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 دهم  ستی ز -1فصل  -1گفتار  یلیتکم یهاسؤال

 

 .کرد توجیه ینگرکل نگرش اساس بر توانینم  را ................. خالفبر .................،یشناسستیز در?

 .دیگر  ی هارشته عات  الزنده با استفاده از اط   ی هاسامانهشناخت بیشتر    - مانی یک سامانه زنده ارتباط بین سطوح مختلف ساز (1

 .مطالعه ارتباط میان اجزای سازنده یک یاخته -از جانداران هرگونه  یهاژن استفاده از علوم رایانه برای بررسی مجموعه  (2

 .هرگونه از جانداران ی هاژنکاربرد فنون و مفاهیم مهندسی در بررسی  -یک جاندار یهااختهی عملکرد هر یک از  (3

 .بدن جاندار با محیط  دهندهل یتشکارتباط اجزاء  - و علوم نوین ها یفناور کاربرانبه  (4

. به کار بردن فنون و مفاهیم  شودیمبررسی    ی جزءنگرعملکرد هر یک از اجزای بدن جاندار )یاخته(، در نگرش      

 .شودیمبررسی    ی نگر کل( بر اساس نگرش  یا رشتهنی باز جانداران )نگرش    هرگونه   ی هاژنمهندسی برای بررسی مجموعه  

 : هانهیگزبررسی سایر 

  ی هارشتهزنده با اطالعات    یها سامانه  ترشیب« ارتباط بین سطوح مختلف سازمانی یک سامانه زنده و شناخت  1گزینه »

 .  شوندیمبررسی  ینگر کل( بر اساس نگرش یارشتهنیبدیگر )نگرش 

 . شوندیمبررسی  ی نگرکلنگرش  اساسبر شده ذکرمورد  و«: هر د4« و »2گزینه »

   ؟کندینم کمک امروزی انسان زندگی مشکالت و مسائل حل به گزینه کدام?

 ارثی   یهایماریبپیشگیری و یا درمان  (1

 تولید مقدار زیادی مواد غذایی در مدت کوتاه   (2

 فسیلی   یهاسوخت زیستی با  یهاسوخت جانشینی  (3

 سرطانی در مراحل اولیه  یهااختهی شناسایی و نابود کردن  (4

به حل مسائل و مشکالت زندگی    تواند یمزیستی مانند الکل    ی هاسوختفسیلی با    ی هاسوختجانشینی        

 انسان امروزی کمک کند. 

 است؟ درست مونارک زندگی یدرباره  مورد کدام?

 . سلولز نیازی ندارند یکنندههیتجزنوزاد کرمی شکل آن، برای گوارش غذای مصرفی، به آنزیم  (1

 . د یمایپ یمسال، هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس  3هر مونارک طی  (2

 . دهندیمرا در روز و شب تشخیص  نظر موردعصبی خود، جهت مقصد   یهااختهیبا استفاده از  (3

 . پای حرکتی هستند 6زندگی خود دارای  یچرخه در بخشی از  (4
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 پای حرکتی دارند.   6حشرات بالغ،  یهمه  

 نادرست:  یها نهیگزتشریح 

غذای مصرفی خود   یهی تجزاه است. پس برای و غذای نوزاد کرمی شکل نیز برگ گی سلولزند« گیاهان سرشار از 1گزینه »

 سلولز نیاز دارند.  ی کنندههیتجزبه آنزیم 

و بالعکس  هرسالمونارک بالغ،    ی پروانه«: طبق متن کتاب، هر  2گزینه » ، هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا 

 . دیمایپیم

از    ی روانهپ«:  3گزینه » با استفاده  بالغ،  عصبی خود، جایگاه خورشید در آسمان را مشخص و سپس    یهااختهیمونارک 

 مونارک قادر به مهاجرت در شب نیست.  یپروانه، پس کندیم یابیجهت

 « ............. رنگکل یشناسستیز« ؟دینمایم کامل یدرستبه را مقابل یجمله مورد چند?

 . دهدیم قرار یبررس مورد را زنده  موجود سازمانی مختلف سطوح بین  یهاارتباط تنها، (الف

 . دهدیم قرار یبررس مورد را علوم سایر با   زنده موجود یهاارتباط تنها،  (ب

 . کندیم  استفاده نیز شیمی و  ریاضی از یشناسستیز عاتالاط بر  وهالع  هرگونه یهاژن  مجموع بررسی یبرا (ج

 .گرددیم نیز یارشته  نیب نگرش به منجر (د

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

بلکه از علوم    یدهسازماناز سطوح مختلف    تنها  نه  نگرکل  یشناسستیزموارد »ج« و »د« صحیح هستند. در        

 .شودیمدیگر نیز استفاده 

 است؟ نادرست  گزینه  کدام?

 . داشته و دارند یشناسستیزنوین، نقش مهمی در پیشرفت و ترقی علم  یهایفناور (1

 .را در جامعه فراهم کرده است یی هااستفاده ءسو ینه، زمییشناسستیزسریع علم  یهاشرفتیپ  (2

 .است جهان امروز زیستی محیط یمسئلهبرای استفاده از چوب یا زمین جنگل،    هاجنگلقطع درختان  (3

 . ارومیه جلوگیری کنند   اچه ی در   بوم ست ی ز زیست شناسان کشورمان، با استفاده از اصول علمی امید دارند که در آینده از نابودی   ( 4
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  درخطر ایران، دریاچۀ ارومیه است. دریاچۀ ارومیه چندین سال است که    ۀدیدبیآس  یهاسازگانبومیکی از        

، راهکارهای الزم را  هاسازگانبوماست. زیست شناسان کشورمان با استفاده از اصول علمی بازسازی   قرارگرفتهخشک شدن  

 یری کنند.و امید دارند که در آینده از نابودی این میراث طبیعی جلوگ  اندکردهبرای احیای آن ارائه 

 ؟ دینمایم تکمیل نامناسب طوربه را زیر  عبارت گزینه، کدام?

  ............... زنده یهاسامانه  ............ برای امروزی، شناسانستیز« 

 . کنندیم استفاده  ینگرکلفقط از  _درک  (1

 . رندیگیمدیگر کمک  یهارشتهاز اطالعات  _شناخت  (2

 . کنندیم سامانه را بررسی  یاب یسازمانارتباط بین سطوح  _ ینگرکل (3

 .رندیگیمدیگر بهره  ی هارشته از مفاهیم بسیاری از  _پی بردن به اطالعات ژنتیک  (4

 : هانهیگزبررسی    

زنده، جزءنگری را کنار بگذارند و    ی هاسامانهکه بهتر است برای درک    انددهیرسزیست شناسان امروزی به این نتیجه   (1

و    تر بزرگرا در تصویری    هاآنرا کشف و    ها سامانهدرون این    ختهیآم  درهم   ی هاارتباط « کنند تا بتوانند  ینگر کل»  ترشیب

نیز توجه کنند    یارزندهیغعوامل زنده و    همههنگام بررسی یک موجود زنده، به    کنندیممشاهده کنند، یعنی سعی    ترکامل

 . گذارندیمکه بر حیات آن اثر 

  ی هاسامانهبین سطوح مختلف سازمانی    ی هاارتباط   فقط  نهزنده،    ی هاسامانهبه    ی نگرکل( زیست شناسان امروزی برای  3و    2

 . رندیگیمدیگر نیز کمک  ی هارشتهاز اطالعات   هاآنهرچه بیشتر  ، بلکه برای شناختکنند یمزنده را بررسی 

، از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم  یشناختستیزاز جانداران، عالوه بر اطالعات    هرگونه   ی هاژنبرای بررسی مجموعه  (  4

 . کنندیمدیگر هم استفاده  ی هارشتهرایانه، آمار و بسیاری 

 .................توانندنمی .................. هایسوخت امروزی، دنیای  در?

 . منشأ زیستی داشته باشند -  فسیلی (1

 . نمایند نیتأمبیشترین نیاز کنونی جهان به انرژی را  - زیستی (2

 روغنی تولید شوند.   یهادانهاز  - زیستی (3

 .سبب گرمایش کره زمین شوند -  فسیلی (4
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نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش است. بیشترین نیاز کنونی جهان به انرژی از منابع فسیلی، مانند          

، آلودگی هوا و  جو  دیاکسیدفسیلی موجب افزایش کربن    ی ها سوختکه    م یدانیم. اما  شودیمین  نفت، گاز و بنزین تأم

انسان باید در پی منابع پایدار، مؤثرتر و  شوندیم درنهایت باعث گرمایش زمین   انرژی برای کاهش    ترپاک. بدین لحاظ، 

زیستی مانند گازوئیل    یها سوختبه بهبود و افزایش تولید    توانند یمفسیلی باشد. زیست شناسان   ی هاسوختوابستگی به  

فسیلی نیز منشأ زیستی دارند و از تجزیۀ    یهاسوخت، کمک کنند. اگرچه  دیآی مروغنی به دست    یها دانهزیستی که از  

 .ندیآیمکه از جانداران امروزی به دست    ندیگویم  ییاهسوخت؛ اما امروزه سوخت زیستی به  اندآمدهپیکر جانداران به وجود  

  ؟شودینم محسوب یشناسستیز علم  در زیستی قالاخ نقض قطعی  موارد از گزینه  کدام?

 ژنی و پزشکی   مطالعاتعدم محرمانه بودن  (1

 مقاوم به داروهای رایج یزایماریبایجاد عوامل  (2

 برای افراد  بارانیزغذایی و دارویی با عواقب   یهافرآوردهتولید  (3

 .که بتوانند اثر خود را ظاهر کنند یاگونهبهیک جاندار به جاندار دیگر   یهاژن انتقال  (4

است موجب    هرچند  «4گزینه »     قطعی    سوءاستفادهممکن  موارد  از  اما  محسوب    استفاده  سوء قرار گیرد، 

 .شودی نم

 . شوندیممحسوب  یشناسستیزاز علم   هااستفاده سوء « از موارد قطعی 3« و »2«،»1» ی هانهیگز

 « .............. مونارک یپروانه نوزاد« ؟دینمایم کامل  یدرستبه را زیر یجمله مورد چند?

 . دیمایپیم را کیلومتر هزاران هرسال الف(

 . کندیم  شناسایی پرواز برای را مقصد جهت هانورون از استفاده با ب(

 . کندیم طی را کانادا جنوب تا مکزیک از ج(

1) 0       

2) 1  

3) 2 

4) 3 

 این اعمال مربوط به پروانه بالغ است.   کندینمنوزاد پروانه مونارک پرواز   
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    ..............  علم این پژوهشگران و است ................ تجربی،  علوم اساس?

 هستند. اغلب مسائل بشری ناتوان  حلاز  -مشاهده  (1

 .خوشمزه بودن یک ماده غذایی را اثبات کنند توانندیم- آزمایش  (2

 .هستند  مشاهدهقابلطبیعی و   یهادهیپد علل  یوجوجستفقط در  -مشاهده   (3

 . ادبی و هنری و یا زشتی و زیبایی نظر دهند  یهاارزشدر مورد  توانندینم- آزمایش  (4

برخی    حلما پاسخ دهد و از    یهاپرسشبه همۀ    تواندینم دارد و    ییهاتیمحدودعلم تجربی،    یطورکلبه       

 مسائل بشری ناتوان است. 

 . اندمشاهدهقابلطبیعی و  ی هادهی پد  یهاعلت یوجوجستدانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی فقط در 

که برای    می کنیم، فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی  یشناسستیزمشاهده، اساسِ علوم تجربی است؛ بنابراین، در  

 . اندیریگاندازهو    مشاهده قابل   م یرمستقیغمستقیم یا  طوربهما 

 هنری و ادبی نظر بدهند.  یها ارزشدربارۀ زشتی و زیبایی، خوبی و بدی،   توانندینمپژوهشگران علوم تجربی 
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 دهم  ستی ز -1فصل  -2گفتار  یلیتکم یهاسؤال

 

 است؟ حیصح  نهیگز  کدام?

 ندارد.  را  اتیح  یها یژگیو   یهمه که است اختهی  یعملکرد یاجزا  از  یکی هسته (1

 است.  یوتی پروکار جاندار از  باالتر یوتیوکاری  جاندار هر  در یابیسازمان سطوح (2

 گرفت.  نظر در دهی چیپ ی سامانه ی نوع توانینم را  جانداران یهمه  در ات یح یعمل و ی ساختار واحد (3

 باشد. مختلف یهاگونه مشترک یهایژگیو   افتنی  یبرا شناسان ستی ز  اهداف از  تواندینم یستیز تنوع (4

  یهمه  رای را ندارند، ز  اتیح   یها یژگیو   یهمههستند که    اخته ی  یعملکرد  ی هسته از اجزا  ر ینظ  هااندامک    

 اندامک.   نه شودیمظاهر  اختهی در سطح  اتیح یها یژگیو 

 ؟کندیم  ل یتکم نامناسب طوربهرا  ریعبارت ز نه،ی کدام گز?

 کنند«  .................  توانندیم  اخته یجانداران پر  ی همه»

 ی است، زندگ رییکه در حال تغ یطیدر مح (1

 ره یرا ذخ ی خود اطالعات یدنا در (2

 م یخود، تنظ کری را در پ دیجد  یها بخش لیتشک (3

  استفاده یستیز  تیانجام فعال  یبرا  ،یحاصل از جذب انرژ  ی از گرما (4

  و ...  ی جذب و استفاده از انرژ  ندیرشد و نمو، فرآ  ،ییستای مشترک دارند: هم ا  یژگیجانداران هفت و   یهمه    

از آن   یو بخش کنندیم خود استفاده  یستیز یهاتیفعالانجام    یبرا یجانداران از انرژ ،یانرژ  یاستفادهجذب و  ندیفرآ در

 .دهندیم گرما از دست صورت بهرا 

 : هانهیگز ریسا یبررس

  ی خود را در حد ثابت  کریپ  یوضع درون   تواند یماست، اما جاندار    رییجانداران همواره در تغ  طی : محییستایهم ا«:  1»  ینهیگز

 حفظ کند.

.  کنند ی م   م ی جانداران را تنظ   ی همه رشد و نمو    ی جانداران، الگوها   ی در دنا   شده   ره ی ذخ رشد و نمو: اطالعات  «:  3و    2»   ی نه ی گز 

 ( است.   شده   ره ی ذخ دنا    ی ها مولکول در    اخته ی   ی زندگ   ی اطالعات الزم برا ) است.    د ی جد   ی ها خش ب   ل ی تشک   ی نمو به معن 
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 است؟  نادرستچند مورد در رابطه با »مولکول واجد اطالعات الزم برای تعیین صفات« ?

 منتقل کرد.  یباکتر کی ی هااختهیبه  یانسان یها اختهیاز آن را از    ییهابخش توانیم ک،یژنت یدر مهندس -الف

 قرار دارد. یی با پوشش دو غشا یدر همه جانداران، درون اندامک -ب

 است.  تاب  و  چ ی پ یبوده و دارا  یا رشتهتک -ج

 است.  یواجد چهار نوع واحد ساختار  -د

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 . اندنادرست»ج« و  «  ب»    موارد »الف« و   

 ، »مولکول دنا« است.سؤالمنظور صورت 

 بررسی موارد:

 . اندهستهو فاقد    یااختهیتک یها یباکتر »الف« و »ب«: 

 است. ی ارشته»ج«: مولکول دنا دو 

 ، مشخص است که مولکول دنا، چهار نوع واحد ساختاری دارد. 1فصل  8»د«: با توجه به شکل 

 ؟کندیمتکمیل  یدرستبهکدام گزینه عبارت زیر را ?

 »نوعی مولکول زیستی که ........................، قطعاً .................................«

 .شودیمتوسط جانداران ساخته  -کاربرد دارد یدر کاغذساز (1

 است. دی منوساکار یتعداد فراوانمتشکل از  -در شکر و قند موجود است (2

 گلوکز در جانوران است. رهیمنبع ذخ -و غالت وجود دارد  ینیزمبیسدر  (3

 . شودیممحسوب  ی چرب ینوع  -است یااخته ی  یغشا دهندهلیتشک یبخش اصل (4

  یانواع  دیو تول  ی در کاغذساز  اهانیدر گ  شده  ساختهاست. سلولز    عتیمهم در طب  یدها یساکار   ی سلولز از پل    

  ۀ دهندلیتشک  ی هامولکول   ی چهار گروه اصل  دها یاس  کیو نوکلئ  ها نیپروتئ  دها، یپی، لهادراتی کربوه  .رودیمبه کار    ها پارچهاز  

 .شوندیم و در جانداران ساخته  اند اختهی

 : هانهیگز ریسا یبررس

از    دهایساکار  یکه پل  دی است. دقت داشته باش  دی ساکار  ی د  یساکارز در شکر و قند وجود دارد. ساکارز، نوع«:  2»  نهیگز

 شودیمتشکیل  دی منوساکار ی تعداد فراوان
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ز«:  3گزینه » در    یستیمولکول  نشاسته است    ینیزمبیسموجود  ذخ  که یدرصورتو غالت،  در جانوران    رهیمنبع  گلوکز 

 است. کوژنیگل

  ی تر  ینوع  یدارد. چرب  دی سریگلیتر   هیشب  یاست و ساختار   اختهی   یغشا  دهندهلیتشک  یبخش اصل   دیپیفسفول«:  4گزینه »

 است.  دیسریگل

ا   ،ی ااختهی  ن یب  عیجاندار که بدون دخالت ما  یکدام عبارت، در مورد نوع? خود را حفظ    ییستایهم 

 است؟ شدهانیب یدرستبه، کندیم

 . کندیمرشد  ها اختهیتعداد  شیافزا یدر پ  (1

 را دارد.  اتیح یبندسازماناز  یخود، سطوح مختلف کریدر پ  (2

 . کند یم  رهیرا در مولکول دنا ذخ اختهی  میتقس یاطالعات الزم برا (3

 . بردیمبهره  یستی ز یهاتیفعالانجام   یخود، برا یافتیدر یانرژ همهاز  ،یطیدر شرا (4

ندارند. اطالعات الزم    یااختهی  نیب  ع یما  ن،ی. بنابرااندشدهلیتشک  اختهی  ک یفقط از    ، یااختهی تکجانداران      

 . شودیم  رهیدنا ذخ مولکول در اختهی میتقس  جمله از  اخته،ی یزندگ یبرا

 : هانهیگز ریسا یبررس

موجودات    م یرشد و نمو و ترم  دمثل، یاساس تول  د، ی جد  ی هااختهی  دی شدن و تول  م ی در تقس  هااختهی  یی وانات«:  2« و »1گزینه »

 است.  اتی ح یبندسازماناز سطوح  سطح   نیاول اختهی است.   یااختهیپر

  صورت بهاز آن را    یو بخش  کنندیمخود استفاده    ی ستیز  یها تیفعالانجام    ی از آن برا  ؛رندیگ یم  یجانداران انرژ «:  4گزینه »

 . دهندیمگرما از دست 

 ..................  سطح،  نی قبل از ا اتیح یابیسازمانسطح  ه شکل مقابل، .................با توجه ب?

 

 تعامل دارند.  باهماست که  ی گوناگون یهاتیجمعفاقد  -نیاول (1

 جانداران مشابه است.  ی و پراکندگ م یاقل نظر از -نیدوم (2

 است. شده لیتشک رزندهیاز عوامل زنده و غ  -نیاول (3

 است. نیزم ی هابومست یز ۀشامل هم -نیدوم (4

 . دهدیمرا نشان  بومستیز شکل،  

 . سازندیمرا  سازگانبوم، گذارندیمکه بر هم  یی رهایو تأث طیمح  ۀرزندیو غ  (اجتماع) زنده  عوامل
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 ؟ کندیم ل یتکم  ینادرست طوربهعبارت را  ر،یچند مورد از موارد ز ?

 .. «............... جانداران»

 . دارندیمنگه  یاطراف خود را در حد ثابت طیمح ،یی ستایهم ا یندها یفرآ یط (الف

 .کنند یمخود، استفاده  یستیز یها تیفعالانجام    ی، برااندآوردهرا که به دست  یا یانرژ یهمه (ب

 هستند.  یابیسازماناز   یکسانیسطح  یقطعاً دارا  (پ

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 صفر  (4

 .اندنادرستهر سه مورد   

 : هاعبارت یبررس

 نگه دارد.  یخود را در حد ثابت کریپ  یوضع درون تواند یماست اما جاندار  رییجانداران همواره در تغ طیمح (الف

 . رودیمگرما از دست  صورتبهجانداران،  یاز انرژ ی بخش (ب

، پس  اندشده  ساخته دستگاه    ن یاز چند   گرید  یبرخ  کهیدرحال ،  اندشده  لی تشک  اختهی   کی از جانداران فقط از    یبرخ  ( پ

 دارند.  یمتفاوت یابیسازمان
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 است؟  نادرست  اختهیدر ارتباط با   نهیکدام گز?

 باشد.  گونهکیمعرف  تواندیم (1

 نقش داشته باشد.  دمثلیدر تول  م،یتقس یی توانا واسطه به تواندیم (2

 دارد.  یستیتنوع ز یدر هر جاندار (3

 است. اتیح یها یژگیو گذارهیپا  ،یدر هر جاندار (4

 است.   یااختهیدر جانداران پر  ی ستیندارد. تنوع ز  ی ستیتنوع ز اخته یهر  ،ی ااختهیتکجانداران  یبرا  

 : هانهیگزبررسی سایر 

 معرف گونه است. اخته ی ، یااختهی تکجانداران در  «: 1»  ینهیگز

 است.  دمثل یاساس تول  د،یجد  ی هااختهی د یشدن و تول م یدر تقس هااختهی ی توانای«: 2»  ینهیگز

 .شودیم دار یسطح پد  نی در ا ات ی ح یهایژگی و است که  ی ابیسازماناز سطوح  ی سطح اخته«: ی 4گزینه »

 است؟  حیکدام عبارت صح?

 است. اتیح یگستره ان ی، پاسازگانبومچند  یریگشکل (1

 است. اختهی یهسته در  یمولکول شده  رهیذخرشد و نمو هر جاندار، حاصل اطالعات  یالگوها میتنظ (2

 است. ریپذ امکان اتیح ی و عمل یدر واحد ساختار یستیز یهاتیفعال یهمهانجام   ،یستیز ی ابیسازمان مراتب سلسلهدر  (3

 است.  اتیح یمرزها یهایژگیواز  یک یجانداران، حاصل  کریپ  یبودن وضع درون رییهمواره در تغ (4

 

واحد ساختار   یهمهدر    اختهی     و در    اتیح  یو عمل   یجانداران،    ، یستیز  یابیسازمان  مراتب  سلسلهاست 

 . شودیمدر آن انجام  یستیز ی هاتیفعال  یهمهاست که  ی سطح ساختار ن یترنییپا

  یهاگونهجانداران    که در آن  اتیاز ح  یسطح  نیاول  ات،یح  یابیسازمانسطوح مختلف    یدر بررس?

 . دارد .. قرار.................. از ، بالفاصله قبل اند تعاملدر   باهممختلف 

 بومست یز (1

 کرهست یز (2

 سازگانبوم (3

 جمعیت  (4

و    (مختلف  یها گونه)گوناگون    یهات یجمع،  سازگانبوم   ره  در     دارند  تعامل  وجود    کیباهم  به  را  اجتماع 

 است.  مطرح بومستیز، سطح سازگانبوم، بعد از آورندیم
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 است؟  حیچند مورد صح?

 . دهدینمرا انجام  ی کسانیوجود دارد و کار  هااختهی یهمهدر   DNA( الف

 را به وجود آورند.  تیجمع کی توانندینم اتیح ی واحدها نیترکوچک  )ب

 . ابد ی یم انی پا نیزم یکرهو با کل   شودیمشروع  اختهیاز  اتیح یگستره )پ

 . شودیمدر آن انجام  یستیز یهاتیفعال یهمه است که  یسطح ساختار نیترنییپا مونارک  یپروانهنورون در  )ت

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 0 

 است.  حیتنها مورد چهارم صح  

 موارد نادرست: یبررس

 .دهدیمانجام   ی کسانیجانداران وجود دارد و کار  ی همهدر  DNA( الف

 . دهندیم لیرا تشک تی، جمعهایا اختهی تکاست که در  اختهی  اتیواحد ح ن یترکوچک )ب

 . نیزم ی کرهاست نه کل  کرهستیز اتیح ی گستره انی پا  )پ

 ............ ستین ممکن?

 بهره ببرند.   ییها یژگیواز  طیسازش با مح یجانداران برا یهمه (1

 درخت تنوع وجود داشته باشد.  کی یهابرگ نیدر ب (2

 شود. تیجمع یریگشکلگوناگون، منجر به  یهااجتماعتعامل  (3

 باشد.  رییجانداران همواره در حال تغ طیمح (4

 نه برعکس آن.  شودیماجتماع   ی ریگشکلگوناگون منجر به  یهاتیجمعتعامل   

 .............  ستین ممکن  اختهی یاجتماع تعداد?

 بافت باشد.  یآورندهبه وجود  (1

 دهد.  لیرا تشک تیجمع کی ماًیمستق (2

 باشد.  ها آناز اختالل در عملکرد  یناش (3

 اندام شود. لیمنجر به تشک ماًیمستق (4
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 : هانهیگز ریسا  ی. بررساختهی نه از  شودیم لیمختلف تشک ی هابافتاندام از   

 .دهدیم  لیبافت را تشک گر یکدیبا  اختهی  یتعداد  یهمکار«: 1»  ینهیگز

  توانند یمجانداران    ن ی. اآوردیمرا به وجود    تیجمع  کنندیم  یزندگ  جا   ک یکه در    گونهکی جانداران  مجموع  «:  2»  ی نهیگز

 باشند.  یا اختهیتک

 .هاستآناز اختالل در عملکرد  یناش یسرطان ی ها اختهیاجتماع «: 3»  ینهیگز

 ................. را مشاهده کرد.  توانینم.................  اتیح یابیسازمانسطح   نیدر ششم ?

 اتیح یها یژگیوواجد  یسطح ساختار نی ترنییپا - سطح نیهمانند چهارم (1

 گوناگون باهم  یهاتیجمعتعامل  -سازگانبومبرخالف  (2

 ۀختیآمدرهم ییهاارتباط -سطح نیبرخالف سوم (3

 جانداران تراژن  جادیا -سطح نیهمانند آخر (4

،  سازگانبوم، در سه سطح  باهمگوناگون    ی هاتیجمعاست. تعامل    تیجمع  ات، ی ح  یابیسازمانسطح    ن یششم    

  .شودیم دهید کرهستیزو  بومستیز

 : هانهیگز ریسا یبررس

  ی سطح ساختار  ن یترنییپاو دستگاه،    تیدستگاه است. در هر دو سطح جمع  ات،یح  ی ابیسازمانسطح    نی مچهار«:  1گزینه »

 .شودیم)یاخته( مشاهده  ات یح ی هایژگیو واجد  

و اندام وجود    تیدرون هر دو سطح جمع  ۀختیآمدرهم  ی هاارتباط اندام است.    ات، یح  یابیسازمانسطح    ن یسوم«:  3گزینه »

 دارد.

 را مشاهده کرد.   یجانداران تراژن جادیا توانیم ن،ی. بنابرااست شده ل یتشکگونه  ن ی از چند کرهستیز«: 4گزینه »

 ؟کندیم ل یتکم یدرستبهرا  ریعبارت ز نهی کدام گز?

 ............«  ستینبرخالف .................. سطح، ممکن    ات، یح  یبندسازماندر .................. سطح  »

 باشند.  گونه کیهمه افراد مربوط به  -نیششم -نیهفتم (1

 جانداران متفاوت باشد.  یو پراکندگ  میاقل -نینهم -نیآخر (2

 کنند.  یمکان خاص زندگ  کیهمه افراد آن در  -نیآخر -نیششم (3

 بر هم مشاهده شود. طیمح رزنده یاثر عوامل زنده و غ  -نیهشتم -نینهم (4
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 از:  اند عبارت اتیح یابیسازمان 10تا  6سطوح   

 . آورندیمرا به وجود  تیجمع ک ی ، کنندیم ی خاص زندگ یکه در زمان و مکان گونهکی افراد  -6

 . آورندیماجتماع را به وجود   کیتعامل دارند،   باهمکه  یگوناگون ی هات یجمع -7

 .سازندیمرا  سازگان بوم، گذارندیمکه بر هم   ییرها یو تأث طیمح رزندهیو غ  (اجتماع)عوامل زنده   -8

 . اندمشابهجانداران  ی و پراکندگ  (هوا  و  آب)  می اقل  نظر ازکه   شودیم لیتشک  سازگانبوماز چند  بومستیز -9

 است.  نیزم یهابومستیز  ۀشامل هم کرهستیز -10

 ..................  ی ستی هر مولکول ز?

 . دهد یم شیرا افزا ییایمیش یهاواکنشسرعت  (1

 جانداران وجود دارد. اتیح  یاب یسازمانسطح  نیترنییپادر  (2

 دارد. اختهی یانرژ رهیدر ذخ  یدر ساختار خود ، نقش مهم تروژنین یدارا (3

 . دهد یمرا شکل  یااختهی ی غشا یخود، بخش اصل بیفسفر در ترک یدارا (4

 : هانهیگزبررسی سایر   

 آنزیمی صادق است.  یهانی پروتئ«: با توجه به اطالعات کتاب درسی تنها برای 1گزینه »

 «: برای دنا صادق نیست.4« و »3» ی هانهیگز

 ؟کنندیم لیتکم  یدرستبهرا  ریکدام موارد عبارت ز?

 ...............« .... وجود دارند، ممکن  که در ..............  ی، جاندارانطورمعمولبه»

 است، هم گونه باشند.  - سازگانبوم کی -الف

 گونه باشند.   هم  ریغ   ست،ین -اجتماع کی -ب

 نباشند.  هم   بااست، در تعامل  -بومستیز کی -ج

 در تعامل باشند.  باهم ست،ین -مختلف تیدو جمع -د

 الف، ب (1

 ب، د  (2

 الف، ج (3

 ج، د  (4
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 . اندحیصحموارد »الف« و »ج«   

 بررسی موارد:

 باشند.  گونه کیاز  توانندیم سازگانبوم کی ی اعضا یبرخ (الف

 نباشند.  گونهکیاز  توانند یماجتماع  ک ی یاعضا   (ب

  بومستیز  کیاز    یجزئ  نکهیا  با )مختلف    ی هاسازگانبوم. جانداران موجود در  شودیم  لیتشک  سازگان بوماز چند    بومستیز  (ج

 تعامل نداشته باشند. گر یکدیبا دور بوده و  هم  از  توانندیم، اما (هستند

  تیچند جمع  ا یدو    ن،ی. بنابراآورندیماجتماع را به وجود    ک یهم تعامل دارند و    گوناگون با  ی هاتیجمع  سازگانبومدر هر    (د

 باشند.  تعامل  در  هم با  توانندیممختلف 

 است؟ شدهانیب نادرست نهیکدام گز ?

 آن دوازده اتم کربن وجود دارد.  یاست که در ساختار مولکول شده جادیا دراتیکربوه یاز نوع ،میخوریمکه   یشکر و قند (1

 وجود دارد.  دیمعروف است، دو مولکول مونوساکار ریکه به قند ش یدراتیدر ساختار مولکول کربوه (2

 . شوندینم  دهی د رزنده یغ  یایوجود دارند که در دن ییهامولکول در جانداران  (3

 قند ساکارز هستند.   ۀدو مولکول قند پنج و شش کربنه سازند (4

 .شود یم لیتشک ( شش کربنه دیدو مونوساکار)گلوکز و فروکتوز  نی ب وندیساکارز از پ  

 : هانهیگز ریسا یبررس

شش  د یدو مولکول مونوساکار نی ب وندیبه نام ساکاروز است که از پ ید یساکار ید ،میخوریمکه  یشکر و قند«: 1گزینه »

 اتم کربن در ساختار خود دارد. دوازدهاست. بنابراین،  جادشدهیاکربنه به نام گلوکز و فروکتوز 

 معروف است.  زین ر یاست که به قند ش ید ی ساکار یالکتوز د«: 2گزینه »

 . شوندینم دهید رزندهیغ  یا یوجود دارند که در دن  ییهامولکولدر جانداران «: 3گزینه »

 است.   شدهلیتشک  یکسانی  کامالً  یساختار  ی.................. برخالف .................. از واحدها  دیساکار  یپل?

 پارچه  ی انواع  دیدر تول رفته کار به دراتیکربوه  -هاقارچدر   شدهساخته  (1

 یدر کاغذساز رفته کار به دراتیکربوه  -موجود در کبد انسان (2

 موجود در شکر د یساکار ید  -و غالت ینیزمب یسموجود در  (3

 انسان ۀچیموجود در ماه دیساکار یپل  - اهانیدر گ شده ساخته (4
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  ل یتشکگلوکز    د یمونوساکار  ی از تعداد فراوان  دهایساکاریپل   نی . ادندی ساکاریپل  کوژنینشاسته، سلولز و گل    

 . اندشده

 و غالت وجود دارد.  ینیزمبیسدر  نشاسته

 . رودیمبه کار  هاپارچهاز   ی انواع د یو تول  یدر کاغذساز  اهانیدر گ شده ساخته سلولز

 وجود دارد.  چه یدر کبد و ماه  د،ی ساکار یپل ن ی. اشودیمساخته  ها قارچدر جانوران و  کوژنیگل

 . شودیم لیگلوکز و فروکتوز تشک ن یب وند یبه نام ساکارز هستند. ساکارز از پ ید یساکار  ید  ،میخوریمکه  یو قند  شکر

 ...... ........... که ی... واحد....درون ......... ات،یح  گسترهدر  ?

 انجام شود.  تواندیم یستیز یهاتیفعال شتری، بشودیم داریپد  ات یح یژگیو  - نیترکوچک  (1

 از جانداران وجود دارد. گونه کیفقط  ، ردیگیم بر درمنطقه را  کیجانداران  - نیتربزرگ (2

 وجود دارد.  بومستیز کیاز  شیب  ،ردیگیم بر درجانداران را  همه - نیتربزرگ (3

 .شوندیم  افتی  گونه چند، افراد کندیم  جادیرا ا تیجمع - نیترکوچک  (4

 است.   نیزم یهابومستیزو همه    هاستگاهیزشامل همه جانداران، همه  کرهستیز  

 : هانهیگز ریسا یبررس

است    یسطح ساختار   نی ترنییپا  زی و ن  شودیم  داری در آن، پد  اتیح  یژگی است که و   یواحد  ن یترکوچک  اخته، ی «:  1گزینه »

 .شودیمآن انجام  در یستی ز یهاتیفعالکه همه 

مختلف    ی هاگونهاز    یجانداران  تواند یم  سازگان بوم  ک ی.  ردیگیبرممنطقه را در    ک یجانداران    همه  سازگان بوم  «: 2»گزینه  

 دهد.  یرا در خود جا 

 . آورندیمرا به وجود  تیجمع ک ی، کنندیم یزندگ جا کیکه در   گونه کیافراد «: 4گزینه »

 ؟باشدیم ح یصح ریاز موارد ز   کیکدام?

 است. رییدر تغ یاست که گاه  یطیتطابق با مح یجانداران برا یهمه یهایژگیواز  یکی ی(هومئوستاز)  ییستایهم ا (1

 . شودیم ده ید  یکسانیرشد و نمو  یهمواره الگوها  هاآندنا هستند و در  یجانداران دارا یهمه (2

 . رود یمگرما هدر  صورتبهجانداران  یاز انرژ یهمواره بخش (3

 توسط جانداران است. طیپاسخ به مح ی ژگیاز و یانمونه برخالف ساقه به سمت نور  اهانیخم شدن برگ گ (4

  ن ی جانداران است به ا یهمه نی مشترک ب یژگیو   کی  ی(هومئوستاز )  ییستایهم ا یکتاب درس فیطبق تعر  

  ی همهنگه دارد.    یاست، در حد ثابت  رییکه همواره در حال تغ  یطیرا در مح  خود  کریوضع درون پ  تواندیمکه جاندار    یمعن

  یانمونهبه سمت نور    اهانیگ  یساقه. خم شدن  کندیم  می تنظ  هاآنرشد و نمو را در    یدنا هستند که الگوها  یجانداران دارا 

 توسط جانداران است. طیپاسخ به مح ی ژگیاز و 
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 ؟ کندیم لیتکم  ینادرسترا به  ریعبارت ز  نهیکدام گز?

 « ................ را داشته باشد یابیسازماناز   یکه سطوح ی هر جاندار»

 پاسخ دهد.  ی طیمح یهامحرکبه   تواندیم (1

 . کند یمخود، گرما آزاد  یستیز یهاتیفعالضمن انجام  (2

 نگه دارد.  یخود را در حد ثابت کریپ   یوضع درون تواندیم (3

 . کندیم  رهیخود را در دنا ذخ  یهابافت میمربوط به تقس یالگو (4

 هستند، بافت ندارند.   ی ااختهیتککه   ی. جانداراناندمنظمدارند و  یابی سازماناز  یجانداران، سطوح همه  

 : هانهیگز ریسا یبررس

 . دهندیمپاسخ   یطیمح یها محرکجانداران به  همه«: 1گزینه »

  صورت بهاز آن را    یو بخش  کنندیمخود استفاده    ی ستیز  یها تیفعالانجام    ی از آن برا  ،رندیگ یم  یجانداران انرژ «:  2گزینه »

 . دهندیمگرما از دست 

 نگه دارد. ی خود را در حد ثابت کر یپ ی وضع درون  تواندیماست، اما جاندار  رییجانداران همواره در تغ طیمح«: 3گزینه »

 ؟ کندیمدرباره همه جانداران صدق   نهیکدام گز?

 کنند.   دیگرما تول توانندیم (1

 . دهندیمپاسخ    یبه هر محرک (2

 هسته خود، رشد و نمو کنند.  یدنا قیاز طر (3

 کنند.  میخود تقس یهااندامک نیب ارخود  یهاتیفعالهمه  (4

  صورت بهاز آن را    ی و بخش  کنند یمخود استفاده    ی ستیز  یها تیفعالانجام    ی از آن برا  ؛ رندیگیم  ی جانداران انرژ    

 . دهندیمگرما از دست 

 : هانهیگز ریسا یسبرر

 . دهندیممحیطی )نه هر محرکی( پاسخ  یها محرک«: همه جانواران به 2گزینه »

 فاقد هسته و اندامک هستند.  ها یباکتر« 4« و »3» ی هانهیگز

 .............  یاخته?

 حیات در آن وجود دارد.  یهایژگیواست که  اتیتنها سطحی از ح (1

 . شودیم جانداران به تعداد زیادی مشاهده  یهمهدر  (2

 غشا است.  ی همواره دارا بودن زندهدر صورت  (3

 . کندیممستقیم عبور مواد بین یاخته و محیط را تنظیم  طوربهی خود DNAبا استفاده از  (4
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است که ویژگی حیات در این    یابی سازمانسطح    نیترنییپا زنده دارای غشا هستند. یاخته   یها اختهی   یهمه     

 .شودیمسطح پدیدار 

 است؟  نادرستکدام گزینه ?

 است.  ترشیباز جانوران  ینیبذرهتنوع جانداران  (1

 انسان است. یکبد یاختهیغشا یکی از اجزای عملکردی  (2

 وجود ندارد.   هاآنتنوع در بین موجودات زنده بسیار زیاد است، بنابراین ویژگی مشترک در  (3

 . اندگونهکیموجودات زنده متعلق به  یهمهدر یک جمعیت  (4

از       یافتن    یمشاهدهاصلی زیست شناسان    یها هدفیکی  آن  پی  در  و  زیستی  مشترک    یهایژگیو تنوع 

 . مختلف است ی هاگونه
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 دهم  ستی ز -1فصل  -3گفتار  یلیتکم یهاسؤال

 

 ؟ کندیمکامل   ینادرستچند مورد عبارت را به ?

 «............. ی واحد ساختار و عملکرد بدن هر جاندار»

 است. یااختهی نیب عیدائم مواد با ما در حال تبادل  -الف

 . کند یم میورود و خروج مواد را تنظ یبا داشتن سد -ب

 مختلف را داراست. یهابافتبه شکل   یاب یسازمانامکان  -ج

 . کندیم رهیدنا ذخ یهامولکول را در  یزندگ  یاطالعات الزم برا -د

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 .کنندیمموارد »الف« و »ج« جمله را به نادرستی کامل   

 نادرست: یها نهیگز یبررس

  جانداران پر  ی همه  کهیدرحال است،   یا اختهی  جانداران پر  ی مختلف برا  ی هابافتبه شکل   ی ابیسازمانو    ی ااختهی  ن یب  عیما

 . دارند را  اختهی  یعنیو عملکرد بدن جانداران  ساختار اما واحد ستند ین ی ااختهی

 فسفر صحیح است؟  اتم یحاومورد درباره هر مولکول زیستی  چند?

 . رودیمالف( در ساختار غشای یاخته به کار 

 . کند یمب( اطالعات وراثتی را در خود ذخیره 

 . دهدیمشیمیایی را افزایش  یهاواکنشج( سرعت 

 در ساختار خود است.  Oو  H, Cد( واجد عناصر 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
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 فقط مورد »د« صحیح است.   

 . باشندیمعالوه بر مولکول نوکلئیک اسیدها، فسفولیپیدها نیز به علت داشتن گروه فسفات، دارای فسفر در ساختار خود 

 را دارد. Oو   H, C  اتمسههر مولکول زیستی قطعاً 

 بررسی سایر موارد:

 . ستین ح یصح (دیاس  کینوکلئ ی نوع)دنا  درباره (الف

 . کنندینم رهیرا ذخ یها، اطالعات وراثت  د یپیفسفول  (ب

 است. هامیآنز تیمربوط به فعال (ج

 ؟کند یمتکمیل  ی درستبهچند مورد عبارت زیر را ?

 دارای ............... قطعاً ......................«  یاچهیماه»در بدن انسان، هر بافت 

 صاف است. چهیماه -خود  اختهیهسته در هر   کیتنها  -الف

 .شودیممنقبض  یاراد صورتبه -و روشن رهیت یهابخش -ب

 .شودیم  ده یبه رنگ قرمز د -یبا هسته مرکز ییهااختهی -ج

 دارد. یرارادیفقط انقباض غ  -خود اختهیهسته در هر   کیاز  ش یب -د

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 »الف« صحیح است. فقط مورد   

 موارد: یبررس

 از نوع صاف است.  چهیآن ماه اندیاهستهتک یباشد که همگ یی هااختهی  یدارا  یا چهیماهاگر بافت  (الف

 نادرست است. یقلب  چهیماه ی برا (ب

 .ستی صاف صادق ن چه یماه یبرا  (ج

 .کندینمصدق  یاسکلت چه یماه ی برا (د
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 ؟کندیمکامل   نادرستیمورد، عبارت زیر را به  چند?

 .....................«   که .................. قطعاً   ی(اندامک)   یهر ساختار  اخته، ی  کیدر  »

 فاقد دنا است.  - شود افتی  تواندیم اختهی به تعداد چند عدد در  (الف

 است. هاسهیکو  هالوله از  یاشبکه -نقش دارد  نیدر ساختن پروتئ (ب

 . هاستاندامک ریفاقد اتصال با سا -  ردیگیمقرار  اختهی ی در مجاورت غشا (ج

 . شودیمواحد ساختار و عملکرد در جانداران محسوب  -دارد   هیدوال  یغشا (د

1 )1 

2 )2 

3 )3 

4 )4 

 .اندنادرستهمه موارد   

 موارد: یبررس

 مجاور غشا قرار دارد.  هااختهی  نیا  ۀنا دارد. هست ددارند و هسته مولکول  هستهچند  ، یاسکلت  چهیماه ی هااختهی (الف

  شبکهدر اطراف هسته قرار دارد.    یی هاسهیک  صورتبه  یآندوپالسم  شبکه  ،دیکنیم  مشاهده(  9)که در شکل    طورهمان  (ج

 به پوشش هسته متصل است.  یآندوپالسم

 .ستیصادق ن  (بوزومیر)رناتن  ی برا (ب

 واحد ساختار و عملکرد در جانداران است.  اخته، ی (د

 ذخیره انرژی در بدن هستند«، صحیح است؟   نیتربزرگبافتی که  یهااختهیچند مورد، در رابطه با »?

 . کنند یم میرا تنظ توپالسمیس یدرون خود، فشار اسمز  ییستایحفظ هم ا یبرا (الف

 .دارند خوددر ساختار  لیهستند که سه بخش طو  ییهامولکول واجد تعداد فراوان از  (ب

 شفاف، مشاهده شوند.  یا نهیزم ۀ واجد ماد یوندیاز بافت پ   ینوع   یدر اندام حاو توانندیم (ج

 . کندیممصرف   ATP  قطعاً،  کند یمغلظت منتقل  بیکه مواد را در خالف جهت ش  هاآن ی در غشا ینیهر پروتئ (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 . اندحیصحموارد »الف«، »ب« و »ج«   

 موارد: یبررس

  یوضع درون  تواند یماست؛ اما جاندار    ر ییجانداران همواره در حال تغ  طی. محدارند  را  ییستای هم ا   ی ژگیجانداران و   همه   (الف

فشار    می، تنظدهندیمانجام    ییستای در جهت حفظ هم ا  هااختهیکه    یاز اعمال  یکی.  دارد  نگه   یخود را در حد ثابت  کریپ

 . باشدیم یاسمز
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در    ل یچرب طو  د یسه اس  ی دارا  د یسریگل  یوجود دارد. هر تر  ( دیسریگل  یتر )  یچرب  یادیمقدار ز  ها اختهی   نی درون ا  (ب

 . باشدیمساختار خود 

سست مشاهده    ی وندیبافت پ  ی در اندام حاو  توانندیم  ،یچرب   ی ها اختهی   ، دینیبیم  الف(   –  17)که در شکل    طور همان  (ج

 شوند.

  ی هامولکول  ند،یفرا نینام دارد. در ا  فعال، انتقال  کندیمغلظت منتقل   بیمواد را برخالف ش  اخته،یکه در آن،    یندیفرا  (د

انرژی  کنندیم  منتقل  را برخالف شیب غلظت   یاماده  ،یبا صرف انرژ  نی پروتئ از مولکول شکل    تواندیم. این  )نه قطعاً( 

ATP  .به دست آیدATP  .شکل رایج انرژی در یاخته است 

 «، صحیح است؟شوند ی مزیر ساخته    یآندوپالسم که توسط شبکه    ییها مولکول کدام گزینه در رابطه با »   ?

 . کنندیمشرکت  یااختهی  یاست، در ساختار غشا تروژنیکه در ساختار خود فاقد عنصر ن یستیبرخالف هر مولکول ز( 1

 از سه نوع عنصر دارند.  ش ی، در ساختار خود بشودیم  دیصاف تول یآندوپالسم ۀکه توسط شبک یبرخالف هر مولکول (2

 .شوندیم  جادیا یواحد ساختار یادیتعداد ز وستنیاز به هم پ  اهان،یموجود در گ دراتیکربوههمانند هر   (3

 دهند.  شیرا افزا یی ایمیش یهاواکنشسرعت   توانندیمموجود در کبد انسان،   د یساکار یبرخالف پل  (4

داشته باشند    یمینقش آنز  توانند یم،  ها مولکول  نی. اشوندیم زبر ساخته    یآندوپالسم  ۀتوسط شبک  هانیپروتئ    

 وجود دارد.  چهیدر کبد و ماه (د یساکار یپل ینوع )  کوژنیشوند. گل ییایمیش یها واکنشسرعت  ش یو باعث افزا

 : هانهیگز ریسا یبررس

. با توجه  باشندیمدر ساختار خود    تروژن یهستند که فاقد عنصر ن  ی ستیز  ی هامولکول  دها ی پیلو    هادراتیکربوه«:  1گزینه »

 . کنندیمشرکت    ی ااختهی   ی، در ساختار غشا هادراتیکربوهو    دها ی پیهمانند ل  هانیپروتئ  ،یدرس   کتاب    1فصل    10به شکل  

عالوه بر عناصر کربن،    دهایپیفسفول  دها،یپیل  ن ی. از بشوندیم  دیصاف تول  یآندوپالسم  ۀتوسط شبک  دها یپیل«:  2گزینه »

 گروه فسفات دارند.  رای هستند. ز زین فسفر  عنصر   یدارا  ژنی و اکس  دروژنیه

در3»  نهیگز پل   د یساکار  ی د  د، یمونوساکار  توان یم  اهان یگ«:  هم  د ی ساکار  یو  کرد.  مشاهده  را  جزء    ها مولکول  نی ا  ۀها 

حاصل    یواحد ساختار  یاد یتعداد ز  وستنیاز به هم پ  دهایساکار  یفقط پل  هامولکول    نی ا  نیهستند. از ب  هادراتیکربوه

 .اندشدهحاصل دی نواسیبه نام آم یساختار واحد   یادی تعداد ز وستن یاز به هم پ ز ین هانیپروتئ. شوندیم

 جانوری زنده«، صحیح است؟ اختهیهر چند مورد، در رابطه با » ?

 . کندیم  دیخود، گرما تول یستیز یهاتیفعالانجام   یط (الف

 نگه دارد.  ی ثابت ۀدر محدودخود را  رامونیپ  طیوضع مح  تواندیم (ب

 . اندمتصلآن  یغشا یدیپیفسفول  یهامولکول به   هادراتیکربوهاز  یانواع  (ج

 .دارند خوددر ساختار  لیهستند که دو بخش طو ییهامولکول واجد تعداد فراوان از  (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 
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 .اندحیصحموارد  ۀهم  

 . اندشدهلیتشک اختهیجانداران از   ۀهم

 موارد: یبررس

گرما   صورتبهاز آن را  یو بخش  کنندیمخود استفاده  یست یز یها تیفعالانجام  ی از آن برا ؛رند یگیم یجانداران انرژ  (الف

 . دهندیماز دست 

  ی وضع درون تواندیماست؛ اما جاندار   رییجانداران همواره در حال تغ  طی. محدارند  را  ییستایهم ا یژگیجانداران و   همه  ( ب

 .دارد نگه  یخود را در حد ثابت کریپ

 . اندمتصل اخته ی ی غشا ین یو پروتئ ی دیپیفسفول یهامولکولبه  ها دراتیکربوه از  ی انواع (ج

 هستند.  یا اختهی  یغشا ۀدهند لیتشک ی، بخش اصل(چرب  د یدو اس یدارا )  دهای پیفسفول (د

 ؟دینمایم لیتکم  ینادرسترا به  ریعبارت ز نه،ی کدام گز ?

 « ............  شده، همواره  لی........... انتشار تسهدن انسان، در انتقال فعال .ب  ی هااختهی   یدر رابطه با عبور مواد از غشا »

 . کنندینمعبور  اختهی  یغشا  ۀسازند یهامولکول  نیشتریب نیمواد از ب  -همانند  (1

 . کنندیم جاجابهشکل، مواد را  رییتغ یی با توانا ی نیپروتئ ی هامولکول   -همانند  (2

 .گرددیم مواد  یی جاجابه، صرف  اختهیدر  یانرژ جیشکل را -برخالف (3

 .شوند یم جاجابهغلظت خود  بیمواد در خالف جهت ش  -برخالف (4

  ند، یفرا  نینام دارد. در ا  فعال، انتقال  کندیمغلظت منتقل    بیمواد را برخالف ش  اخته،یکه در آن،    یندیراف    

انرژ  ی نیپروتئ  ی هامولکول  انرژی  کنندیمبرخالف شیب غلظت منتقل    را   ی اماده  ، یبا صرف  این  از    تواندیم.  )نه قطعاً( 

 انرژی در یاخته است.شکل رایج  ATPبه دست آید.   ATPمولکول 

 ها نهیگزبررسی سایر 

 در انتقال فعال همانند انتشار تسهیل شده، مواد از بخش پروتئینی غشای یاخته عبور می کنند. «:1» نهیگز

می بینید، در انتشار تسهیل شده مولکول های پروتئینی غشا با تغییراتی    1فصل    12همان طور که در شکل    «: 2گزینه »

در انتقال    ،می بینید   1فصل    14که در شکل خود ایجاد می کنند مواد را از غشای یاخته عبور می دهند. همچنین در شکل  

 خود ایجاد می کنند مواد را از غشای یاخته عبور می دهند.  فعال نیز مولکول های پروتئینی غشا با تغییراتی که در شکل

مواد    ییجاجابهدر انتقال فعال    ی، ولشوندیم  جاجابهغلظت خود    بیشده مواد در جهت ش  لیدر انتشار تسه«:  4گزینه »

 .است  هاآنغلظت  بیبرخالف ش
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غشای یاخته جانوری«    ه یال  دودر ساختار هر    کننده  شرکتچند مورد درباره »هر مولکول زیستی    ?

 صحیح است؟

 دارد. ینقش مهم یانرژ رهیدر ذخ (الف

 در ساختار خود حداقل سه نوع عنصر دارد. (ب

 غشا در تماس است. یدها یپیاز انواع ل یک یحداقل با  (ج

 است.  شده ساخته اختهی توپالسمیدرون س ها سهیکو   هالوله از  یاشبکهشامل  یتنها توسط اندامک  (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 . اندحیصحموارد »ب« و »ج«   

 بررسی موارد:

 دارند.  ینقش مهم یانرژ رهیدر ذخ دهایسریگل ی تر( الف

  ک یحداقل با  ها آناز  کی شرکت دارند و هر  یجانور ۀاختی  یغشا یۀال  دو در هر  نی و پروتئ  دیپیکلسترول، فسفول (و ج ب

 حداقل سه نوع عنصر وجود دارد. هاآن ساختار و در   اندتماسدر  دیپیل نوع

گسترش دارد و بر دو نوع زبر و صاف    توپالسمیاست که در سراسر س  هاسهیکو    هالولهاز    یا شبکه  ،یآندوپالسم  ۀشبک  (د

نقش دارد. کار رناتن    دهای پیصاف در ساختن ل  ی آندوپالسم  ۀو شبک  ها نی پروتئ  ساختن   زبر در   ی آندوپالسم  ۀ است. شبک

 است. ی سازنیپروتئ ز ین (بوزومیر)

 است؟ نادرست سست در بدن انسان،   یوندیبافت پ درباره نهی کدام گز ?

 . کند یم  یبانیرا پشت یبافت پوشش  معموالًبافت  نیا( 1

 شود.  افتی  تواندیمدر ساختار آن  اختهینوع   کیاز  شیب (2

 عبور مواد هستند. یاست که واجد منفذ برا شدهلیتشک یی هامولکول آن از  یهااختهی ی بخش اعظم غشا (3

 . ردیگیمصورت  ییغشا یهانیپروتئآن، توسط  یهااختهی یغلظت از غشا بیعبور مواد در خالف جهت ش  ندیهر فرآ (4

 هستند.  یااختهی  یغشا ۀدهندلیتشک ی بخش اصل دهایپیفسفول  

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .کندیم یبان یرا پشت یبافت پوشش معموالًسست،  یوند یبافت پ«: 1گزینه »

و    ( یارتجاع)کشسان    یها رشتهکالژن و    یها رشتهمانند    ،ینی پروتئ  یهارشته،  ها اختهیاز انواع    یوندیبافت پ  «:2گزینه »

 است.  شدهلیتشک یانهیزم ۀماد

  ند،یفرا  ن ینام دارد. در ا  فعال ، انتقال  کندیمغلظت منتقل    بیمواد را برخالف ش  اخته،یکه در آن،    یند یفرا  «: 4گزینه »

 . کنندیمغلظت منتقل  ب یرا برخالف ش ی اماده ،یانرژ با صرف   ن یپروتئ ی هامولکول 
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 چند مورد درباره »همه جانداران« صحیح است؟ ?

 .شودیم داشته نگهثابت  یامحدودهدر  ها آن  یهااختهی اطراف  عیما بیترک (الف

 است.  شدهلیتشک نهیزم ۀو ماد  ها اندامکاز  ها آن یهااختهی توپالسمیس (ب

 است. هاآن ۀغشای یاخت دهنده لی تشککلسترول یکی از اجزای  (ج

 . کنندیم رشد  زنده  و  رزندهیشامل عوامل غ  یطیدر مح (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 فقط مورد »د« صحیح است.   

 بررسی موارد:

 ندارند.  هااختهیهم وجود دارد و همه جانداران لزوماً  ی ااختهیتکجاندار  (الف و ب

 . کندیمشرکت  یجانور  یها اختهی  یاست که در ساخت غشا  ید یپیکلسترول ل (ج

،  هاقارچ،  هایباکترمانند دما، رطوبت، نور و عوامل زنده شامل    رزندهیشامل عوامل غ  ده،یچی پ  یطیجانداران در مح  ۀهم  (د

 .کنندیم رشد ها آنحشرات و مانند 

 

 مورد درباره »هر نوع لیپید دارای گلیسرول« صحیح است؟  چند ?

 .شودینم  دهی د رزنده یغ  یایدر دن (الف

 نقش دارد.  اختهیو خروج مواد از  اختهی در کنترل ورود مواد به  (ب

 متصل است.  ها دراتیکربوهاز  یبه انواع  اخته،ی  یدر ساختار غشا (ج

 . شودیم چرب است و فقط سه نوع عنصر در ساختار آن مشاهده  دیواجد مولکول اس (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 

 فقط مورد »الف« صحیح است.   

 هستند.  دها یسری گل ی و تر پدها یشامل فسفول سرول،یگل ی دارا دیپیل ی هامولکول 

 موارد: یبررس

 . شوندینم دهید رزندهیغ  یا یدر جانداران وجود دارند که در دن ی ستیز یهامولکول (الف

 . کندینمصدق  دها ی سریگل یتر  یبرا ( و ج  ب

  ل یبه دل)اتم فسفر   دهایپ یدر ساختار فسفول دی. دقت کناندشده ساخته ژنی و اکس  دروژنیاز سه عنصر کربن، ه  دها،یپیل (د

 . اندمتصل  سرولیچرب به مولکول گل  یدها ی اس  دهایپیو فسفول  دهایسریگل  یساختارتردر   .دارد  وجود  زین  (وجود گروه فسفات 
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 ؟کندیمتکمیل  یدرستبهکدام گزینه عبارت زیر را  ?

 »در بدن انسان سالم، بافت ................. بافت ................... است.«

 انشعاب دار  یی هااختهی  یحاو ،ی عصب -سست، همانند  یوندیپ  (1

 مجاور غشا  ۀبا هست ییهااختهی یصاف، دارا یاچهیماه -همانند   ،یچرب (2

 یاچندهسته یهااختهیواجد  ،یاسکلت یاچهیماه -برخالف  ،هیالکی یفرشسنگ یپوشش (3

 خود  یانهیزم ۀ کالژن در ماد یهارشته یمتراکم، حاو یوندیپ   -برخالف  ،هیالکی ی مکعب یپوشش (4

  یهااختهیسست همانند    ی وندیبافت پ  ی هااختهی  ،یکتاب درس  1فصل    19و    (الف  –   71)  ی ها شکلبا توجه به      

 . هستند یااختهیانشعابات و زوائد  ی دارا یعصب

 رد. ک.................. را مشاهده   توان ینمانسان،  معدهغدد  یهااختهی ن یتربزرگ یدر ساختار غشا  ?

 فسفر اتم یحاو( مولکول 1

 ها ( نوعی لیپید سازنده انواعی از هورمون2

 ها دراتیکربوه( انواعی از 3

 تماس با فسفولیپید( پروتئین فاقد 4

 : هانهیگزبررسی سایر   

 گروه فسفات هستند.   یدارا  دهایپیفسفول  «:1گزینه »

 . کندیمشرکت  هاهورموناز   ی انواع ز یو ن  یجانور یهااختهی ی است که در ساخت غشا ی دیپیکلسترول، ل «:2گزینه »

 . اندمتصل اخته ی ی غشا ینیو پروتئ ید یپیفسفول ی هامولکولبه  ها دراتیکربوهاز  یانواع «:3گزینه »

 در غشای یک یاخته جانوری، هر مولکول.............. ?

 عبور مواد نقش دارد.( پروتئینی، قطعاً در 1

 ( کلسترول، فقط در الیه داخلی غشا قرار دارد. 2

 ( کربوهیدرات، همواره در تماس با نوعی لیپید است. 3

 دارد.  هادراتیکربوه، نسبت عناصر متفاوتی با  طورمعمولبه( فسفولیپید، 4

با نسبت    دهایپیعناصر در ل  ن ینسبت ا؛ اما  اندشده  ساخته  ژنی و اکس  دروژن یاز سه عنصر کربن، ه  دها یپیل    

 .  کندیمفرق   هادراتیکربوهدر  هاآن

 : هانهیگز ریسا یررسب

 . اندنقشفاقد  اختهی یدر عبور مواد از غشا  هانیپروتئاز   ی گروه ، دینیبیم 1فصل  10که در شکل  طورهمان «:1گزینه »

 شرکت دارد. یجانور ۀاختی  یغشا  یۀدوالکلسترول، در هر  «:2گزینه »
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 . اندمتصل ینیو پروتئ ید یپیفسفول ی هامولکولبه  ها دراتیکربوهاز  یانواع«: 3گزینه »

 

 ؟کندیم  لیتکم  ی نادرسترا به  ریعبارت ز نه،ی کدام گز ?

 ختم ........................« طوربه»هر جانداری که ...................، 

 پاسخ دهد.   یطیمح یهامحرکبه   تواندیم -دارد ازین یغذا و پرواز به انرژ یوجوجست  یبرا (1

 . دهدیمگرما از دست  صورتبه خود را  یاز انرژ یبخش -را دارد  اتیح ی ابیسازماناز  یسطوح (2

 جانداران است. یو عملکرد یواجد واحد ساختار - آوردیمخود را به وجود  هیشب ش یوبکم یموجودات (3

 آن است. رونیخود و ب یهااختهی درون ن یب یمرز یدارا -است یستیز یها مولکولساخت  یی واجد توانا (4

 : هانهیگزبررسی   

 . دهندیمپاسخ   یطیمح یها محرکجانداران به  ۀهم «:1گزینه »

انجام    ی و از آن برا  رندی گیم  یجانداران انرژ   همه  .اندمنظمو    دارند  را   یابی سازماناز    یجانداران سطح   همه  «:2گزینه »

 گرما از دست دهد.  صورت بهاز آن را  یو بخش کنندیمخود استفاده  یستیز  یهاتیفعال

 واحد ساختار و عملکرد در جانداران است. اخته، ی.  اندشده لیتشک اختهیجانداران از   ۀهم «:3گزینه »

 . ستیصادق ن یااختهی تکجانداران  یبرا  «:4گزینه »

از    ? »انواعی  درباره  گزینه  که    یهامولکول کدام  سرعت    توانند یمزیستی  افزایش    یهاواکنشدر 

 د«، درست است؟ نشیمیایی نقش داشته باش

 .شوندیم جادیا یساختار یواحدها وستنیدر جانداران و از به هم پ  (1

 قرار دارد. اختهی  یغشا ی ، قطعاً فقط در سطح داخلشودیم  افتی دراتیکربوه یهامولکولکه در تماس با  ها آناز  هرکدام (2

 . شوندیم  افتی توپالسمیآزاد در س  صورتبهکه همواره  شوندیمساخته  ییها بخشتوسط  اختهیدر  (3

 است، ساخته شوند. قرارگرفته هم   یرو یهاسه یک صورتبهکه   یدر هر اندامک  توانندیم (4

 . دهندیم شی را افزا ییایمیش ی هاواکنشکه سرعت   اندینیپروتئ یها مولکول هامیآنز  

 . اندشده  جادیا ( دینواسیآم)به نام   ییواحدها  وستنیاز به هم پ ها نی پروتئ

 . شوندیمدر جانداران ساخته  ،یستیز ی هامولکول 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 زبر متصل شوند.  یبه شبکه آندوپالسم توانندیم  ( هابوزومیر) ها رناتن «:3گزینه »

به    هاآنمواد و ترشح    ی بندبستهو در    رند یگیمقرار   هم  یرواست که    شده لیتشک  یی هاسهی کاز   یدستگاه گلژ   «: 4گزینه »

 نقش دارد.  اختهی خارج از 
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زنده    ۀ اختی  یغشا  یآب در واحد حجم، در دو سو   یهامولکول در بدن انسان، هر چه تفاوت تعداد    ?

 . ..............قطعاً  ابد،ی شی افزا

 . شودیم ترشی ب اختهیو حجم  یفشار اسمز (1

 . ابدی یم شیافزا توپالسمیو حجم س شودیم جاجابه ترعیسرآب  (2

 . کنند یماز غشا عبور  یترشیب یهامولکولشده و   تر شیبغشا به آب   یرینفوذپذ (3

 . ابد ی یم شیافزا اختهیاطراف  عیو حجم ما  ردیگیمصورت  ترعیسرآب  ییجاجابه (4

اگر فشار    .شودیم  جاجابه  ترعیسرباشد، آب    ترشیب  اختهی  ی غشا  ی هر چه اختالف غلظت آب در دو سو    

باشد، آب    ترشیب  توپالسمیس  یاگر فشار اسمز  ی، ولشودیمخارج    اختهی  باشد، آب از  ترشی ب  اختهیاطراف    عیما  یاسمز

 .شودیم اختهی وارد 

 متفاوت است؟ ریغلط بودن با عبارت ز ای حیصح  نظر از نهیکدام گز  ?

 .«عبور کنند یا اختهی یاز غشا  توانند یماز مواد  ی فقط برخ»

 .اند نقش واجد    ها هورمون از    ی ، در ساخت انواع شوند ی م   افت ی   ی جانور   ی ها اخته ی   ی که در ساختار غشا   ی د ی پ ی ل   ی ها مولکول از    ی گروه   ( 1

 . رد ی گ ی م غشا قرار    ی دها ی پ ی نقش دارد، در تماس با فسفول   اخته ی   ی که در انتقال مواد از عرض غشا   ی ن ی هر پروتئ   ، ی جانور   اخته ی   ک ی در    ( 2

 برقرار کرده است. وندیپ  گریبا سه مولکول د  دها،یپیها برخالف فسفولدیسری گل یدر تر سرول،یمولکول گل (3

 . دارند را یطیمح ی هامحرکپاسخ به   ییاست و همه جانداران آن، توانا اتیسطح ح نیآخر کرهستیز (4

غلط    ا ی  ح یصح  نظر   از است و    نادرست  «3ۀ »نیفقط گز  ها نهیگز  ن یاز ب  است.   ح یصح  سؤالعبارت صورت      

 .  باشدیممتفاوت  سؤالبودن با عبارت موجود در صورت  

 : هانهیگز یبررس

 ( درست ) .  کند ی م شرکت    ها هورمون از    ی انواع   ز ی و ن   ی جانور   ی ها اخته ی   ی است که در ساخت غشا   ی د ی پ ی کلسترول ل «: 1گزینه » 

« پروتئ  ،یجانور  اخته ی  کی در    «: 2گزینه  غشا  ی نیهر  عرض  از  مواد  انتقال  در  با    اخته ی  ی که  تماس  در  دارد،  نقش 

 ( درست). ردیگیمغشا قرار  یدهایپیفسفول

 ( نادرست ) برقرار کرده است.    وند ی پ   گر ی با سه مولکول د   دها، ی پ ی ها همانند فسفول د ی سر ی گل   ی در تر   سرول، ی مولکول گل   «: 3گزینه » 

 ( درست).  دهندیمپاسخ    یطیمح  ی هامحرکاست. همه جانداران به    ات یح  ی ابیسازمانسطح    نیآخر  کرهستیز«:  4گزینه »

 ................. .... قطعاً....در انتقال مواد به روش ........ ?

1 )A - شوندیموارد  اختهی غلظت به  بیبزرگ، در خالف جهت ش ذرات  . 

2 )A - یورود و خروج ذرات بزرگ با مصرف انرژ ATP شودیم انجام. 

3 )B- شوندیمخارج  اختهیذرات بزرگ، از   فقط  . 

4 )B- شودیمافزوده  اختهی  یمساحت غشا  به . 
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آغاز درون    دهندهنشان  تواند یم،  Bو شکل    ی رانبرونانتهای درون بری یا آغاز    دهندهنشان  تواند یم،  Aشکل      

 . شوندیمانجام  ATPبا مصرف  ی رانبرون. هر دو فرآیند درون بری و باشد یرانبرونبری یا انتهای 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 از آن خارج کنند.    ایوارد  اخته یغلظت به  بیدر خالف جهت ش ایمواد را در جهت   توانندیم ند یدو فرآ هر «: 1» نهیگز

 باشد.   اختهی ی بزرگ از غشا یها ذرهمربوط به ورود و خروج  تواندیمدو شکل،  هر «: 3گزینه »

 .  شودیمکاسته  اختهی  یاز مساحت غشا  م،ی ری در نظر بگ توز یشکل را مربوط به شروع آندوس اگر «: 4گزینه »

 

  ATPدر رابطه با »هر فرایند عبور مواد از غشای یاخته که با مصرف مستقیم انرژی    نهیکدام گز  ?

 ؟باشدیمهمراه است«، صحیح 

 . ردیگیمصورت  نظر مورد  ۀغلظت ماد بیدر جهت ش (1

 . شودیمغشا   یدر دو سو شده  جاجابه ۀ مقدار ماد رییباعث تغ (2

 است. مؤثر اختهی  یمساحت غشا زان یم رییدر تغ میمستق طوربه (3

 . شودیم اختهی  یغشا یسودو غلظت آن ماده در  یسبب برابر ، تیدرنها (4

 همراه باشند.  ATPی با مصرف انرژ توانندیم یرانبرونو   یانتقال فعال، درون بر  یندها یفرا  

 . کندیم رییغشا تغ  یدر دو سو  شده جاجابه، مقدار مواد ذکرشده یندهایهمه فرا  در

 ........ مولکول پروتئینی دخالت داشته باشند، قطعاً اخته،ی  یمواد از عرض غشا ییجاجابهاگر در  ?

 است. اختهی  یغشا دهایپیدر تماس با فسفول ،یمولکول پروتئین (1

 . شوندیم  جاجابهغلظت خود  بیمواد در جهت ش (2

 است. ATPی نیازمند مصرف انرژ یی جاجابهاین ( 3

 . شودیمغشا برابر  یپس از مدتی غلظت مواد در دو سو (4

در جهت  )پروتئینی، یا طی فرآیند انتشار تسهیل شده    یها مولکولبه کمک    اخته ی  ی مواد از غشا  یی جاجابه    

پروتئینی که مواد    یهامولکولهر دو حالت،    در  است.  (خالف جهت شیب غلظت)  و یا طی فرآیند انتقال فعال  (غلظت  شیب

 . انداختهی ی غشا دهایپی، در تماس با فسفولکنند یم جاجابهرا در عرض غشا 

 است؟ شدهانیب یدرستبه نه یکدام گز?

 ، واجد مژک است.کندیم دیتول نیکه موس یهر بافت پوشش (1

 جذب کنند.  یبه نام درون بر یندیبزرگ را با فرا ی هاذره  توانندیم  هااختهی ۀهم (2

 وجود دارد. یستیمتشکل از دو نوع مولکول ز یساختار ،یبافت پوشش یهااختهی ریدر ز (3

 مقاوم است. جیرا یباشد که نسبت به داروها ییزایماریبعامل  تواندینم  یستیز یهاسالح (4
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  ی ها بافت و به  گر ی کد ی را به    ها اخته ی   ن ی وجود دارد که ا  ه ی پا  ی به نام غشا   ی بخش  ، ی بافت پوشش   ی ها اخته ی   ر ی در ز     

 .است   ( ن ی و پروتئ   درات ی کربوه   ب ی ترک )   ی ن ی کوپروتئ ی و گل   ی ن ی پروتئ   ی ها رشته از    ی ا شبکه   ه، ی پا ی  . غشا د دار ی م آن، متصل نگه    ر ی ز 

  ی درستبهرا    ری، چند مورد، عبارت زدهدیمرا نشان    یجانور  اختهی  ک یبا توجه به شکل مقابل که    ?

 ؟ کندیم ل یتکم

 .  شودیم افتی  توپالسمیعدد در س نیهمه جانداران به تعداد چند اختهی در  -1 (1

 است.   یااختهی ی غشا ۀ دهندل یتشک یبخش اصل دیتنها محل تول -4 (2

 .  کند یمرا مشخص  اختهی فقط اندازه و کار  -2 (3

 نقش دارد. یااختهی  میدر تقس -3 (4

 .دهدیمزبر را نشان   یآندوپالسم شبکهو  انک یهسته، م زه،ی راک بیبه ترت 4تا  1 ی هابخش  

 : هانهیگز ریسا یبررس

 ها اندامک راکیزه ندارند. «: پروکاریوت1گزینه »

 نقش دارد.  دهایپی صاف در ساختن ل یو شبکه آندوپالسم  هانیپروتئزبر در ساختن  یشبکه آندوپالسم«: 2» نهیگز

 ؟ کندیم مناسب کامل  طوربهرا  ریچند مورد، عبارت ز ?

 به ............ طریق  از و ............. و غلظت شیب ............. در توانندیم هامولکول  از گروهی انسان، »در

 شوند«  وارد بدن یهااختهی

 انتقال فعال  -خود یجنبش یفقط با کمک انرژ -خالف جهت (الف

 غشا   یهامولکول نیترفراوان -خود یجنبش  یبا کمک انرژ -جهت  (ب

 شده  لیانتشار تسه -اختهیدر  یانرژ جیشکل را میمصرف مستق یدر پ -جهت (ج

 غشا   یهان یپروتئ -اختهیدر  یانرژ جیمصرف شدن شکل را ی در پ   -خالف جهت (د

1 )1 

2 )2 

3 )3 

4 )4 

 بررسی موارد:  .کنندیمکامل  یدرستبهموارد »ب« و »د« عبارت را   

  ی انرژ  پر   ی هامولکولاز    ی انتقال فعال، با صرف انرژ  یغلظت در ط  بیدر خالف جهت ش  ها مولکول  یی جاجابه  ( ف و دال

 . دهدیمرخ  ATP رینظ

  ی ها مولکول  نی خود از ب  یجنبش   ی غلظت و با کمک انرژ  بی ، در جهت ششوندیم  جا جابهکه با انتشار ساده    ییهامولکولب(  

 . کنندیمعبور  (غشا یهامولکول ن یترفراوان)  دیپیفسفول
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 زیست دهم -2فصل  -1های تکمیلی گفتار سؤال

 است؟  صحیح دیافراگم به بنداره تریننزدیک مورد در  گزینه  کدام?

 گردد. می گوارش لوله شکل ایکیسه بخش وارد کیموس آن، شدن باز دنبال به (1

 کند. می جلوگیری مری به هوا ورود از و است بسته ها بلع بین زمانی فاصله در (2

 اند. قرارگرفته  مختلف جهت سه در آن دیواره در ایماهیچه هاییاخته که است گرفته قرار گوارش لوله از بخشی ابتدای در (3

 است.  شده واقع بدن چپ  نیمه در صفرا، مجرای برخالف (4

 : هاترین بنداره به دیافراگم، بنداره انتهای مری است. بررسی گزینهنزدیک 14و   13های با توجه به شکل  

 .گرددا شیره معده، کیموس تولید می«: پس از آمیخته شدن غذا ب1گزینه»

 . «: ویژگی بنداره ابتدای مری است2گزینه »

 .شده است )نه ابتدای معده( « این بنداره، در انتهای مری واقع3گزینه »

 صحیح می باشد.  22و  13های  با توجه به شکل« 4گزینه »

 است؟ صحیح زیر یجمله کردن  کامل برای موجود، موارد از مورد چند?

 ....« .......... انسان، گوارش دستگاه یفوقان هایقسمت »در 

 ای فراوان دارد.یاخته ن بافتی قرارگرفته است که فضای بی ای بین دوی ماهیچهالیه الف(    

 ها باهم متفاوت است.ها، در بیشتر قسمتای مری و دهان برخالف نوع بافت پوششی آنب( نوع بافت ماهیچه 

 های مخطط و یا صاف وجود دارد.های آن ماهیچه ی بخشج( در همه 

 شود.د( گوارش شیمیایی غذا برخالف گوارش مکانیکی غذاها آغاز نمی 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 موارد »الف و »ب« صحیح است. بررسی موارد:   

 سمت داخل آن زیر مخاط قرار دارد.  ای بافت پیوندی و دری ماهیچهالف: در خارج الیه  

های دهان از نوع مخطط و در مری  از ب: بافت پوششی دهان و مری هر دو از نوع سنگفرشی چندالیه است اما ماهیچه

ی صاف و بخش کوچکی  که مخطط هستند به عبارتی قسمت اعظم مری دارای ماهیچهیل آنجز اواباشد )بهنوع صاف می

 شوند و درنتیجه ماهیچه ندارد. ی گوارش محسوب نمیلوله ج: غدد بزاقی جزء ی مخطط(. دارای ماهیچه

 د: گوارش شیمیایی و گوارش مکانیکی غذاها از دهان آغاز می شود.



 

 31 

 

 است؟ صحیح انسان، معده هایغده هاییاخته از یک هر ترشحات درباره مورد چند ?

 شود. می معده حفره وارد مجرا طریق از -الف 

 است. مؤثر  قرمز  هایگویچه تساخ روی -ب  

 دارد.  شرکت حفاظتی، ایژله الیه تشکیل  در -ج  

   شود. می فعال اسید کلریدریک با برخورد از پس  - د  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 صفر  (4

 یک از موارد صحیح نیست. هیچ   

 ، فاکتور داخلی معده، پپسینوژن و گاسترین باشد. HCIتواند شامل موسین )ماده مخاطی(،  های معده انسان می ترشحات غده 

 بررسی موارد:  

 شود.شود، بلکه وارد خون میالف( هورمون گاسترین وارد مجرا نمی

 های قرمز مؤثر است.گویچهب( فقط فاکتور داخلی معده در تولید 

 کند. ی را قلیایی میای حافظهکنند که الیه ژلههای پوششی سطحی بیکربنات ترشح میج( یاخته

 کنند.  های اصلی صادق است که پپسینوژن ترشح مید( تنها برای یاخته

  کننده«   قطعه»قطعه  و  »کرمی«  حرکات  با  ارتباط  در  چپ   به  راست  از  ترتیب  به  زیر  موارد  از  مورد   چند ?

 است؟  صحیح همواره

 گوارش   لوله محتویات کردن مخلوط -الف

 گوارش  لولۀ شدن گشاد و  غذا ورود درنتیجۀ آمدن پدید -ب

 میان در یک  صورتبه  گوارش لولۀ از هایی بخش  شدن شل و منقبض -ج

 گوارش لولۀ دیوارۀ هایماهیچه منظم حرکات درنتیجۀ آمدن پدید  -د

1)1 -3                         

2 )3 – 2                       

3 )2 – 4                      

4 )2 – 2 

کند. مورد  قطعه کننده صدق میموارد )ب( و )د( در مورد دو حرکت و مورد )ج( فقط در مورد حرکات قطعه    

 قطعه کننده صادق است، اما برای حرکات کرمی همواره صادق نیست. )الف( برای حرکات قطعه
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 بررسی موارد:

جلوی محتویات لوله با    به  که حرکت رو ویژه وقتی؛ بهالف( حرکات کرمی نقش مخلوط کنندگی نیز دارند )اما نه همواره!(

کنند. در این حالت، حرکات کرمی  که محتویات معده به پیلور برخورد میبرخورد به یک بنداره، متوقف شود؛ مثل وقتی

تویات  شود محقطعه کننده در لولۀ گوارش موجب می  توانند محتویات لوله را مخلوط کنند. تداوم حرکات قطعهفقط می

 های گوارشی مخلوط شوند. لوله، ریزتر و بیشتر با شیره

های عصبی،  کند. یاختههای عصبی دیوارۀ لوله را تحریک میب( در حرکات کرمی، ورود غذا لولۀ گوارش را گشاد و یاخته

که به جلو )از دهان به  شود  کنند. درنتیجه، یک حلقۀ انقباضی در لوله ظاهر میهای دیواره را به انقباض وادار میماهیچه

 کند.سمت مخرج( حرکت می

 شوند.میان منقبض و شل می در صورت یک  هایی از لوله به قطعه کننده بخش ج( در حرکات قطعه

آورد. لولۀ گوارش، دو حرکت کرمی و  های دیوارۀ لولۀ گوارش، حرکات منظمی را در آن به وجود مید( انقباض ماهیچه

 رد. قطعه کننده دا قطعه

 است؟  صحیح پوشاند،می را مری  داخلی سطح که بافتی درباره زیر عبارت کدام?

 و مواد قندی ارتباط دارند.  های پروتئینیای از رشته های آن مستقیماً با شبکه همه یاخته (1

 های دارای هستۀ گرد در تماس مستقیم با غذای عبوری از درون مری قرار دارند. یاخته (2

 باشد. های متفاوت نسبت به هم میهایی با شکلای از بافت پوششی است که دارای یاخته تنها نمونه  (3

 توانند طی فرایند اگزوسیتوز و با مصرف انرژی زیستی، نوعی کاتالیزور زیستی ترشح کنند. های آن میگروهی از یاخته  (4

د. آنزیم لیزوزیم، نوعی کاتالیزور زیستی است که  شودر سطح درونی مخاط مری، آنزیم لیزوزیم مشاهده می    

 ها: شوند. بررسی سایر گزینهطی فرایند اگزوسیتوز و با مصرف انرژی زیستی به بیرون یاخته آزاد می

های عمقی آن با غشا پایه در تماس  است و فقط یاختهشده  الیه پوشیده    «: مری از بافت پوششی سنگفرشی چند 1گزینه » 

 هستند. 

 شکل هستند. های بیضیدارای هستهو های سطحی با غذا در تماس هستند «: یاخته2ه »گزین 

 باشد. هایی با شکل متفاوت نسبت به هم می« در حلزون گوش نیز بافت پوششی وجود دارد که دارای یاخته3گزینه » 

  گزینه   کدام پیلور،  دریچه  مجاورت  در  معده  دیواره  در موجود  حفره  هر  درباره  بالغ،  و سالم  انسان  بدن  در ?

 است؟  صحیح

 باشد. ه پوششی مختلف میدارای چندین نوع یاخت (1

 اند. شده در اثر نفوذ الیه مخاط به الیه زیر مخاط معده ایجاد  (2

 هر یاخته موجود در آن در تشکیل الیه ضخیم چسبنده و قلیایی سطح معده نقش دارد.  (3

 های این حفرات توانایی ترشح نوعی پیک شیمیایی به بافت پیوندی خون را دارند. برخی از یاخته (4
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کتاب درسی، حفره معده با غده معده تفاوت دارد. درواقع ترشحات غده معده، به    2فصل    20ق شکل  مطاب    

 شوند. حفره معده تخلیه می

 شده است. )نادرست(«:دقت کنید مطابق شکل هر حفره معده فقط از یک نوع یاخته تشکیل1گزینه »

 شوند. )نادرست( مخاط  )نه زیر مخاط( ایجاد می«:در اثر نفوذ بافت پوششی مخاط به بافت پیوندی 2گزینه »

 باشند. )درست(کننده موسین و ماده قلیایی میهای ترشحهای حفرات معده، یاخته«: همه یاخته3گزینه »

 شود. )نادرست( های غدد معده در مجاور پیلور به خون ترشح می «: دقت کنید هورمون گاسترین توسط برخی یاخته 4گزینه » 

 که .................. قطعاً.................. لوله گوارش انسان  در هر بخش از  ?

 شود. بنداره ابتدایی آن، سبب آسیب به مخاط بخش قبلی میاختالل در انقباض   - شده است محل انبار غذای بلعیده  (1

 شود. ها مشاهده میانواع بافت -  های پوششی تک الیه مخاط آن در ترشح موسین و بیکربنات نقش دارندیاخته (2

 گردد. می با ایجاد هر حرکت کرمی، بنداره انتهایی آن باز - ای حضور داردسه الیه ماهیچه (3

 شود. ها در مجرای آن انجام میگوارش شیمیایی پروتئین  - بنداره وجود دارد (4

ای تک الیه مخاط در ترشح موسین و بیکربنات نقش  های پوششی استوانهدرون معده و روده باریک، یاخته    

 ها وجود دارد. دارند. در معده و روده انواعی از بافت

 ها: بررسی سایر گزینه

 شود.کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید می( نه ابتدای معده)ای مری  «: اگر انقباض بندارۀ انته1گزینه »

اند. گوارش غذا در معده  گرفته  ای دیواره معده در سه جهت طولی، حلقوی و مورب قرارهای الیه ماهیچه«: یاخته3گزینه »

شوند.  های معده، آغاز میو انقباضیابد  شود. با ورود غذا، معده اندکی انبساط میدر اثر شیرۀ معده و حرکات آن انجام می

آمیزند که نتیجۀ آن تشکیل کیموس معده است. با باز شدن بندارۀ پیلور، کیموس  ها غذا را با شیرۀ معده میاین انقباض

 شود.وارد دوازدهه می

 «: برای مری صادق نیست.4گزینه »

دائمی دارد«    های غیرخوردگیچند مورد از عبارات زیر، درباره »بخشی از لوله گوارش انسان که چین ?

 است؟  نادرست

 گردد. الف( به دنبال شل شدن نوعی بنداره، غذا وارد آن می

 شوند. های گوارشی فعال میقلیایی آن، آنزیمب( در محیط 

 ج( هر آنزیم یافت شده در آن، در آب کافت مواد غذایی نقش دارد. 

 کنند. د(بیش از یک نوع یاخته در ساختار غدد آن، آنزیم گوارشی ترشح می

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 
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 اند. موارد »ب«، »ج« و »د« نادرست  

 منظور سؤال، معده است. 

 بررسی موارد:

 شود.الف( با شل شدن بندارۀ انتهای مری، غذا وارد معده می

 شود.اثر کلریدریک اسید )محیط اسیدی( به پپسین تبدیل می ب( پپسینوژن بر 

 شود، صحیح نیست.میج( برای آنزیم لیزوزیم که همراه غذا وارد معده 

 کنند. سازند و ترشح میهای آن )پروتئازها و لیپاز( را میهای اصلی معده آنزیمد( فقط یاخته

 برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ کدام گزینه ?

شود، بالفاصله ...................... .. می..ها در آن ..............ی گوارش انسان که گوارش شیمیایی پروتئین»بخشی از لوله

 از بخشی قرار دارد که ..................«

 خونی گردد. تواند سبب نوعی کمهای آن میتخریب گروهی از یاخته  - بعد -کامل  (1

 شوند. ی خود، آب کافت میها به واحدهای سازندهدر آن پروتئین -قبل  -آغاز (2

 خوردگی در ساختار خود است.فاقد چین - بعد -کامل  (3

 کند. آنزیم گوارشی ترشح نمی - بعد -آغاز (4

 ها: بررسی سایر گزینه  

های  شود و بالفاصله قبل از آن معده قرار دارد که یاختهها در روده باریک کامل می«: گوارش شیمیایی پروتئین1گزینه »

های روده باریک ضروری  به یاخته  B12کنند که برای ورود ویتامین  های آن، عامل )فاکتور( داخلی ترشح میکناری غده

خونی خطرناکی  ساخته نشدن کلریدریک اسید، فرد به کم  ه برداشته شود، عالوه بر ها تخریب شوند یا معداست. اگر این یاخته

 شود.دچار می

شود که بالفاصله بعد از مری قرار دارد. مری ماده ها در معده آغاز می«:  گوارش شیمیایی پروتئین4« و »2های »گزینه

می ترشح  نمیمخاطی  ترشح  گوارشی  آنزیم   و  معدهکند  از  بعد  درنتیجۀ    ،کند.  باریک  رودۀ  در  دارد.  قرار  باریک  روده 

 شوند.ها به آمینواسیدها، تجزیه میهای رودۀ باریک، پروتئینهای پروتئازهای لوزالمعده و آنزیمفعالیت

 کند؟درستی تکمیل میکدام گزینه عبارت زیر را به ?

 ..«...... برخالف بخش .....»با توجه به شکل مقابل، در بخش ....

 خورده حضور ندارند.هایی با غشای چین «، یاخته4» -« 3» (1

 مشاهده شود.ای تواند بیش از یک نوع یاخته ماهیچه«، می2» -« 1( »2

 ای در ساختار دیواره آن وجود دارد.الیه ماهیچه «، بیش از یک4» -« 2( »3

 شوند.  ها قطعاً مشاهده میدهنده پروتئین«، زیر واحدهای تشکیل3» -« 2( »4
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 دهد. به ترتیب: مری، معده، روده باریک و روده بزرگ را نشان می 4تا  1موارد   

های دیگر لولۀ  دهان، حلق، ابتدای مری و بندارۀ خارجی مخرج از نوع مخطط است. این الیه در بخش  ای درماهیچهالیۀ  

ای  الیۀ ماهیچه  اند. دیوارۀ معده یکیافته  ای صاف است که به شکل حلقوی و طولی سازمانهای ماهیچهگوارش شامل یاخته

کند. در رودۀ باریک درنتیجۀ فعالیت پروتئازهای لوزالمعده و  ر معده آغاز میها را دپپسین گوارش پروتئین مورب نیز دارد. 

 شوند.ها به آمینواسیدها، تجزیه میهای رودۀ باریک، پروتئینآنزیم

 در رابطه با فعالیت دستگاه گوارش انسان سالم و بالغ، چند مورد صحیح است؟ ?

 ها نقش دارد. ها همانند جذب آنشده در کبد، در گوارش چربی  الف( صفرای تولید

 شوند. های محلول در آب همانند تری گلیسیریدها، در کبد ذخیره میب( برخی ویتامین

 کند، در گوارش نهایی غذا نقش دارد.اندامی از لوله گوارش که در جنین شروع به نمو میج( نخستین 

 شود. ای صاف مشاهده میهای ماهیچههای خونی، یک رگ لنفی و یاخته د( در مرکز هر پرز روده باریک، رگ

1 )4   2 )3   3 )2   4 )1 

 هر چهار مورد صحیح است.   

ها به محیط داخلی )جذب(،  ریزد و در گوارش و ورود چربیکمی بعد از ورود کیموس، به دوازدهه میفاصلۀ  الالف( صفرا ب 

 نقش دارد. )درست( 

توانند در کبد ذخیره شوند. از طرفی  شناسی دهم، تری گلیسیریدها میب( طبق متن کتاب درسی و فعالیت کتاب زیست

باشد، درنتیجه این  می  B12جگر منبع غنی از فولیک اسید و ویتامین    که آنجایی  ها است. ازکبد محل ذخیره برخی ویتامین

 کبد ذخیره شوند. )درست(آب می توانند دردو ویتامین محلول در 

 باشد. )درست( کند، روده است. روده محل گوارش نهایی غذا می ج( نخستین اندامی از لوله گوارش که در جنین شروع به نمو می 

 ، صحیح است.1شناسی کتاب زیست 30صفحه  29د( مطابق شکل 

ای شکل لوله گوارش انسان که برای هورمون گاسترین دارای  هر یاخته موجود در غدد بخش کیسه ?

 ............... گیرنده

 ها به واحدهای سازنده خود در فضای معده نقش دارد. وتئین( است، در تجزیه پر1

 کند. ( نیست، مقدار زیادی از ماده چسبنده مخاطی را به درون معده ترشح می2

 کند. ( است، با ترشحات خود، زمینه جذب نوعی ویتامین محلول در آب را فراهم می3

 د نقش است.ای حفاظتی مخاط معده فاق نیست، در قلیایی کردن الیه ژله (4

های اصلی و کناری، گیرنده هورمون گاسترین دارند. غدد معده  ابتدا توجه داشته باشید که هر دو نوع یاخته    

یاخته از  ترشحانسان،  یاختههای  مخاطی،  ماده  یاختهکننده  کناری،  یاختههای  و  اصلی  ترشحهای  هورمون  های  کننده 

 کند. این  ای حفاظتی را قلیایی میکنند که الیه ژلهکربنات نیز ترشح می، بیهای پوششی سطحیاند. یاختهشدهتشکیل
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دهنده غده معده، در قلیایی کردن الیه    های تشکیل یک از یاخته  اند، نه غده معده. درواقع هیچها جزئی از حفره معدهیاخته

 حفاظتی نقش ندارند. 

 ها: بررسی سایر گزینه

ه،  گیرد. پروتئازهای فعال معدها به واحدهای سازنده )آمینواسید(، در محیط معده صورت نمیپروتئین«:  تجزیه  1گزینه »

 کنند. تر تجزیه میکوچکهای ها را به مولکولپروتئین

کننده هورمون، تحت تأثیر گاسترین  های ترشحکننده ماده مخاطی و یاختههای ترشح«: در غدد معده انسان، یاخته2گزینه »

کننده ماده مخاطی، مقدار زیادی از ماده چسبنده مخاطی را به درون معده ترشح  های ترشحفقط یاخته  گیرند. ار نمیقر

 کنند.می

 کنند. های کناری صادق است که فاکتور داخلی ترشح می«: تنها در ارتباط با یاخته3گزینه »

 کند؟درستی کامل میکدام گزینه عبارت زیر را به ?

 »هر بخش .................... موجود در بزاق دهان انسان، ..................«

 شود. به روش اسمز وارد دهان می -  معدنی  (1

 کند. دیوارۀ لولۀ گوارش را از خراشیدگی حفظ می -غیر آنزیمی (2

 شود.های موجود در غدد بزاقی بزرگ تولید میفقط توسط یاخته -آنزیمی (3

 شوند. هایی است که از به هم پیوستن واحدهایی به نام آمینواسید، تشکیل میحاوی مولکول -آلی (4

 ها در ساختار خود پروتئین دارند. دوی آن شوند که هر ها و موسین بخش آلی بزاق محسوب میآنزیم  

 کند؟ طور مناسب کامل میرا بهکدام گزینه عبارت زیر  ?

 »در بخشی از لوله گوارش انسان که بالفاصله بعد از باالترین بنداره متمایل به سمت چپ بدن قرار دارد، .............« 

 . رسدگوارش مکانیکی غذا به پایان می (1

 شوند. منوساکاریدها بدون گوارش جذب می (2

 شود. ترشح میهای دیوارۀ آن ی از یاختهلدو ماده غیرآ (3

 شود.های دائمی وجود دارد و غذای بلع شده در آن انبار میخوردگیچین  (4

ازآن معده قرار دارد و در معده دو  بندارۀ انتهای مری باالترین بندارۀ متمایل به سمت چپ بدن است که پس  

 شود.کربنات و کلریدریک اسید از دیوارۀ آن ترشح میمادۀ معدنی بی
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زمان  طور همبهنیست  شده در کدام گزینه ممکن  در دستگاه گوارش یک انسان سالم، موارد مطرح?

 باشند؟در ارتباط با یک اندام درست  

های اصلی معده در پی ترشح نوعی  افزایش تولید گروهی از مواد در یاخته  -   ها انبساط زیاد با ورود مواد و سپس آغاز انقباض (1

 هورمون 

 های آن به کمک دستگاه عصبی خودمختارتنظیم ناخودآگاه فعالیت - آغاز اثر آمیالز بزاق بر نشاسته (2

 های حاصل از گوارش لیپیدها به مویرگ لنفی انتقال مولکول - محل گوارش نهایی کیموس (3

 ای از دیوارۀ آن در تشکیل پردۀ صفاقشرکت الیه - نقش در جذب مواد حاصل از گوارش (4

ها غذا را با شیرۀ معده  شوند. این انقباضهای معده، آغاز مییابد و انقباضبا ورود غذا، معده اندکی انبساط می    

 یل کیموس معده است.آمیزند که نتیجۀ آن تشکمی

 کند؟کامل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  ?

 های اصلی .............« ........ یاختهدارای شکل کروی ........های  »در غدد معده یک انسان بالغ و سالم، یاخته

 دهند. صورت گرما از دست میهای زیستی خود را بهبخشی از انرژی فعالیت  -  همانند (1

 توانند در تبدیل پروتئازهای معده به پپسین نقش داشته باشند. می  -  همانند (2

 معده مؤثرند. در جلوگیری از آسیب اسید معده به دیواره  - برخالف (3

 های قرمز نقش مؤثری دارند. در جلوگیری از کاهش تعداد گویچه - برخالف (4

های معده با  های پوششی سطحی در حفرههای کناری هستند. یاختههای دارای شکل کروی، یاختهیاخته    

 شود. ها ایجاد میر اسیدها و آنزیمکند و بدین ترتیب سد محکمی در برابای حفاظتی را قلیایی میترشح بیکربنات، الیه ژله

 ها: بررسی سایر گزینه

صورت  کنند و بخشی از آن را بههای زیستی خود استفاده میگیرند؛ از آن برای انجام  فعالیتجانداران انرژی می  «:1گزینه »

 دهند. گرما از دست می

  کنند. پیش ساز پروتئازهای معده را به)پروتئازها و لیپاز( را ترشح میهای معده ها، آنزیمهای اصلی غده«: یاخته2گزینه »

شود.  های کناری( به پپسین تبدیل میاثر کلریدریک اسید )مترشحه از یاخته  نامند. پپسینوژن برکلی پپسینوژن می  طور

 کند. تر میژن، تبدیل آن را سریعپپسین خود با اثر بر پپسینو

کنند. عامل داخلی، برای  های معده، کلریدریک اسید و عامل )فاکتور( داخلی ترشح میناری غدههای ک«: یاخته4گزینه »

ساخته نشدن    در روده باریک ضروری است. اگر این یاخته تخریب شوند یا معده برداشته شود، عالوه بر  B12جذب ویتامین  

های قرمز در مغز  که برای ساختن گویچه  B12  شود، زیرا ویتامینخونی خطرناکی دچار میکلریدریک اسید، فرد به کم

های کناری در جلوگیری از کاهش تعداد  افتد. بنابراین، یاختهزندگی فرد به خطر می  شود و استخوان الزم است، جذب نمی

   های قرمز نقش دارند.  گویچه
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 هورمونی که ............، نقش مستقیمی در ............ دارد.  ?

 افزایش پپسینوژن شیره معده  - شود( از نواحی نزدیک پیلور ترشح می1

 دوازدهه  PHتغییر  - ( بر ترشحات آنزیمی پانکراس به دوازدهه مؤثر است2

 فعال شدن پروتئازهای معده  -  کند ( ترشحات غیر آنزیمی پانکراس را تنظیم می3

 های قرمز ساخت گویچه  -  های غدد دیواره معده اثر داردترین یاخته( روی بزرگ4

های دیوارۀ معده که در مجاورت پیلور قرار دارند، ترشح و باعث افزایش ترشح  هورمون گاسترین از بعضی یاخته    

 شود.اسید معده و پپسینوژن می

 ها: بررسی سایر گزینه

اس، با  کند. پانکر«:  هورمون سکرتین ترشحات غیر آنزیمی )بیکربنات سدیم( پانکراس را تنظیم می3« و »2های »گزینه

ترشح بیکربنات سدیم در  قلیایی کردن محیط دوازدهه نقش دارد. بنابراین، این هورمون در فعال شدن پروتئازهای معده  

 نقش مستقیم ندارد. 

ترین  کتاب درسی، بزرگ  2فصل    20های کناری غدد دیواره معده که طبق شکل  «: هورمون گاسترین روی یاخته4گزینه »

که برای    B12های کناری که با ترشح فاکتور داخلی معده در جذب ویتامین  تند، تأثیر  دارد. یاختههای غدد معده هسیاخته

 های قرمز نقش ندارد. طور مستقیم در ساخت گویچههای قرمز الزم است، نقش دارد. بنابراین، این هورمون بهساختن گویچه

 آورد.باشد که آن را به رنگ ............. درمیول میمحلول معرف ............. لوگُ ?

 آبی           –( آمیالز بزاق 1

 ای آجری            قهوه  –( آمیالز بزاق 2

 آبی            –( نشاسته 3

 ای آجری قهوه –( نشاسته 4

 آورد. باشد که پس از اضافه شدن به محلول حاوی نشاسته، محلول را به رنگ آبی درمی لوگول معرف نشاسته می     

 پردازند. های موجود در ناحیه .............. غدد، به ترشح .............. می ............ یاخته .. در معده انسان، ?

 کلریدریک اسید                   -عمقی  - ( اغلب 1

 عامل داخلی معده   -باالیی  - ( برخی 2

 پپسینوژن                        - باالیی  - ( اغلب 3

 آنزیم لیپاز -عمقی   - ( برخی 3
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های کناری هستند.  های موجود در قسمت باالیی غده، از نوع یاختهدر یک غده معده انسان، برخی از یاخته    

 پردازند. لید عامل داخلی معده میهای کناری عالوه بر تولید کلریدریک اسید به تویاخته

های کناری در تولید کلریدریک اسید  تههای اصلی هستند. یاخهای عمقی غدد معده از نوع یاختهاغلب یاخته  «:1گزینه »

 نقش دارند. 

های معده  های اصلی هستند که در ترشح آنزیمهای عمقی غدد معده از نوع یاختهتر یاخته«: بیش4« و »3»های گزینه

 )لیپاز و پروتئازها( نقش دارند. 

 .............. همه موادی که در گوارش نهایی کیموس نقش دارند،?

 توانند با خاصیت آنزیمی خود، واکنش آبکافت را انجام دهند. می (1

 شوند. ، تولید میای اندکهایی با فضای بین یاخته خته توسط یا (2

 شوند.  در غدد لوله گوارش ساخته می (3

 شوند. درون روده باریک فعال می (4

های  توسط یاخته  (شیره روده، شیره لوزالمعده و صفرا )همه موادی که در گوارش نهایی کیموس نقش دارند      

 شوند.پوششی ساخته و ترشح می

های مؤثر در شروع حرکات کرمی لوله گوارش صحیح هستند،  ها در رابطه با تمام یاختههمه گزینه?

 ...... جزبه

 ر است. ها مشابه یکدیگژنوم آن  (1

 های پروتئینی برای انتقال فعال هستند.در غشای خود دارای مولکول  (2

 باشد که برای انجام انقباض به یون کلسیم نیاز است.ها انقباض میوظیفه اصلی آن  (3

 باشند. ای خود میدارای توانایی هدایت موج تحریکی در طول غشای یاخته (4

های  های عصبی موجود در لوله گوارش و یاختههای مؤثر در شروع حرکات کرمی لوله گوارش، یاختهیاخته    

ای صادق  های ماهیچهتنها در مورد یاخته  3ها صادق است، اما گزینه  در مورد تمام آن  4و   2و    1ای هستند. گزینه  ماهیچه

 است. بررسی سایر موارد: 

 های متوالی تغییر کند. های دیگر و یا فواصل موجفاع موجمورد الف( ممکن است ارت

 ای دهلیزها نیز آسیب ببیند.های ماهیچهمورد ب( ممکن است یاخته

 ها کاهش پیدا کند. مورد ج( طبق متن کتاب ممکن است به دنبال آسیب بافت قلب، فاصله منحنی
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 کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به?

 ...«، ..........ندارد»در انسان، همه کاتالیزورهای زیستی که در ............ وجود  

 کنند. گوارش شیمیایی نوعی کربوهیدرات را در لوله گوارشی آغاز می -اولین بخش لوله گوارش (1

 شوند. خود ترشح می های سازندههای غشایی با غشای یاخته، از یاخته ی ادغام کیسهپ در – ترشحات غده بناگوشی  (2

 شوند.لوله گوارش تولید میهای مرتبط با های پوششی اندامتوسط یاخته  –محل اصلی جذب مواد غذایی  (3

 گیرند. ه عامل داخلی قرار میهای سازندتحت تأثیر ماده مترشحه از یاخته  -ای شکل لوله گوارشبخش کیسه (4

ای و  بزاق، ترکیبی است که شامل ترشحاتی است که از غدد بزاقی مانند غدد بناگوشی، زیرزبانی، زیر آرواره    

شوند، شامل آمیالز و لیزوزیم است. همه  هایی که در بزاق دیده میشود. آنزیمهای بزاقی کوچک حفره دهان ترشح میغده

با تشکیل کیسهآنزیم و  های گوارشی  برونهای غشایی  فرایند  یاخته سازندطی  از  ترشح میرانی  از  ه خود  منظور  شوند. 

 ها هستند.لیزورهای زیستی، آنزیمکاتا

 ها: بررسی سایر گزینه

 ها نقشی ندارد. «: آنزیم لیزوزیم در گوارش کربوهیدرات1گزینه »

های  روده باریک وجود دارند، توسط یاختههایی که در  «: روده باریک محل اصلی جذب مواد غذایی است. آنزیم3گزینه »

 شوند. های مرتبط با لوله  گوارش )پانکراس( و خود مخاط روده تولید میپوششی اندام

ه تنها  های گوارشی معده شامل لیپاز و پروتئازها هستند کای شکل لوله گوارش است. آنزیم«: معده بخش کیسه4گزینه »

 گیرند. های کناری قرار میاسید مترشحه از یاختهکلریدریک پروتئازهای آن تحت تأثیر 

کند،  ابل بلع تبدیل میای قای که در مخلوط شدن با غذا آن را به تودهچند مورد در ارتباط با ماده?

 است؟  نادرست

 در شروع گوارش شیمیایی مواد غذایی انسان نقش دارد.  -الف

 گیرد. های پوششی صورت میصورت انعکاسی از یاختهتولید و ترشح آن به -ب

 شود.تواند حاوی آنزیمی باشد که در شیره لوزالمعده نیز یافت میمی -ج

 های عصبی، در لوله گوارش تنظیم شود. های یاختهشبکه تواند به کمک ترشح آن می -د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

کند. بررسی  ای قابل بلع تبدیل میده و آن را به تودهمنظور صورت سؤال، بزاق انسان است که با غذا مخلوط ش    

 موارد:

 الف( بزاق به کمک آنزیم آمیالز خود در شروع گوارش شیمیایی نشاسته نقش دارد. 

 گیرد.صورت انعکاسی صورت میشود و ترشح آن بههای بافت پوششی غدد بزاقی تولید و ترشح میب( بزاق توسط یاخته

 شود.المعده آنزیم آمیالز یافت میج( در بزاق و شیره لوز

   های عصبی، وجود دارند.های یاختهشود، اما در دیوارۀ لوله گوارش )از مری تا مخرج( شبکهدهان ترشح می د( بزاق در
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 کدام گزینه در رابطه با شکل مقابل، صحیح است؟?

 شوند.« می3«، همواره مواد وارد بخش »2( به دنبال شل شدن بخش »1

 ای شرکت دارند.  «، سه الیه ماهیچه1« همانند بخش »3( در ساختار بخش »2

 ای مشاهده شود. هسته های چند«، ممکن نیست یاخته1« برخالف اندام »3( در ساختار اندام »3

 شود.ترین لیپیدهای رژیم غذایی آغاز می« گوارش شیمیایی فراوان 3« برخالف بخش »1( درون بخش »4

ای در ابتدای مری از  باشد. الیه ماهیچهبه ترتیب »مری، بنداره انتهای مری و معده« می 3و   2، 1ی هابخش   

هایی  و یاختهاند  های موجود در معده از نوع صافاند. همه ماهیچهایهسته  های آن چندنوع ماهیچه اسکلتی است که یاخته

 ای دارند.  هستهتک

 ها: بررسی سایر گزینه

شود. در این حالت در اثر برگشت شیرۀ  انقباض بندارۀ انتهای مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید میاگر  «: 1گزینه »

 بیند. مری آسیب می یج، مخاط تدر معده به مری، به 

 اند.  گرفته ای دیوارۀ معده در سه جهت طولی، حلقوی و مورب قرارهای الیۀ ماهیچه«: یاخته2گزینه »

واحدهای  فراوان«:  4»  گزینه به  را  تری گلیسیریدها  لیپاز،  آنزیم  تری گلیسیریدها هستند.  رژیم غذایی،  لیپیدهای  ترین 

ها،  شوند. گوارش چربیها میحرکات مخلوط کنندۀ رودۀ باریک موجب ریز شدن چربیرا و  کند. صفسازندۀ آن تجزیه می

 شود. نجام میبیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه ا

 ..................  ..... را دارد، قطعاًهای آن، توانایی ...........تهدر بدن انسان سالم، هر بافتی که یاخ?

 ها، مواد را منتقل کند. تواند با سایر راهنمی -  انجام فرایند انتشار ساده (1

 بافت پوششی چندالیه است. -  انجام فرایند انتشار ساده (2

 اند. ای اندکواجد فضای بین یاخته  - ترشح عامل داخلی معده  (3

 ندارد.ای را های ماهیچهامکان تحریک یاخته - ایهای ماهیچهارتباط با یاخته (4

های معده )از نوع بافت پوششی(، کلریدریک اسید و عامل )فاکتور( داخلی معده ترشح  های کناری غدهیاخته  

 ای اندکی وجود دارد. ها فضای بین یاختهاند و بین آنهای بافت پوششی، به یکدیگر بسیار نزدیککنند. یاختهمی

 شده توسط ..............، قطعاً..............  هر آنزیم گوارشی ترشح?

 شود. درون رودۀ باریک فعال می - لوزالمعده (1

 شود. میمستقیماً به بخش ابتدایی رودۀ باریک وارد  -  کبد (2

 توانایی هیدرولیز نوعی مولکول زیستی را دارد. - کیسۀ صفرا (3

 شود.های دیوارۀ آن ساخته میهای اصلی غدهتوسط یاخته  - معده  (4
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های معده )پروتئازها و لیپاز( را ترشح  های معده، آنزیمهای اصلی غدهیاخته  98مطابق کتاب درسی چاپ      

 لیپاز معده حذف شده است.  99در کتاب درسی چاپ کنند.می

 ها: بررسی سایر گزینه

 شوند.«: تنها پروتئازهای لوزالمعده درون روده باریک فعال می1گزینه »

سازد. صفرا آنزیم ندارد و از راه مجاری صفراوی کبد به یک مجرای مشترک وارد  «: کبد، صفرا را می3»  « و 2های »گزینه

 کند.  ها کمک میریزد و به گوارش چربیشود. صفرا به دوازدهه میو در کیسه صفرا ذخیره می

 نظر صحیح یا غلط بودن، با سایر عبارات متفاوت است؟  کدام عبارت زیر از ?

 شود. گلیکوپروتئین موجود در بزاق، با جذب میزان اندکی آب، باعث ایجاد ماده مخاطی می (1

 آیند. صورت ارادی به انقباض درمیفقط بههای اسکلتی مؤثر در فرایند بلع، همه ماهیچه (2

 همه مواد آلی موجود در رژیم غذایی انسان، قطعاً برای جذب شدن باید آبکافت شوند.  (3

 دهان قرار دارد.  های باال درترین غده بزاقی انسان، در مجاورت دندانمجرای بزرگ  (4

 ها: بررسی گزینه  

 کند. )نادرست(، ماده مخاطی را ایجاد میبا جذب آب فراوانروتئینی است که «: موسین گلیکوپ1گزینه »

 شود. )نادرست( های اسکلتی حلق حرکات کرمی )انقباض غیرارادی( ایجاد می «: در بخش غیرارادی عمل بلع، در ماهیچه 2گزینه » 

 شوند. )نادرست(ب میهاست. مونوساکاریدها بدون گوارش جذرژیم غذایی ما شامل انواع گوناگون کربوهیدرات  «: 3گزینه »

دهان قرار   های باال درکتاب درسی، مجرای غده بزاقی بناگوشی، در مجاورت دندان 2فصل  6با توجه به شکل   «: 4گزینه »

 دارد. )درست(

 چند مورد درباره »نوعی حرکت لوله گوارش انسان با یک حلقه انقباضی متحرک« صحیح است؟ ?

 شود.ج هدایت میالف( در این حرکت توده غذا بدون توقف به سمت مخر

 شوند. های صاف روده باریک در آن منقبض میب( فقط ماهیچه

 کنند. های عصبی لوله گوارش را گشاد میج( در آن، یاخته

 کنند. صورت منظم حرکت مید( مواد طی آن به

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 فقط مورد »د« صحیح است.   

های دیوارۀ لولۀ گوارش، حرکات منظمی را در آن  اند. انقباض ماهیچهی متحرکحرکات کرمی، حرکاتی با یک حلقه انقباض

قطعه کننده دارد. در حرکات کرمی، ورود غذا لولۀ گوارش را گشاد    آورد. لولۀ گوارش، دو حرکت کرمی و قطعهبه وجود می

کنند. درنتیجه،  های دیواره را به انقباض وادار میماهیچههای عصبی،  کند. یاختههای عصبی دیوارۀ لوله را تحریک میو یاخته

 آورد. حرکات کرمی نقش مخلوط کنندگی نیز دارند؛  می شود که غذا را به حرکت دریک حلقۀ انقباضی در لوله ظاهر می
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به پیلور برخورد    که محتویات معدهکه حرکت محتویات لوله با برخورد به یک بنداره، متوقف شود؛ مثل وقتیویژه وقتی  به

 توانند محتویات لوله را مخلوط کنند.کنند. پیلور بندارۀ بین معده و رودۀ باریک است. در این حالت، حرکات کرمی فقط می می

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

 توان گفت قطعاً ...................« »در لوله گوارش انسان، در صورت شلی بنداره انتهای مری می

 یابد.      های دیواره معده کاهش میخوردگیالف( میزان چین 

 بیند. ب( مخاط مری آسیب می

 های الکلی توسط فرد زیاد شده است.       ج( مصرف نوشیدنی

 د( شخص به مدت زیاد در شرایط اضطراب و تنش بوده است.

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 کنند. همه موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می  

رگشت شیرۀ معده به  شود. در این حالت در اثر باگر انقباض بندارۀ انتهای مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید می

 اندازۀ معده و رودۀ باریک، نیست.بیند؛ زیرا حفاظت دیوارۀ آن بهمخاط مری آسیب می تدریجمری، به

های برگشت  اندازه از غذاهای آماده، تنش و اضطراب، از علت  از   کشیدن، الکل، رژیم غذایی نامناسب و استفاده بیش  سیگار

 شود.دقت کنید در فرایند بلع نیز بنداره انتهای مری شل می اند.اسید معده

 کند؟تکمیل می  نادرستیچند مورد عبارت زیر را به ?

 ط ........«ای اندک، فقهای دارای فاصله بین یاخته»در ساختار دیواره لوله گوارش انسان، یاخته

 کننده موسین و لیزوزیم وجود دارند.  در الیه ترشح •

 شوند که ریز کردن مواد غذایی را بر عهده دارد.  ای یافت میدر الیه •

 شوند.  در محل اصلی جذب غذا یافت می •

 های حلقوی روده باریک وجود دارند.دهنده چین های تشکیلدر الیه •

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 همه موارد نادرست هستند.   

های اصلی لوله گوارش وجود  های بافت پوششی در هر یک از الیههای بافت پوششی است. یاختهمنظور صورت سؤال یاخته

های خونی بافت پوششی  های خونی وجود دارد و در دیواره رگای و الیه بیرونی، رگهای ماهیچهدارد. در زیر مخاط و الیه

 شود. )به قید »فقط« در صورت سؤال دقت کنید.( سنگفرشی ساده یافت می
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 اندامی که صفرا در آن ......... ، توانایی ......... را دارد. ?

 ای لیپیدهاهای گوارش برون یاخته تولید آنزیم  _شود تولید می (1

 های قرمز تولید ترکیب حاصل از تخریب گویچه  _شود ذخیره می (2

 های هیدرولیز کننده قند شیرتولید آنزیم _کند میفعالیت  (3

 های پوششی خود ها به محیط داخلی از طریق یاختهها و ورود آنگوارش چربی _ممکن است رسوب کند  (4

کننده ساکارز، الکتوز و سایر  های تجزیههای روده باریک آنزیممحل فعالیت صفرا، روده باریک است. یاخته    

 دی ساکاریدها را دارند. 

 ها: بررسی سایر گزینه

 شود. دقت کنید که صفرا آنزیم ندارد. «: صفرا توسط کبد تولید می1گزینه »

های قرمز در کبد  روبین از تخریب گویچهشود. تولید بیلیکیسه صفرا ذخیره می«: صفرا پس از ترشح از کبد در  2گزینه »

 گیرد. صورت می

ه محیط داخلی ها بافتد. دقت کنید گوارش و ورود چربیهای کیسه صفرا در کیسه صفرا اتفاق می«: تشکیل سنگ3گزینه »

 دهد. در روده رخ می

 در بخشی از لوله گوارش انسان که پروتئازهای فعال، فعالیت دارند، لزوماً......... ?

 های گوارشی بر برخی مواد غذایی تأثیرگذار است.وجود صفرا به تأثیر بهتر برخی آنزیم (1

 کند. تری برای جذب مونومرهای مواد غذایی ایجاد میهای لوله گوارش سطح بیشخوردگین چی (2

 شود.تر مواد غذایی و شیره گوارشی میحرکت لوله گوارش عالوه بر گوارش مکانیکی، سبب تماس بیش (3

 شود. در روده باریک ممکن می 12Bهای کناری، جذب ویتامین با ترشح برخی مواد از یاخته (4

 در روده باریک و معده انسان، پروتئازهای فعال )پپسین(، فعالیت دارند.   

شود، این حرکات در معده غذا را با شیره  حرکات لوله گوارش در معده و روده باریک سبب گوارش مکانیکی مواد غذایی می

سترانده شدن مواد غذایی در لوله و تماس بیشتر با شیره گوارشی و  آمیزد و در روده باریک نیز حرکات در گمعده درمی 

 های پوششی مخاط نقش دارند. یاخته

 ها: بررسی سایر گزینه

های گوارشی )لیپاز موجود در شیره لوزالمعده( بر «: در روده باریک انسان وجود صفرا به تأثیر بهتر برخی آنزیم1گزینه »

 برخی مواد غذایی تأثیرگذار است.

تری برای جذب مونومرهای مواد غذایی ایجاد  های لوله گوارش سطح بیشخوردگی«: در روده باریک انسان چین2گزینه »

 کند.می
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کن  ماز روده باریک م B12های کناری، جذب ویتامین  «: در معده انسان، با ترشح فاکتور )عامل( داخلی از یاخته4گزینه »

 کند.( کند و به جذب آن در روده باریک کمک می های معده حفظ می ویتامین را از آسیب آنزیم داخلی، این    شود. )چون عامل می 

 است؟ نادرست  دهد،کدام گزینه درباره شکل مقابل که نوعی حرکت در لوله گوارش را نشان می?

 

 یایی مواد غذایی شود. تواند سبب تسهیل گوارش شیماین حرکت منظم می (1

 کنند. سرعت رو به دهان حرکت میشود و محتویات لوله گوارش به هنگام استفراغ، جهت آن وارونه می (2

 تواند نقش مخلوط کنندگی داشته باشد. کند، فقط میوقتی طی این حرکت محتویات معده به بنداره پیلور برخورد می (3

 آورند. کنند و حلقه انقباضی را به وجود می های دیواره را منقبض می اعصاب الیه مخاط، ماهیچه با ورود غذا به لوله گوارش، تحریک   ( 4

های عصبی  الیه مخاط، فاقد شبکه یاخته  21صفحه    15دهد. با توجه به شکل  شکل، حرکت کرمی را نشان می    

 آورند. انقباضی را به وجود میشوند و حلقه  ها منقبض میای، ماهیچهاست و با تحریک اعصاب الیه ماهیچه

 ها: بررسی سایر گزینه

آورد. دستگاه گوارش طی فرایند  های دیوارۀ لولۀ گوارش، حرکات منظمی را در آن به وجود می «: انقباض ماهیچه1گزینه »

وچک تبدیل  های کهای بزرگ را به مولکولکند و با فرایند گوارش شیمیایی، مولکولگوارش مکانیکی، غذا را آسیاب  می

 ها( نیز دارند. کند. حرکات کرمی نقش مخلوط کنندگی )تسهیل مخلوط مواد غذایی با آنزیممی

شود و محتویات لوله گوارش حتی از بخش ابتدای رودۀ باریک  «: هنگام استفراغ، جهت حرکات کرمی، وارونه می2گزینه »

 کند.سرعت رو به دهان حرکت می به

جلوی محتویات معده به پیلور    به  که حرکت رو ویژه وقتی  نقش مخلوط کنندگی نیز دارند، به«: حرکات کرمی،  3گزینه »

 نند محتویات لوله را مخلوط کنند. تواکنند. در این حالت،  حرکات کرمی فقط میبرخورد می

در یک فرد سالم، حین بخش غیرارادی فرایند گوارشی که در آن تنها یک مسیر از چهارراه حلق  ?

 دهد.ماند، ............... بالفاصله پس از ............... رخ میمی باز

 انتهایی مری ل شدن بنداره شُ  _های معده خوردگیافزایش چین (1

 رسیدن حرکات کرمی به انتهای مری _شل شدن بنداره انتهایی مری  (2

 آغاز حرکات کرمی در مری -حرکت تودۀ غذا به عقب دهان، با فشار زبان (3

 ای حلق انقباض دیوارۀ ماهیچه  _باال رفتن زبان کوچک و پایین رفتن برچاکنای  (4

شوند و  که حین آن، مسیر دهان، بینی و نای بسته میمنظور صورت سؤال، بخش غیرارادی عمل بلع است      

 ماند. تنها مسیر مری بازمی

شود. با رسیدن غذا به حلق، بلع به شکل غیرارادی،  هنگام بلع با فشار زبان، تودۀ غذا به عقب دهان و داخل حلق رانده می 

 کند. ادامه پیدا می
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راند. حرکت کرمی در مری ادامه  کرمی آن، غذا را به مری می  شود و حرکتای حلق منقبض میدر ادامه دیوارۀ ماهیچه

کنند تا  های مخاط مری، مادۀ مخاطی ترشح میشود. غدهکند و با شل شدن بندارۀ انتهای مری، غذا وارد معده میپیدا می

 تر شود. حرکت غذا آسان

 ای بلع شده در آن انبار شود.شوند تا غذهایی دارد که با پرشدن معده باز میخوردگیدیوارۀ معده، چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است؟نادرست رو کدام گزینه با توجه به شکل روبه?

 شکل است.های دوکی« واجد یاخته3« همانند بخش »2بخش » (1

 شده است. ها تشکیل« از انواع بافت1» « همانند بخش3« و »2های »بخش (2

 های عصبی در ارتباط است.« با رشته 1« برخالف بخش »3بخش » (3

 کننده پپسینوژن است.های ترشح« دارای یاخته 1« برخالف بخش »4بخش » (4

« الیه مخاطی دیواره معده را  4ای و بخش »« هر دوالیه ماهیچه3« و »2« الیه بیرونی، بخش »1بخش »    

 «( 2« و تأیید گزینه »3شده است. )رد گزینه »ها تشکیلکند. هر الیه لوله گوارش انسان انواع بافتاشاره می

 «( 1باشند. )تأیید گزینه »شکل میه صاف دوکیهای ماهیچباشند و یاخته« از نوع ماهیچه صاف می3« و »2بخش »

باشد. )تأیید  کننده پپسینوژن میهای ترشح« دارای یاخته1دهد که برخالف بخش »« الیه مخاطی را نشان می4بخش »

 «( 4گزینه »

 ؟ نداردکند، وجود ای حفاظتی معده را قلیایی میای که الیه ژلهدر چند مورد از موارد زیر، ماده?

 الف( شیرۀ معده                  ب( شیرۀ روده باریک                      ج( صفرا                د( شیرۀ لوزالمعده 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 صفر  (4
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در شیرۀ معده، شیرۀ روده، صفرا و شیرۀ لوزالمعده    کند.ای حفاظتی معده را قلیایی میبیکربنات الیه ژله    

 کربنات وجود دارد. بی

 نماید؟ درستی تکمیل میکدام گزینه عبارت زیر را به?

 باشند، ................« ها میهایی که آغازگر روند هضم پروتئین»در یک فرد بالغ، آنزیم

 ای حفاظتی نقش دارند. در تشکیل الیه ژله (1

 شوند. های غدد معده، فعال میتوسط ترشحات گروهی از یاخته (2

 شوند. های کروی شکل غدد معده ترشح مییاخته توسط  (3

 تر نقش داشته باشند. های کوچک توانند در تولید مولکولنمی (4

 شود. کلریدریک به پپسین تبدیل می   ی معده است، پپسینوژن پس از تماس با اسید پپسینوژن پروتئاز غیرفعال شیره     

 ها: بررسی سایر گزینه

 ای حفاظتی و قلیایی نقش دارند. کربنات در تشکیل الیه ژلهطحی با ترشح بیهای پوششی س«: یاخته1گزینه »

 شود. های اصلی غدد معده )نه کروی شکل( ترشح می«: پپسینوژن توسط یاخته2گزینه »

 تر نقش داشته باشند. های کوچکتوانند در تولید مولکول«: می4گزینه »

 صحیح است؟کدام  در ارتباط با ترکیبی که پس از ورود به دوازدهه در دفع کلسترول اضافه نقش دارد،  ?

 شود.جا ذخیره میدر کیسه صفرا ساخته و همان (1

 ها به محیط داخلی نقش دارد. ها و ورود آندر گوارش چربی  (2

 دارد.های گوارشی الزم برای گوارش شیمیایی انواع مواد را آنزیم (3

 شود.شدن، از طریق مجرای مستقل یا مشترک با لوزالمعده، به دوازدهه وارد میپس از ساخته (4

صفرا ترکیبی است که پس از ورود به دوازدهه در دفع برخی مواد مانند بیلی روبین و کلسترول اضافه نقش      

تین است و آنزیمی ندارد و در گوارش غیر  یید لسهای صفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپصفرا ترکیبی از نمک  دارد.

های کبد )جگر( ساخته و در کیسه صفرا ذخیره  ها به محیط داخلی نقش دارد. صفرا توسط یاختهها و ورود آنآنزیمی چربی

 یزد. رشود. صفرا برای ورود به دوازدهه از طریق یک مجرای مشترک با لوزالمعده، کمی بعد از کیموس به دوازدهه میمی

 است؟  نادرستهای گلیکوپروتئینی در بدن انسان« کدام گزینه درباره »مولکول ?

 بافت پیوندی نقش دارند. ای شفاف در نوعی  در تشکیل ماده زمینه (1

 شود.مانع از هرگونه آسیب الیه مخاط مری توسط ترکیبات شیره معده می (2

 شود. ای اندک است، یافت میهای بافتی که دارای فضای بین یاختهدر زیر یاخته (3

 دارد. های بافت پوششی را به یکدیگر متصل نگه میهای پروتئینی، یاختهای از رشته به همراه شبکه  (4
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کند. ماده مخاطی، دیواره لوله  موسین، گلیکوپروتئینی است که آب فراوانی جذب و ماده مخاطی ایجاد می    

های غذایی را به  کند و ذرهگوارش را از خراشیدگی حاصل از تماس غذا یا آسیب شیمیایی )براثر اسید یا آنزیم( حفظ می

کند. اگر انقباض بنداره انتهای مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت  میای تبدیل  ها را به توده لغزندهچسباند و آنهم می

)ریفالکس( می به اسید  اثر برگشت شیره معده به مری،  این حالت در  بیند، زیرا  تدریج مخاط مری آسیب می  شود. در 

 حفاظت دیواره آن به انداز معده و رود باریک، نیست. 

 ها: بررسی سایر گزینه

زمینه«:  1گزینه » بیماده  پیوندی سست، شفاف،  بافت  مولکولای  انواع  از  و مخلوطی  مانند  رنگ، چسبنده  های درشت 

 گلیکوپروتئین است. 

ها را به یکدیگر  های بافت پوششی، بخشی به نام غشای پایه وجود دارد که این یاخته«: در زیر یاخته4« و »3های »گزینه

های پروتئینی و گلیکوپروتئینی )ترکیب کربوهیدرات  ای از رشتهارد. غشای پایه، شبکهدهای زیر آن متصل  نگه میو به بافت

 و پروتئین( است.

با »داخلی? رابطه  در  گزینه  گوکدام  لوله  الیه  زیرترین  آن الیه  در  که  اندامی  در  به الیه  ارش  مخاط 

 است؟   نادرست، ای حلقوی اتصال فیزیکی ندارد« ماهیچه

 شود. هایی ایجاد میهای پیوندی آن در بافت پوششی زیرین، حفرهرفتن یاخته با فرو (1

 کنند. های غده آن، مادۀ مخاطی فراوانی ترشح میبرخی یاخته (2

 شود. خونی مبتال مینوعی کم به دنبال تخریب آن، فرد به (3

 دهد. کارهای متفاوتی مثل ترشح را انجام می (4

ای مورب بین الیۀ  ای حلقوی اتصال فیزیکی ندارد؛ زیرا الیۀ ماهیچهدر معده الیۀ زیر مخاط به الیۀ ماهیچه    

 ترین الیۀ لولۀ گوارش، الیۀ مخاطی است.گیرد. داخلیای حلقوی و الیۀ زیر مخاط قرار میماهیچه

است. معده  مخاطی  منظور سؤال، الیۀ  میاخته  بنابراین،  مخاط  پوششی  فرو های  زیرین  پیوندی  بافت  در  و  رفته  عده  اند 

 آورند.های معده را به وجود میحفره
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 زیست دهم -2فصل  -2های تکمیلی گفتار سؤال

 کند؟ کامل می نادرستیطور ی زیر را بهچند مورد جمله?

 .. ..............ی گوارشی انسان .در جدار لوله 

 ی زیر مخاط قرار دارد.ی حلقوی و الیهی طولی بین ماهیچهماهیچه  -الف

 ای هستند. هسته  ای چندهای ماهیچهدهان و ابتدای حلق دارای سلول  فقط در -ب

 هایی برای افزایش سطح جذب وجود دارد. ی باریک مژکدر روده -ج

 صفر  (1

2) 1 

3) 2 

4) 3 

 کنند. طور نادرستی کامل می همه موارد جمله را به  

 بررسی موارد:

 ای طولی و زیر مخاط قرار دارد. ای ماهیچهای حلقوی بین الیهی ماهیچهی گوارشی انسان، الیهدر جدار لوله -الف

های  روده نیز دارای سلول  های دهان و ابتدای حلق، اسفنکتر خارجی راستی گوارش انسان عالوه بر ماهیچهدر لوله  -ب

 ای است.هسته چند

 شوند. سطح جذب میاند، بلکه در سطح خود ریز پرز دارند که موجب افزایش  ی باریک فاقد مژکهای پوششی رودهسلول  -ج

 گیرد. . یک فرد سالم انجام می..........شکستن پیوند بین مونومرهای گلیکوژن در ..?

 ن  های بدروده و تمام سلول (1

 های بدن کبد و تمام سلول (2

 ای های ماهیچهروده و سلول (3

 های قلبی کبد و منحصراً ماهیچه (4

شود و در صورت  ای ذخیره میهای جگر )کبد( و ماهیچههایی در سلولصورت ذره  گلیکوژن در بدن ما به    

به گلوکز هیدرولیز   (روده) شود. گلیکوژنی که در غذاهای جانوری وجود دارد در دستگاه گوارش ما نیاز به گلوکز تجزیه می

 ای صحیح است. ماهیچه هایها، روده و سلولشود پس با توجه به گزینهمی
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 نماید؟درستی تکمیل میکدام گزینه عبارت زیر را به?

 ای که«ی ماهیچهی گوارش انسان هر الیه»در لوله 

 ی طولی است.است، ماهیچهی پیوندی در تماس با الیه (1

 درحرکت دودی نقش دارد، صاف و حلقوی است.  (2

 شده باشد در تماس با صفاق است. های دوکی تشکیلصورت طولی است و از سلول  به (3

 شود. ای بوده و به آهستگی منقبض میهسته های تکدر تماس با روده بند است دارای سلول  (4

ای صاف بوده،  ای که در تماس با روده بند است دارای بافت ماهیچهماهیچه  ی ی گوارش انسان هر الیهدر لوله    

 شود.ای داشته و به آهستگی منقبض میهستههای تکبنابراین سلول

 
 ی پیوندی زیر مخاط است صادق نیست. ی حلقوی که در تماس با الیهبرای ماهیچه (1

 ی طولی هم نقش دارد. ماهیچه (2

 دق نیست.ی طولی مری صابرای ماهیچه (3

 ............ کد سیاهرگ فوق کبدی ?

 کند.ی گوارش را به کبد وارد میبرخالف سیاهرگ باب کبدی خون لوله  (1

 آورد. را در خالف جهت جاذبه به جریان درمیبرخالف بزرگ سیاهرگ زیرین خون  (2

 شود. همانند بزرگ سیاهرگ زیرین از کبد خارج می (3

 های مویرگی است.همانند سیاهرگ باب کبدی با انشعاباتی، در ارتباط با شبکه (4
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های مویرگی در  انشعابات سیاهرگ باب کبدی در کبد با شبکه  کتاب درسی  2فصل  در    33با توجه به شکل      

 های مویرگی درنهایت از طریق انشعاباتی با سیاهرگ فوق کبدی در ارتباط هستند.اند. این شبکهارتباط 

 چند مورد صحیح است؟?

 حس است.ای، دارای اعصاب هم حس و پادهمآ( دستگاه عصبی روده

 شود.ب( هورمون گاسترین، باعث افزایش ترشح هورمون لیپاز در معده می

 باشند.پ( یکی از مراکز تنفس و مرکز بلع، هر دو در بصل النخاع می

 باشد. ای طولی میای بین بافت پیوندی خارجی و الیه ماهیچهروده ت( بخشی از شبکه عصبی

 مورد 1 (1

 مورد 2 (2

 مورد 3 (3

 مورد 4 (4

 تنها مورد »پ« صحیح است. بررسی موارد:  

 ای جزئی از دستگاه عصبی خودمختار نیست؛ بلکه با آن در ارتباط است.مورد »آ«: دستگاه عصبی روده

 شود، نه لیپاز معده.مون گاسترین باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن میهورمورد »ب«: 

 س مربوط به خاتمه دم در پل مغزی است. مورد »ب«: درست است. یکی از مراکز تنف

چنین بین الیه  ای داخلی و خارجی و همبین الیه ماهیچه کتاب درسی ای، با توجه به شکل مورد »ت«: شبکه عصبی روده

 ای داخلی و الیه زیر مخاط  قرار دارد. ماهیچه

 کند؟ درستی تکمیل میرا به جمله زیر چند مورد ?

 ...«........تواند .....کننده .............. می»در انسان سالم، اندام ترشح 

 در گوارش مکانیکی نقش داشته باشد.  –ورمون گاسترین الف( ه

 در داخل مجرای ترشحی خود دی ساکارید تولید نماید.   –ب( آنزیم پروتئاز غیرفعال

 ای روده شود.باعث افزایش آب داخل یاخته –ج( ماده مخاطی فاقد آنزیم گوارشی 

 نقش مستقیم دارند.  هاموادی را به دوازدهه وارد کند که در آب کافت چربی –د( صفرا 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
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 شود. مورد »الف«: درست. گوارش مکانیکی در معده نیز انجام می

 کنند، نه داخل مجرای پانکراس. های پانکراس در روده دی ساکارید تولید میمورد »ب«: نادرست. آنزیم

 دهد.جذب آب، میزان آب داخل یاخته پوششی روده را افزایش می  مورد»ج«: درست. روده بزرگ با 

های لیپاز در آبکافت مستقیم لیپیدها نقش دارند. صفرا  شود. آنزیمرست. صفرا از کبد و کیسه صفرا ترشح میمورد »د«: ناد

 فاقد آنزیم است. 

 مورد، برای تکمیل جمله زیر مناسب است؟  چند?

 است شده  واقع بافتی خارج در سمت بالفاصله انسان، ............... گوارش لوله  شکل ای  بخش کیسه  »در دیواره

 باشد« تواند ..............می که

 شکل نقش داشتهشکل خود در ایجاد حرکات کرمی  های دوکی توسط یاخته   –ترین بافت پیوندی الف( خارجی

 کننده پپسینوژن و هورمون  های ترشحدارای یاخته  –ترین الیه لوله ب( بافت پیوندی درونی

 دارای اعصاب و عروق خونی در ساختار خود  –ای مورب ج( الیه ماهیچه

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 اند. شده درستی بیان همه موارد به  

ای وجود دارد که از  ترین بافت پیوندی لوله گوارش در الیه بیرونی قرار دارد. در زیر الیه بیرونی، الیه ماهیچهالف( خارجی

 گردد.گیری حرکات کرمی میشکل خود موجب شکلای دوکیهای ماهیچهباشد و توسط یاختهنوع عضالت صاف می

باشد که بافت پیوندی آن در سمت ترین الیه، مخاط می ای شکل لوله گوارش(، درونی در ساختار دیواره معده )بخش کیسه ب(  

 کنند.های پپسینوژن و هورمون ترشح می شده است. بافت پوششی الیه مخاطی معده، آنزیم   خارجی بافت پوششی آن واقع 

  15طور که در شکل  خارج بافت پیوندی سست زیر مخاط قرار دارد. همانای مورب در سمت  ج( در معده، الیه ماهیچه

 شوند.ها مشاهده میکتاب درسی نیز مشخص است، در الیه زیر مخاط، اعصاب، عروق خونی و غده

 در دستگاه گوارش انسان، بخش .................. روده بزرگ.................. ?

 کند. آنزیم گوارشی ترشح می -انتهایی (1

 رود. در سمت راست بدن تا زیر کبد، باال می -ابتدایی (2

 ای باشد. هسته های چندممکن نیست دارای یاخته  -انتهایی (3

 شود که هیچ راه ارتباطی با فضای درون رودۀ بزرگ ندارد.ای ختم میدهبه زائ  -ابتدایی (4
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شود. ادامۀ رودۀ بزرگ از کولون باالرو، کولون  دای رودۀ بزرگ رودۀ کور نام دارد که به آپاندیس ختم میابت    

کنند،  های پوششی مخاط آن، مادۀ مخاطی ترشح میشده است. رودۀ بزرگ، پرز ندارد و یاختهرو، تشکیلافقی و کولون پایین

 کنند.  ولی آنزیم گوارشی ترشح نمی

از روده بزرگ، راست  98ن کتاب درسی زیست چاپ  دقت کنید طبق مت بعد  انتهای راست   ،  قرار دارد. در  روده،    روده 

 ای( قرار دارند.هسته های چندهای داخلی )ماهیچۀ صاف( و خارجی )ماهیچۀ مخطط با یاختهبنداره

 

 

 

 

 

 

 

 

فرستند«،  چند مورد درباره »هر اندام دستگاه گوارش که خون خود را از طریق سیاهرگی به کبد می?

 صحیح است؟

 الف( در گوارش نهایی کیموس نقش دارد. 

 های زیستی نقش دارد. ب( در ساختن انواعی از مولکول

 شود. مستقیماً سبب ورود مواد مغذی به محیط داخلی بدن میج( 

 شود.های عصبی، تنظیم میهای یاخته د( ترشحات آن توسط شبکه 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 فقط مورد »ب« صحیح است.   

 بررسی موارد نادرست:

 الف( کبد )با ساخت صفرا( و روده و لوزالمعده )با ترشح شیرۀ گوارشی( در گوارش نهایی کیموس نقش دارند. 

 ج( برای معده و رودۀ باریک صحیح است. 

ها تحرک و ترشح را در لولۀ  د. این شبکههای عصبی، وجود دارنهای یاختهد( در دیوارۀ لولۀ گوارش، از مری تا مخرج شبکه

 کنند. گوارش، تنظیم می
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از  ? کننده بیکربنات« در دستگاه گوارش  های ترشحیاختهچند مورد از عبارات زیر، درباره »هریک 

 انسان، صحیح است؟ 

 های گوارشی قرار دارد. کننده آنزیمالف( درون غدد ترشح

 شود. ب( در محل ورود مواد مغذی به محیط داخلی یافت می

 کربنات، تحت تأثیر انواعی هورمون قرار دارد. ج( برای ترشح بی

 های شیمیایی نقش دارند. هایی است که در افزایش سرعت واکنشد( واجد توانایی ساخت مولکول 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 صفر  (4

 فقط مورد »د« صحیح است.   

های لوزالمعده، روده باریک و کبد،  های پوششی سطحی حفرات معده و گروهی از یاختهبا توجه به متن کتاب درسی، یاخته

 کربنات ترشح کنند. توانند بیمی

 بررسی موارد:

یاخته بیالف(  معده  سطحی  پوششی  میهای  ترشح  یاختهکربنات  این  اما  درو کنند،  قرار  ها  انسان  معدۀ  دیوارۀ  غدد  ن 

 اند. نگرفته

های بافت پوششی لولۀ گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی  های بدن باید از یاختهب( مواد مغذی برای رسیدن به یاخته

  دهند. ای محیط داخلی را تشکیل میشوند. ورود مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد. خون، لنف و مایع بین یاخته

 شود.دهان و معده، جذب اندک است و جذب اصلی در رودۀ باریک انجام می در

 شود ترشح بیکربنات افزایش یابد. شود و با اثر بر لوزالمعده موجب میج( سکرتین، از دوازدهه به خون ترشح می

آنزیمهای ذکرشده، مید( یاخته از  انواعی  اندامک کافندهتوانند  برای مثال،  را بسازند.  تن )لیزوزوم( درون سیتوپالسم  ها 

 ها را برای تجزیه مواد دارد. ای است که انواعی از آنزیمکیسه

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

 نند ...............« توا ها میهای گوارشی مؤثر بر گوارش پروتئین»در دستگاه گوارش انسان سالم، آنزیم

 بدون ایجاد آمینواسید، به فرایند گوارش شیمیایی بپردازند.  (1

 های عصبی هستند، ترشح شوند. های یاختههایی که واجد شبکه های انداماز یاخته  (2

 سازد، تولید شوند. شده گلیکوژن و پروتئین می های اندامی که از مواد مغذی جذبتوسط یاخته  (3

 ای شکل لولۀ گوارش ترشح شوند.ای شکل، به درون بخش کیسههای استوانهیاختهتوسط گروهی از  (4
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نتیجۀ فعالیت پروتئازهای لوزالمعده و    کند. در رودۀ باریک درها را در معده آغاز میپپسین گوارش پروتئین    

شده، گلیکوژن و پروتئین ساخته    در کبد، از مواد جذب   شوند. ها به آمینواسیدها، تجزیه مینهای رودۀ باریک، پروتئیآنزیم

 کند.ها ترشح نمیشود. این اندام، آنزیم گوارشی برای تجزیۀ پروتئینمی

 ها: بررسی سایر گزینه

 کند. میتر )نه آمینواسید( تجزیه های کوچکها را به مولکول«: آنزیم پپسین، پروتئین1گزینه »

ها تحرک و ترشح  های عصبی، وجود دارند. این شبکههای یاخته«: در دیوارۀ لولۀ گوارش، از مری تا مخرج، شبکه2گزینه »

 کنند.  را در لولۀ گوارش، تنظیم می

 کنند. می ( را ترشح...های معده )پروتئازها و  ای شکل(، آنزیمهای دیوارۀ معده )استوانههای اصلی غده«: یاخته3گزینه »

 است؟  نادرست ، هایی که وزن انسان به آن بستگی دارد«های بافتکدام گزینه درباره »یاخته?

 اند. گرفته  ارهمگی بر روی غشای پایه قر (1

 های یاخته، درون خود هستند. کنندۀ فعالیت واجد یک یا چند ساختار کنترل (2

 کنند. غشایی ذخیره می  های دواطالعات الزم برای تعیین صفات را در اندامک (3

 گیرد.ها با مصرف شکل رایج انرژی در یاخته صورت میگروهی از فرایندهای انتقال مواد از غشای آن (4

در زیر یاخته     او بستگی دارد.  بافت ماهیچه و چربی بدن  به تراکم استخوان، مقدار  بافت  وزن هر فرد  های 

 پوششی، بخشی به نام غشای پایه وجود دارد. 

گردد«،  نمی  هایی از دستگاه گوارش انسان که خون آن مستقیم به قلب بازچند مورد درباره »بخش?

 صحیح است؟

 های عصبی و هورمونی تنظیم شود.تواند توسط دستگاهها میالف( فعالیت آن

 شوند. دارند که در دنیای غیرزنده دیده نمی هایی را ب( توانایی ساخت مولکول

 های دیگر بدن باید هماهنگ شود. های بخشها با فعالیتهای گوارشی آنج( فعالیت

 ها عبور کنند و وارد محیط داخلی شوند. های همۀ این اندامهای بدن باید از یاختهد( مواد مغذی برای رسیدن به یاخته 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 اند. موارد »الف«، »ب« و »ج« صحیح  

رود  ها ابتدا به کبد و سپس به قلب میهایی از دستگاه گوارشی که خون آنکتاب درسی، بخش  2فصل    15مطابق شکل  

 شامل معده، لوزالمعده، رودۀ باریک و رودۀ بزرگ است. 
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 بررسی موارد:

فعالیت بخش ازالف و ج(  باشد. فعالیت  جمله گردش    های دیگر بدن  با فعالیت دستگاه گوارش هماهنگ  باید  نیز  خون 

 کنند. های عصبی و هورمونی تنظیم میهای دیگر بدن، دستگاهدستگاه گوارش را مانند بخش

 شوند.های زیستی وجود دارند که در دنیای غیرزنده دیده نمیب( در جانداران مولکول

های بافت پوششی لولۀ گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی  باید از یاختههای بدن  د( مواد مغذی برای رسیدن به یاخته

دهند.  ای محیط داخلی را تشکیل میشوند. ورود مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد. خون، لنف و مایع بین یاخته

 شود.دهان و معده، جذب اندک است و جذب اصلی در رودۀ باریک انجام می در

»مولکول ? درباره  مورد  مشاهده چند  انسان  خون  جریان  در  که  پروتئین  و  لیپید  از  متشکل  های 

 شده است؟  درستی بیان شوند«، بهمی

 دهند. را افزایش می 2هایی مانند دیابت نوع احتمال ابتال به بیماریالف( همگی 

 ها شرکت کند. تواند در ساخت انواعی از هورمون ها میب( نوعی مولکول موجود در آن 

 ها تولید شوند. توانند توسط اندام ذخیره کنندۀ موادی مانند آهن و برخی ویتامینج( می

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 صفر  (4

 اند. صحیح  موارد »ب« و »ج«   

اندازد و احتمال ابتال به  دهد. چاقی، سالمت فرد را به خطر میهای کم چگال را افزایش میالف( چاقی، میزان لیپوپروتئین

 دهد. ها، سکتۀ قلبی و مغزی را افزایش می، انواعی از سرطان، تنگ شدن سرخرگ2هایی مانند دیابت نوع بیماری

 کند. ها شرکت میورمونب( کلسترول، در ساخت انواعی از ه

ها نیز  شود. موادی مانند آهن و برخی ویتامینهای لیپوپروتئین )ترکیب لیپید و پروتئین( ساخته میج( در کبد، مولکول

 شوند.در آن ذخیره می

 های میکروسکوپی موجود در روده باریک انسان سالم درست است؟ کدام عبارت در مورد چین?

 باریک به سمت فضای روده هستند که در جذب بهتر مواد غذایی نقش دارند.های موجود در روده  بخشی از هر یک از یاخته (1

 آورند. ای خود امکان حرکات مداوم در دوازدهه را فراهم میهای ماهیچهبه کمک یاخته (2

 فاقد هرگونه باز آلی نیتروژن دار در ساختار خود است. (3

 های لنفی آن نقش مهمی در باز جذب مواد لیپیدی دارند. رگ (4
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خورده است. به این  «( روده باریک نیز در سمت فضای روده، چین4« و »2«، »1های »های پوششی )رد گزینهغشای یاخته

های انسان، نوکلئیک اسید یافت  پرز از جنس غشا است و در غشای یاخته  گویند، زیز پرز می  های میکروسکوپی، ریز چین

 «( 3مشاهده نیست. )تأیید گزینه »شا قابلاز آلی نیتروژن دار هم در غبشود. پس نمی 

 ..« ..............کدام عبارت صحیح است؟ »در بدن انسان هر حرکت دودی .?

 شود.جلوی غذا می به حرکت رومنجر به  (1

 شود.منجر به گوارش مواد غذایی می (2

 گیرد. های با وضع متجانس صورت میتوسط ماهیچه (3

 شود. اندازی میی گوارش و تحریک اعصاب آن راهی لوله پس از اتساع دیواره (4

پذیرد.  های صاف صورت میشود که توسط ماهیچههای میزنای دیده میلوله  ی گوارش وحرکات دودی در لوله    

 دار نیستند. ند و خطهای صاف وضع متجانس دارماهیچه

 ی میزنای صادق نیست. های صاف دیواره« برای حرکات دودی ماهیچه4« و »2« و »1های »گزینه

 ......... …ی باریک  های رودههای یاختههای لوزالمعده همانند آنزیمآنزیم?

 ها نقش دارند. ها برخالف گوارش چربیدر گوارش پروتئین  (1

 ها نقش دارند. ها برخالف گوارش پروتئینگوارش چربی در  (2

 ها نقش دارند. ها همانند گوارش کربوهیدراتدر گوارش پروتئین  (3

 ها نقش ندارند. ها همانند گوارش پروتئین در گوارش کربوهیدرات  (4

ها و هم  ی باریک هم در گوارش پروتئینهای رودههای یاختههای لوزالمعده )تریپسین و آمیالز( و آنزیمآنزیم    

 ها نقش دارند. در گوارش کربوهیدرات

 ... ........... ی معده.. شیره.........ی پانکراس .شیره?

 شود.تحت تأثیر عوامل عصبی و هورمونی ترشح می -همانند  (1

 چندین پروتئاز غیرفعال است.حاوی  -برخالف (2

 کربنات سدیم است. ها و بیترکیبی از آنزیم -همانند  (3

 است. (لسیتین نوعی فسفولیپید )حاوی دو نوع لیپید کلسترول و  -برخالف (4

های گاسترین و  شوند و هورمونهای گوارشی میاعصاب پاراسمپاتیک در دستگاه گوارش، باعث آغاز فعالیت    

 سکرتین نیز به ترتیب بر ترشحات معده و پانکراس مؤثرند. 
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 ها: رد سایر گزینه

 اند. «: هر دو دارای چندین پروتئاز غیرفعال2ی »گزینه

 شود.ی پانکراس دیده میکربنات سدیم تنها در شیرهبی«: 3ی »گزینه

 فرا هستند. صدر ترکیبات  ( لسیتیننوعی فسفولیپید )«: کلسترول و 4ی » گزینه

 ........…ممکن نیست ?

 حس صورت پذیرد. تنظیم ترشح بزاق با اعصاب پادهم (1

 های عصبی داشته باشد. ای از یاخته دهان، شبکه   ای دردستگاه عصبی روده (2

 فعالیت مرکز تنفس در بصل النخاع توسط مرکز بلع مهار شود. (3

 گوارش نقش داشته باشد. دستگاه هورمونی همانند دستگاه عصبی در تنظیم فعالیت دستگاه   (4

 .دهان وجود ندارد  های عصبی دارد و این شبکه درای از یاختهای از مری تا مخرج، شبکهدستگاه عصبی روده    

 ............. نیستها در انسان ممکن ی آهن و برخی ویتامینجایگاه ساخت گلیکوژن و نیز ذخیره?

 را جذب و ذخیره کند.  )ترکیبات لیپیدی( ها کیلو میکرون از طریق سیاهرگ فوق کبدی  (1

 با ساختن ترکیباتی در دفع کلسترول اضافی نقش داشته باشد.  (2

 در هنگام افزایش جریان خون دستگاه گوارش، توانایی ساخت پروتئین داشته باشد.  (3

 ها به محیط داخلی تأثیرگذار باشد. در گوارش و ورود چربی (4

نیز ذخیره     و  گلیکوژن  ویتامینکبد جایگاه ساخت  برخی  و  آهن  فوق کبدی  ی  بدن است. سیاهرگ  در  ها 

ها از  ی آنو ذخیره  )ترکیبات لیپیدی(   هالو میکرونپس امکان جذب کی  ، کندسیاهرگی است که خون را از کبد خارج می

 .پذیر نیستطریق این سیاهرگ برای کبد امکان

 کند؟  تکمیل می نادرستی را به  زیرام گزینه عبارت  کد?

 تواند .....................«»هورمون گاسترین، ................ هورمون سکرتین، می

 فضای درون لوله گوارشی شود.  pHموجب تغییر   -همانند   (1

 های پوششی موجود در غدد دیواره معده اثر کند. ترین یاختهبر روی بزرگ  -برخالف  (2

 ای غددی که در مجاورت بنداره پیلور قرار دارند، ترشح شود. هاز یاخته -همانند   (3

 های دیواره معده مؤثر باشد. بر ترشح هر آنزیم پروتئینی از یاخته  -برخالف  (4
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های  هورمون  های دیواره معده اثری ندارد. دقت کنید هورمون گاسترین در تولید و ترشح آنزیم لیزوزیم از یاخته    

لوله گوارش   pH تواند باعث تغییر  کربنات مؤثر هستند؛ درنتیجه میگاسترین و سکرتین، به ترتیب در ترشح اسید و بی

 بهترین جواب است. 4شوند. گزینه 

 کند؟ کامل می نامناسبطور  کدام گزینه، عبارت زیر را به?

 .. « شوند، ...... فعال میهای گوارشی که با ورود به محیطی .طورمعمول در دستگاه گوارش فردی بالغ، همه آنزیم»به

 توانند باعث اتمام گوارش همه ذرات غذایی غیر سلولزی در دوازدهه شوند. نمی –قلیایی  (1

 شوند. های موجود در بخشی عمقی غدد دیواره معده ترشح میاز یاخته –اسیدی  (2

 گیرند. طور حتم پیش از ورود به لوله گوارش، در تماس با ترشحات کبد قرار میبه –قلیایی  (3

 یابد. های غدد دیواره معده افزایش میی هورمون مترشحه از برخی یاخته ترشح شان تحت تأثیر نوع  –اسیدی  (4

از ورود به فضای درون لوله گوارش فعال  در دستگاه گوارش انسان، پروتئازهای شیره معده و پانکراس پس      

بین، پروتئازهای شیره معده با ورود به محیط اسیدی درون معده و پروتئازهای شیره پانکراس با ورود    این   شوند که ازمی

جرای  شوند؛ یکی مشوند. ترشحات شیره پانکراس، از راه دو مجرا به دوازدهه وارد میبه فضای قلیایی درون دوازدهه فعال می

شوند،  هایی که از طریق مجرای مستقل به دوازدهه وارد میمشترک با مجرای کیسه صفرا و دیگری مجرایی مستقل. آنزیم

 گیرند. قرار نمی  (صفرا )قبل از وارد شدن به دوازدهه، در تماس با ترشحات کبد  

 ها: بررسی سایر گزینه

 کنیم. باریک نیز گوارش ذرات غذایی غیر سلولزی را مشاهده میهای روده «: دقت کنید که در سایر بخش1گزینه »

های  ها در بخششوند. این یاختههای اصلی غدد دیواره معده ترشح می«: پروتئازها و لیپازهای معده، توسط یاخته2گزینه »

 های دیواره معده قرار دارند.عمقی غده

شود. این هورمون  های غدد دیواره معده که در مجاورت پیلور قرار دارند، ترشح می«: هورمون گاسترین از یاخته4گزینه »

 شود.  باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می

 . ............... ه پانکراسشیر?

 دارای مقدار زیادی بیکربنات سدیم است. (1

 فقط حاوی یک نوع پروتئاز غیرفعال است. (2

 شوند.هایی است که صرفاً تحت تأثیر سکرتین ترشح میحاوی آنزیم (3

 ی باریک است. های گوارشی درون رودهی آنزیممنشا همه (4

ها مقدار زیادی بیکربنات سدیم برای از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده  ی پانکراس، عالوه بر آنزیمدر شیره    

 وجود دارد. و قلیایی کردن محیط روده
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 .......... …ای های عصبی رودهشبکه?

 است. گرفته ای و زیرمخاطی شکلهای ماهیچههای عصبی در الیههای یاخته از شبکه  (1

 دهد. فعالیت خود را انجام می ،همواره مستقل از دستگاه عصبی خودمختار (2

 در تنظیم ترشح بزاق نقش اصلی را دارد. (3

 ای درون پرزها هیچ نقشی ندارند. های ماهیچهدر تحریک یاخته (4

ای و زیرمخاطی  ی ماهیچههای عصبی در دوالیههای یاختهی گوارش )از مری تا مخرج( شبکهی لولهدر دیواره     

 دهند. ای را تشکیل میروده  وجود دارند که دستگاه عصبی 

 در انسان، کولون باالرو .................. ?

 ستد. فری خود را به کبد میبرخالف لوزالمعده، خون تیره (1

 کند. برخالف معده، در فرایند جذب مواد شرکت نمی (2

 همانند دوازدهه، دارای پرزهای زیادی است. (3

 پردازد.همانند مری، به ترشح موسین می (4

 شود. ی گوارش ترشح میموسین در سرتاسر لوله  

 ها: بررسی سایر گزینه

 رود.ی کولون باالرو و لوزالمعده درنهایت از طریق سیاهرگ باب به کبد می«: خون تیره1ی »گزینه

 پردازد. ها میی بزرگ نیز به جذب آب و یون«: روده2ی »گزینه

 وجود ندارد.ی بزرگ پرز «: در روده3ی »گزینه

 یابد.طورمعمول، در مرحله.............. دستگاه گوارش انسان، میزان ..............، کاهش میبه?

 ترشح صفرا  - فعالیت شدید (1

 حرکات کرمی معده - دفعالیت شدی  (2

 انقباض بنداره پیلور  -خاموشی نسبی (3

 ورود خون سیاهرگی به کبد   -خاموشی نسبی (4

های غذایی( و یک مرحله فعالیت شدید  )فاصله بین خوردن وعده دستگاه گوارش یک مرحله خاموشی نسبی  

 یابد. های گوارشی و ورود خون سیاهرگی به کبد کاهش می)بعد از ورود غذا( دارد. در مرحله خاموشی نسبی، میزان فعالیت
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شوند همه موادی  ه خود آبکافت میها به واحدهای سازنددر قسمتی از دستگاه گوارش که پروتئین?

 شوند.های .................... میتوسط یاخته ارند، که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس نقش د 

 دارای ریز پرزهای فراوان، ساخته  (1

 ای پروتئینی و گلیکوپروتئینی، تولید مستقر بر روی شبکه  (2

 ه صفرا به قسمت تحتانی بنداره پیلور، ترشح  سازند (3

 ای، واردریز به مایع بین یاختهغدد برون (4

بافت  کننده صفرا و بیهای ترشحیاخته     نوعی  اثر اسیدی کیموس نقش دارند،  از بین بردن  کربنات که در 

های پروتئینی و  ای از رشتهدرنتیجه، بر روی غشای پایه )بخشی که فاقد یاخته است و شبکه  . شوندپوششی محسوب می

شوند، روده  ها به اسیدهای آمینه آبکافت میگیرند. قسمتی از دستگاه گوارش که پروتئینگلیکوپروتئینی دارد( قرار می

 باریک است. 

 ها: بررسی سایر گزینه

 پرز فراوان در تولید صفرا نقش ندارند. های دارای ریز «: یاخته1گزینه »

کنند  کربنات سدیم شیره پانکراس و دیواره روده اثر اسیدی را خنثی میهای سازنده صفرا همراه با بی«: یاخته3گزینه »

 کربنات سدیم در این گزینه مطرح نشده است. که بی

لوزالمعده که بی«: بخش برون4گزینه » اسیدی را خنثی میکننکربنات سدیم ترشح میریز  اثر  با صفرا  کنند.  د، همراه 

 سازی اثر اسیدی کیموس نقش دارند.کربنات در خنثیهای پوششی روده باریک نیز با ترشح بییاخته

 کند؟درستی تکمیل میکدام گزینه جمله زیر را به ?

 قطع ................«  طور  طور کامل در حفره شکمی قرار دارد و ................، به»در بدن انسانی سالم و بالغ، اندامی که به

 گذارد. های قرمز اثر میدر ترشحات موجود در صفرای خود بر سرعت تولید گویچه – باشد های صفرا میه آنزیمسازند (1

 باشد. کننده پروتئازهای غیرفعال در بدن میتنها اندام ترشح  –گیرد تحت تأثیر هورمون سکرتین قرار می (2

 هورمون است. ه ریز سازندهای دروندارای یاخته  –کربنات و ورود به لوله گوارش را دارد توانایی تولید بی (3

 های عصبی است. ای دیواره خود دارای شبکه یاخته در الیه ماهیچه –در سطحی باالتر نسبت به پانکراس قرار دارد  (4

ها نیز  کربنات دارند که همه این انداموده باریک و پانکراس و کبد درون حفره شکم توانایی تولید بیمعده، ر    

 ها را نیز دارند.توانایی تولید هورمون

 ها: بررسی سایر گزینه

 «: این گزینه اساساً غلط است زیرا در ترکیبات صفرا آنزیمی وجود ندارد.1گزینه »

 ، معده نیز در تولید پروتئازهای غیرفعال مانند پپسینوژن نقش دارد. «: عالوه بر پانکراس2گزینه »
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چنین شبکه عصبی در ساختار دیواره  ای و همشود و فاقد الیه ماهیچه«: مثالً کبد جز لوله گوارش محسوب نمی4گزینه »

 باشد.خود می

 های معده انسان، صحیح است؟های غدهچند مورد درباره ترشحات هر یک از یاخته ?

 شود. الف( از طریق مجرا وارد حفره معده می

 های قرمز مؤثر است. روی ساخت گویچه ب( مستقیماً 

 ای حفاظتی، شرکت دارد. ج( در تشکیل الیه ژله

 شود.د( پس از برخورد با کلریدریک اسید فعال می

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 صفر  (4

،   HClتواند شامل موسین )ماده مخاطی(،  های معده انسان میترشحات غده  یک از موارد صحیح نیست.هیچ    

 فاکتور داخلی معده، پپسینوژن و گاسترین باشد.  

 بررسی موارد:

 شود.شود، بلکه وارد خون میالف( هورمون گاسترین وارد مجرا نمی

 های قرمز مؤثر است.تولید گویچهب( فقط فاکتور داخلی معده در  

 کند. ای حفاظتی را قلیایی میکنند که الیه ژلههای پوششی سطحی بیکربنات ترشح میج( یاخته

 کنند صادق است. های اصلی که پپسینوژن ترشح مید( تنها برای یاخته

 نماید؟تکمیل مینادرستی کدام گزینه عبارت زیر را به ?

 ...............« کیسه صفرا، بخشی از .......به سنگ    »در فرد مبتال

 شود. های قرمز در کبد، به خون وارد میماده حاصل از تخریب هموگلوبین گویچه  (1

 گردند. گلیسیریدها، از طریق روده دفع میتری  (2

 نمایند. ترکیبات صفرا رسوب می (3

 شوند. های خونی دیواره روده وارد میها به مویرگچربی (4

 .(های خونینه مویرگ)های لنفی است ی باریک از طریق مویرگها در رودهچربی جذب  
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 زیست دهم -2فصل  -3های تکمیلی گفتار سؤال

 کند؟ تکمیل می نادرستی کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با دستگاه گوارش نوعی جانور به?

 شی از دستگاه گوارش ............ است که محل ............ است.«»در شکل مقابل، بخش ............ معادل بخ 

 ها به محیط داخلی بدن  ورود آب و یون - انسان  -4 (1

 های گوارشی و جذب مواد غذایی  ترشح آنزیم  -ملخ  -2 (2

 ها و ذخیره و نرم شدن غذا  ادامه گوارش کربوهیدرات -ملخ  -1 (3

 ها ساخت گلیکوژن و پروتئین و ذخیره اغلب ویتامین -  انسان -3 (4

شده،   باشند. در کبد انسان، از مواد جذب دان، معده، کبد و روده بزرگ میبه ترتیب: چینه 4تا  1های شماره  

 شوند.ها نیز در آن ذخیره میشود و موادی مانند آهن و برخی ویتامینمی گلیکوژن و پروتئین ساخته 

 ها: بررسی سایر گزینه

 کند. ورود مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد. ها را جذب می«: در انسان، روده بزرگ، آب و یون1گزینه »

های معده،  شده از کیسه  های ترشح به همراه آنزیم  شده و   پیش معده واردشده از معده ملخ بههای ترشح«: آنزیم2گزینه »

 گیرد.پردازند. در معده ملخ، جذب مواد غذایی صورت میبه گوارش مواد غذایی می

ها در  شود. در ملخ گوارش کربوهیدراتدان بخش حجیم انتهای مری است که در آن غذا ذخیره و نرم می«: چینه3گزینه »

 شود.غذا به بخش کوچکی به نام پیش معده وارد می یابد؛ سپسدان ادامه میچینه

 کند؟ درستی کامل میچند مورد عبارت زیر را به?

 ................«»در هر جانور دارای ........

 شود. دهان، غذا پس از عبور از حلق وارد مری می -الف

 گیرد.دان، قبل از آغاز گوارش غذا، ذخیره آن صورت میچینه  -ب

 شود. ای، ابتدا گوارش شیمیایی در لوله گوارش آغاز میگوارش برون یاخته -ج

 غذای گوارش یافته و مواد دفعی فراهم است.طرفۀ غذا بدون مخلوط شدن  لوله گوارش، امکان جریان یک  -د

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 

 

 

 



 

 

 64 

 

 تنها مورد »د« صحیح است.   

 بررسی موارد:

 خوار صادق نیست.الف( برای جانورانی مانند هیدر، ملخ و پرنده دانه

  ها و گوارش شیمیایی مواد غذایی توسط آنزیم آمیالز بزاق دری مواد غذایی با استفاده از آروارهب( در ملخ، گوارش مکانیک

 شود.دان منتقل میشده و سپس غذا از طریق مری به چینه دهان آغاز

 دهد. میای، گوارش شیمیایی را در حفره گوارشی )نه لوله گوارشی( انجام ج( هیدر با داشتن گوارش برون یاخته

طرفۀ غذا را بدون مخلوط شدن غذای گوارش    گیرد و امکان جریان یکد( لوله گوارش، در اثر تشکیل مخرج، شکل می

 گیرد.کند. درنتیجه، دستگاه گوارش کامل شکل مییافته و مواد دفعی فراهم می

 کند؟تکمیل می  نادرستیکدام گزینه، جمله زیر را به ?

 قطع ....................«  طور  »در فرایند گوارش غذا در گاو، پس از ورود غذای ............. به ............... به

 گیرد. های دیواره آن قرار میتحت تأثیر حرکات ماهیچه  -ترین بخش معده  بزرگ -نیمه جویده شده   (1

 گیرد.مجدداً در تماس با دیواره مری قرار می - ترین بخش معده کوچک -نیمه جویده شده   (2

 یابد. فشار اسمزی محتویات آن افزایش می  -الیه معده   بخش الیه -کامالً جویده شده   (3

 شود.های غذایی آغاز میگوارش مولکول  - واقعی  معده  -کامالً جویده شده   (4

شده   ردان آغاز های قبل از شیباشد. گوارش شیمایی و مکانیکی غذا در بخشمعده واقعی گاو شیردان می  

 یابد. است و در شیردان ادامه می

 ها: تشریح سایر گزینه

ها و  ترین بخش معده گاو است. غذای نیمه جویده شده تحت تأثیر حرکات سیرابی، میکروب«: سیرابی، بزرگ1گزینه »

 گیرد.های دیواره آن صورت مییابد، حرکات سیرابی به کمک ماهیچهحرارت بدن، تا حدی گوارش می

شود و با  ترین بخش معده گاو است که غذای نیمه جویده شده پس از ترک آن، وارد مری می«: نگاری، کوچک2گزینه »

 کند. دیواره مری تماس برقرار می

شود و فشار اسمزی محتویات هزارال  گیری میباشد که غذا در آن آبالیه معده گوسفند هزارال می  «: بخش الیه3گزینه »

 کند.  به خون افزایش پیدا می پس از جذب آب 

 .... ............ در نشخوارکنندگانی مانند گاو?

 شود. الیه جذب میقطعاً آب غذا در یک اتاقک الیه بالفاصله بعد از گوارش میکروبی،  (1

 رسد. ترین بخش معده آغازشده و در روده به اتمام میرش آنزیمی سلولز در کوچک گوا (2

 شوند. زمان در سیرابی آغاز میصورت هم گوارش میکروبی سلولز و گوارش آنزیمی به (3

 های معده در بخش سیرابی، در گوارش سلولز موجود در غذا نقش دارند. یاخته (4
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 شود. های میکروبی با غذا و گوارش بهتر سلولز میحرکات سیرابی موجب مخلوط شدن آنزیم 

 ها: بررسی سایر گزینه

 الیه )هزارال(. نه اتاقک الیه   ، های تا حدی گوارش یافته، به دهان وارد شوند «: بعد از گوارش میکروبی غذا ممکن است، توده 1گزینه » 

 کند. او، نگاری است که آنزیم گوارشی ترشح نمیترین بخش معده گ«: کوچک2گزینه »

زمان با گوارش  شود و همها انجام میشده از میکروب  های ترشح«: گوارش میکروبی درون سیرابی و به کمک آنزیم3گزینه »

 آنزیمی خود جانور نیست.

 کند؟ درستی تکمیل می با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به?

 .........«اه گوارش انسان است که .............. معادل بخشی از دستگخش ......»ب

 روده است.  قسمت انتهایی آن راست - «4» (1

 هایی را دارند. های آن توانایی تولید آنزیمیاخته - «3» (2

 شود. خونی میهای آن باعث ایجاد نوعی کمتخریب گروهی از یاخته - «2» (3

 شود.  باز شدن بنداره ابتدای آن، سبب خروج تدریجی کیموس از آن می - «1» (4

 باشد. به ترتیب »معده، سنگدان، کبد و روده بزرگ« می 4و  3، 2، 1های بخش 

ها  ای است که انواعی از آنزیمتن )لیزوزوم( کیسهبرای مثال، اندامک کافنده . های کبد توانایی ساخت آنزیم را دارندیاخته

 باشد. شده در کبد، فاقد آنزیم می دقت کنید صفرای ساخته برای تجزیه مواد دارد.

 ها: بررسی سایر گزینه

 روده قرار دارد.  «: بعد از رودۀ بزرگ، راست1گزینه »

ساخته    های کناری معدۀ انسان تخریب شوند یا معده برداشته شود، عالوه برندارد. اگر یاخته«: انسان سنگدان  3گزینه »

 شود.خونی خطرناکی دچار مینشدن کلریدریک اسید، فرد به کم

 شود.«: با باز شدن بندارۀ پیلور در انتهای معده، کیموس وارد دوازدهه می4گزینه »

 کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد عبارت زیر را به ?

 »هر جانداری که .................... است، قطعاً .................« 

 جذب مواد نیست. دهان قادر به  در -الف( دارای غدد بزاقی 

 کند. ای آغاز میصورت برون یاخته  فرایند گوارش را به -ب( فاقد دهان

 کند. ها غذا را از محیط به حفره دهانی منتقل میبا حرکت مژک - ای مواد غذایییاخته ج( واجد گوارش درون

 بدن جانوران میزبان است.محیط زندگی آن دستگاه گوارش یا    -کننده مواد مغذی از سطح یاخته یا بدند( دریافت

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 
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 اند.همۀ موارد نادرست 

 بررسی موارد:

 الف( برای انسان صادق نیست. 

 ای است. فاقد دهان، دستگاه گوارش و گوارش برون یاختهب( کرم کدو 

 ج( درباره هیدر صادق نیست. 

 تواند محیط زندگی جاندار آب دریا باشد. د( می

کنند.  هایی را ترشح میخوار، تعدادی کیسه وجود دارند که آنزیمدر اطراف معده نوعی جانور گیاه?

 مشخصه این جانور کدام است؟

 دان قرار دارند.آن در زیر چینهغدد بزاقی  (1

 شود. هایی وجود دارد، جذب مواد مغذی انجام میکه دندانهدر بخشی از لوله گوارش آن  (2

 شوند. ترین قسمت لولۀ گوارش آن، بخشی است که مواد گوارش نیافته پس از عبور از آن دفع میحجیم  (3

 ، امکان جذب مواد غذایی وجود ندارد.شودکه آنزیم گوارشی ترشح میدر هر بخش از دستگاه گوارش آن  (4

،  شناسی دهمهای معده در دستگاه گوارش آن است. با توجه به شکل کتاب زیستمنظور سؤال ملخ و کیسه  

 دان قرار دارند. غدد بزاقی ملخ در زیر چینه

 ها: بررسی سایر گزینه

 گیرد. کنند، اما جذب، در معده صورت می هایی دارد که به خرد شدن بیشتر مواد غذایی کمک می «: پیش معده دندانه 2گزینه » 

 شود. دان وارد میمری به چینهشده از طریق  دان است. غذای خردترین قسمت لولۀ گوارش ملخ، چینه«: حجیم3گزینه 

شوند. جذب مواد غذایی، در معده  پیش معده وارد می  کنند که بههایی ترشح میهای معده، آنزیم«: معده و کیسه4گزینه »

 گیرد. صورت می

 کند؟درستی تکمیل میکدام گزینه جمله زیر را به?

 مؤثر است.«  محلی قرار دارد که در ...............   ......... »در لوله گوارش ................، محل .......

 های غذایی گوارش میکروبی توده  -شده در معده، قبل از   آبگیری غذای دوباره بلعیده -گاو   (1

 گیری غذا آب - های گوارشی جانور، بعد از ترشح آنزیم -گاو   (2

 ذخیره غذا - ای، قبل از تکمیل گوارش برون یاخته - ملخ  (3

 تر غذا خرد کردن بیش -  ذخیره غذا، بعد از - ملخ  (4
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 شود.  وارد می   ( های گوارشی محل ترشح آنزیم ) گیری شده و سپس به شیردان  در هزارال مواد غذایی تا حدودی آب   

 ها: بررسی سایر گزینه

 های غذایی( قرار دارد. شده است که بعد از سیرابی )محل گوارش میکروبی توده   دوباره بلعیده «: هزارال محل آبگیری از غذای  1گزینه » 

دان محل  شود. چینههای معده کامل میای آن در کیسهخوار است که گوارش برون یاختهای گیاه«: ملخ حشره3گزینه »

 گیرد.های معده قرار میذخیره و نرم شدن غذا است که قبل از کیسه

 گیرد. تر غذا( قرار میدان )محل ذخیره و نرم شدن غذا( قبل از پیش معده )محل خردشده بیش«: چینه4ینه »گز

 هر جانور زنده« صادق است؟کدام گزینه در مورد »?

 کند. مواد مغذی را طی فرایند گوارش مکانیکی و شیمیایی آمادۀ جذب می (1

 دهندۀ یاخته را دارد. های تشکیلتوانایی ساخت چهار گروه اصلی مولکول  (2

 تواند جدا از موجودات زندۀ دیگر و در تنهایی به زندگی ادامه دهد. می (3

 دستگاه گوارش آن فراهم است.طرفۀ غذا در  امکان جریان یک (4

ند و  ادهندۀ یاختههای تشکیلها و نوکلئیک اسیدها چهار گروه اصلی مولکولها، لیپیدها، پروتئینکربوهیدرات  

 شوند.  در جانداران ساخته می

 ها: بررسی سایر گزینه

 کند.«: کرم کدو که فاقد دهان و دستگاه گوارش است، مواد مغذی را از سطح بدن جذب می1گزینه »

  نیاز و جدا از موجودات زندۀ دیگر و درتوانند بیاند و لذا نمی«: جانوران )ازجمله انسان(، جزئی از دنیای زنده2گزینه »

 تنهایی به زندگی ادامه دهند. 

 ها فراهم است. طرفۀ غذا در دستگاه گوارش آن «: فقط در جانوران دارای لولۀ گوارش، امکان جریان یک3گزینه »

 

 کند؟ طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به?

 ..........«کند، ........ک می..... ساختاری که به ذخیره و نرم شدن غذا کم»در ..........

 در باالی غدد بزاقی قرار دارد. - ملخ  (1

 تر مواد غذایی دارد. هایی برای خرد کردن بیشدندانه - ملخ  (2

 پردازد. گیری مواد غذایی میتا حدود زیادی به آب -گوسفند  (3

 کند. ها فرایند آسیاب کردن غذا را تسهیل میای است که به کمک سنگریزه ساختاری ماهیچه -خوار ه دانهپرند (4

 دان در ملخ در سطح باالتری نسبت به غدد بزاقی قرار دارد. ید، چینه بین می   2فصل    20طور که در شکل  همان   
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 شده است؟ بیان نادرستچند مورد درباره لوله گوارش ملخ، ?

 دان قرار دارند.های بزاقی تقریباً در زیر چینه الف( غده

 شود. دهان شروع می رب( گوارش مکانیکی د

 کنند. هایی به ادامه گوارش شیمیایی کمک میهای معده با ترشح آنزیمهای کیسهج( یاخته

 شود.دان قبل از پیش معده، باعث خرد کردن مواد غذایی مید( چینه 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 اند. موارد »ب« و »د« نادرست  

 دان قرار دارند. )درست( های بزاقی تقریباً در زیر چینهالف( بر طبق شکل کتاب، غده

 شود. )نادرست( شده و غذای خردشده به دهان منتقل می ها شروعر آروارهب( گوارش مکانیکی د

 شود. )درست(کنند و گوارش شیمیایی انجام میهای خود را وارد پیش معده میهای معده آنزیمهای کیسهیاخته( ج

 شود. )نادرست( شود و فقط باعث نرم و ذخیره کردن میگاه باعث خرد کردن نمیدان هیچد( چینه

 شود.. می................ گنجشک، ...............در ملخ .?

 آب در روده جذب   - برخالف (1

 مواد غذایی در معده جذب  - برخالف (2

 دان ذخیره مواد گوارش نیافته در چینه   -  همانند (3

 دان غذا پس از گوارش شیمیایی وارد سنگ  -  همانند (4

تر کردن مواد غذایی برای  گیرد و روده در جذب آب و فشردهرت میدر ملخ جذب مواد غذایی در معده صو  

دو جذب آب    بنابراین در هر   . گیردخارج کردن از مخرج نقش دارد. در گنجشک جذب مواد غذایی و آب در روده صورت می

انجام می  روده  و گنجشک هر دو چینهدر  ملخ  موقتی ذخیرهگیرد.  دارند که محل  در  اما    .ی غذا هستنددان  غذایی که 

دان  اما غذایی که در چینه  .شودشده، هنوز گوارش خود را آغاز نکرده و گوارش آن از معده آغاز می  دان گنجشک ذخیرهچینه

 شده گوارش مکانیکی خود را توسط صفحات آرواره مانند اطراف دهان آغاز کرده است. ملخ ذخیره

ابراین غذایی که در سنگ دان قرار دارد گوارش شیمیایی خود را شروع  بن   .شوددر ملخ غذا پس از سنگ دان وارد معده می

 شود.که در گنجشک غذا پس از معده یعنی پس از شروع گوارش شیمیایی وارد سنگ دان مینکرده درصورتی 
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 کند؟درستی کامل میکدام گزینه عبارت زیر را به?

 ...............« ... برخالف ملخ، ....»در ...........

 ولۀ گوارش از سمت دهان به سمت مخرج است.جهت حرکت مواد در طول ل  -  گاو (1

 امکان مشاهدۀ غدۀ بزاقی در سطحی باالتر از لولۀ گوارشی وجود دارد. - انسان (2

 یابد. ای گوارش نمییاخته صورت درون غذا فقط به -  پارامسی (3

 محلی برای ذخیره مواد غذایی وجود دارد. - خوارپرندۀ دانه (4

هایی  کتاب درسی، غدد بزاقی ملخ در زیر لولۀ گوارش آن قرار دارند، اما در انسان بخش  2فصل    20مطابق شکل    

 لولۀ گوارش قرار دارد. از غدد بناگوشی باالتر از 

معادل    ............دهد، بخش شماره  در شکل مقابل که دستگاه گوارش نشخوارکنندگان را نشان می?

 ............. قسمتی در دستگاه گوارش انسان است که 

 کند. ها کمک میبا تولید نوعی ماده قلیایی فاقد آنزیم به گوارش چربی - «4» (1

 باشد. ای از جنس ماهیچه اسکلتی میدر انتهای خود دارای بنداره - «3» (2

 ها نقش دارد. با ترشح پروتئازهای فعال در گوارش پروتئین  - «1» (3

 شود.جذب اصلی مواد در آن انجام می - «2» (4

 .شودجذب اصلی مواد در رودۀ باریک انسان انجام می دهد. روده کوچک را نشان می 2بخش شماره  

 ها: بررسی سایر گزینه

 ها نقش دارد.«: کبد با تولید صفرا )نوعی ماده قلیایی( در گوارش چربی1گزینه »

روده قرار دارد.    «: هزارالی نشخوارکنندگان و روده بزرگ انسان در جذب آب نقش دارند. بعد از رودۀ بزرگ، راست2گزینه »

 ماهیچه مخطط( قرار دارند. )ماهیچه صاف( و خارجی )ای داخلی هروده، بنداره در انتهای راست 

کلی    طور  ساز پروتئازهای معده را بهواقع معده اصلی نشخوارکنندگان است. در معده انسان پیش  «: شیردان در3گزینه »

 شود. اثر کلریدریک اسید به پپسین تبدیل می نامند. پپسینوژن بر پپسینوژن می

 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد دستگاه گوارش پستانداران نشخوارکننده، ?

 ها برای گوارش سلولز ضروری است.در نشخوارکنندگان، وجود میکروب (1

 ها قرارگرفته است.گیری کامل تودۀ غذایی قبل از شیردان آن آبمحل  (2

 شود.های گوارشی در شیردان، انجام میترین قسمت معده قبل از گوارش آن توسط آنزیمگوارش سلولز در بزرگ (3

 انند و بجوند.خورند تا در فرصت مناسب یا مکانی امن، غذا را با نشخوار کردن به دهان برگرد سرعت غذا می این جانوران به  ( 4

 شود.گیری توده غذایی انجام میدر هزارال تا حدودی آب 
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 زیست دهم -3فصل  -1های تکمیلی گفتار سؤال

 

 ؟اندپوشاندهرا در انسان  ینا یی بخش ابتدا یاست که سطح داخل  ییهااختهی  یژگیچند مورد و?

 . دهدیمانجام   یکسان یجانداران کار  ۀهستند که در هم یمولکول یدارا - الف

 است. گرفته قرار اختهیقاعده  ی کیدر نزد  هاآنهسته  - ب

 اندازه باشند.  هم  ریمژک غ  یتعداد یدارا توانندیم  - ج

1)1 

2 )2 

3 )3 

 ( صفر4

 .اندحیصحهمه موارد  

 موارد: یبررس

 . دهد ی م انجام    یکسان ی جانداران وجود دارد و کار    ۀ ، در هم دهدی م   ل یجانداران مختلف را تشک   ی هاشباهت از    ی ک ی نا که  ِد  ( الف 

 سطح قاعده قرار دارد. یکیدر نزد هااختهیهسته   ، یااستوانه  یدر بافت پوشش (ب

 داشته باشند.   اندازه  هم  ری مژک غ  یتعداد   توانندیم  ی مخاط نا  یهااختهی،  1  یشناسستیزکتاب    3فصل    2مطابق شکل    (ج

 است؟ ان یب قابلارسطو  دگاهیچند مورد با توجه به د?

 . ابد ی یم رییتغ یشش یهارگیموخون در  PH -الف 

 وجود دارد.  ی کسانی  یانواع گازها ،یو بازدم  ی دم یدر هوا -ب

 . کندینم یرییتغ یدم  یهوا ییایمیش بیتنفس، ترک ندیفرا  یط -ج

1) 2   

2 )1 

3 )3 

 ( صفر4

 است.  حیصح  ( ج)فقط مورد   

 موارد: یبررس

  دانستینمخون را کاهش دهد. اما ارسطو    pH  کند و  دیرا تول   د ی اس  ک یبا آب واکنش داده و کربن  تواندیم  د یاکسید کربن  

 است.  کسانی یو بازدم یدم یهوا  ییایمیش  بیگاز است. ارسطو معتقد بود، ترک از چند نوع ی که هوا مخلوط
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 ؟کند یم لی تکم ی درستبهرا  ری ند مورد عبارت زچ?

به هم متصل   ینیکوپروتئیو گل  ینیپروتئ  یهارشته از    ی اشبکهآن توسط    یهااختهیبافت که    یدر بدن انسان، نوع»

 .«نقش داشته باشند  در ................  توانندینمهستند،  

 ها باز شدن حبابک لیتسه (الف

 ها میآنزترشح  (ب

  یخونکماز  یریجلوگ (ج

 شفاف یانهیزم ۀ ماد دیتول (د

 فقط مورد »د« صحیح است.   

درون    ع یما  ی ها با ترشح سورفاکتانت سبب کاهش کشش سطحهستند که در حبابک  یبافت پوشش  ی ها اختهی سؤال،    منظور

 . شوندیم هاآن

  ی با ترشح عامل داخل  یکنار   ی هااختهیو    کنند یمرا ترشح    ( ... پروتئازها و  )معده    ی ها میآنزمعده،    ی ها غده  ی اصل  ی ها اختهی

 دارند. نقش یخونکماز  یریدر جلوگ

، چسبنده و مخلوطی از انواع  رنگیبشفاف،    یانهیزمدر ارتباط با مورد »د« دقت کنید که در بافت پیوندی سست ماده  

 درشت، مانند گلیکوپروتئین است.  ی هامولکول 

 زنده بخش هادی دستگاه تنفس انسان سالم«، صحیح است؟  یهااختهیچند مورد درباره »همه ?

 . کنندیم اطراف خود مبادله  ع یرا با ما یتنفس  یگازها (الف

 تولید کنند.  ATP مولکول توانندیمتنها در اثر مصرف گلوکز  (ب

 . شوندینم دهی د رزندهیغ   یایهستند که در دن یی هامولکول دیتول یی فاقد توانا (ج

 ممکن است مختل شود. ها آن  یااختهی ی ندهایاز فرا یاریخون، بس دیاکس یدکربن   حد از شیب شیدر صورت افزا (د

1)1 

2 )2 

3 )3 

4 )4 

 . اندحیصحموارد »الف« و »ب«   

 تبدیل شود. ATPدر   شده رهیذخانرژی مواد مغذی، مثل گلوکز، ابتدا به انرژی 
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 ؟  کندیمتکمیل  یدرست بهرا  زیرکدام گزینه عبارت ?

 .......« ........ن سالم و بالغ، قطعاً ....... در مجاری تنفسی انسا..»هر .....

 . کند یم  تیرا به سمت حلق هدا هایناخالصخود   یهامژک با – دارمژک اختهی (1

 با خون نقش دارد.  یتنفس گازهای  تبادل در –  فعالسطحعامل  یبخش دارا (2

 . ردیگیمقرار  یدم عاد یط یجار یاز هوا بخشی با مجاورت  در –بخش بدون غضروف  (3

 . فرستدیم امیالنخاع پ ، به بصلحد  از شیبکشش  پی  در –صاف   یهاچهیماه یبخش دارا( 4

 در مجاورت هستند.   ی دم عاد   ی ط   ی جار   ی از هوا   ی با بخش   ی ، انشعابات بدون غضروف هستند که همگ ها ژک ی نا     

 : هانهیگز ریسا یبررس

در    یوجود دارند که نقش  زین  دارمژک  یهارندهیگ  ینیب  حفره ، در سقف  دارمژک  یمخاط  یهااختهیعالوه بر  «:  1گزینه »

 بودار هوا نقش دارند.  یهامولکول صیتشخ نداشته و در ها یناخالص تیهدا

 . شوندینممحسوب  ی تنفس ی از مجار  یهستند، جزئ فعال  سطح عامل  یها که دارا حبابک دیدقت کن«: 2» نهیگز

،  هاشششدن    پر  حد  از  شیبهستند که در صورت    ییهارندهیگ  یدارا   هاژکی ناو    هاژهینا  ه واریدصاف    چهیماه  «: 4گزینه »

  حد   از  شیبکشش    یدر پ  یامیالنخاع پاما به بصل  ،صاف دارد  چهیماه هم    ینا   وارهید.  کنندیم  ارسال  امیبه بصل النخاع پ

 . کندینمارسال 

. .....که ..  یاز دستگاه تنفس  یاست. هر بخش  شده  لی تشک  یمختلف  یهابخشانسان از    یدستگاه تنفس?

 ... ....قطعاً .

 باز است. شهیهم یبافت پوشش  ینوع  ر یتأثتحت  -  کند یم  جادیرا ا یاصل یهاژهینا شدن،  میتقس ی در پ  (1

 قبل از خود است.  ینسبت به ساختارها یغضروف کمتر یدارا - شدن قطر آن وجود دارد ادیز و کم  ییتوانا (2

 . باشد یم در اطراف خود  ی حبابک یهاسه یک  یدارا -  دی آیم حساب به ی در بخش هاد ژکیانشعاب نا نیآخر (3

 . باشد یمخود  وارهید  یهااختهیدر   یمنیدستگاه ا یهااختهیفاقد  -  شودیمبا خون انجام  یتنفس ی در آن تبادل گازها (4

  وارهید یها اختهی  ءرا جز  خوارهادرشت. کنندیمبا خون را فراهم  یتنفس یحبابک ها امکان تبادل گازها   

 . کنندینمحبابک حساب 
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با? انسان    یبرا  یترمتنوع  یهاروشکه    یگاز تنفس  ینوع»  چند مورد در ارتباط  انتقال آن در خون 

 « صحیح است؟ وجود دارد

 است.  یبازدم یاز هوا ترشیب  یدم یمقدار آن در هوا (الف

 . شودیم رنگ زرددر مجاورت آن  قیرق یبلو مولیمحلول برم ت (ب

 است. کسانی دیبا محل اتصال کربن مونوکس  نیمحل اتصال آن به هموگلوب (ج

 ( صفر1

2 )3 

3 )2 

4 )1 

 فقط مورد »ب« صحیح است.   

شود    جاجابهدر خون    کربنات یب  ونیبه شکل   ا ی  نیمحلول در خوناب، همراه با هموگلوب  صورت  به  تواند یم  د یاکسیدکربن  

 دارد. ژنینسبت به اکس یترمتنوع  یها روش خونحمل در  یو برا 

 . اندحیصحموارد »الف« و »ج« در ارتباط با اکسیژن 

قرار    مخاط  ر یز  هیالانسان که در تماس با    ینا  وارهی د  یاز ساختار بافت  ی اهیالهر  ه » چند مورد، دربار?

 « صادق است؟ دارد 

 است. یغده ترشح  یواجد تعداد (الف

 دارد. دارمژک یااستوانه  یهااختهی (ب

 قرار دارند.  هیبا غشا پا میآن، در تماس مستق یهااختهی ۀهم (ج

 تولید کند. ATPآن قادرند به کمک اکسیژن از گلوکز  یهااختهید( 

1 )1 

2 )2 

3 )3 

4 ) 

 و مخاط است.  یا چهیماه ی غضروف  ی هاهیال، سؤالمنظور  فقط مورد »د« صحیح است.  

 موارد: یبررس

 صادق است. مخاط ریز یۀ ال ی برا (الف

 مخاط صادق است. یۀال  یفقط برا  (ب

 . ستیصادق ن ی اچهیماه ی غضروف یۀال یبرا  (ج

 به دست آورند.  ATP  از گلوکز ژنیبدن انسان قادرند به کمک اکس ۀزند ی هااختهی( د

 



 

 

 74 

 

 ..... است............ قطعاً، باشدیم..... نقش ........... ی انسان که دارا یهر بخش از دستگاه تنفس?

 دارمژکواجد مخاط   - زا یماریب ی هاکروبیممبارزه با  (1

 فاقد غضروف  -  ییانتها یها ژکیناانتقال مستقیم هوا به  (2

  دارمژک یااستوانه  یهااختهی فاقد  -  هایناخالصبه دام انداختن  (3

 واجد پوست نازکی در تمام طول خود -  گرم کردن هوای ورودی (4

ندارد،    ی غضروف  گر یکه د  ژهینقش دارند. انشعابی از نا   یی انتها   ی هاژکینادر انتقال مستقیم هوا به    هاژکی نا    

 . شودیمنامیده  ژک ینا

  د یاکس یدکربن    یمقدار نسب  نظر  ازرا    یو بازدم  یدم  یدر شکل مقابل، هوا   شده  دادهنشان    شیدر آزما?

 است؟  نادرست شیآزما نیدر رابطه با ا   نه ی. کدام گزمیکن یم یبررس

 . دهدیممعرف در هر دو ظرف سرانجام تغییر رنگ  (1

 . دهدیممعرف در ظرف »الف« زودتر از ظرف »ب« تغییر رنگ  (2

 .شودینم هنگام دم در ظرف »الف« همانند ظرف »ب« حباب هوا مشاهده  (3

 .  شودیم هنگام بازدم در ظرف »الف« برخالف ظرف»ب« حباب هوا مشاهده   (4

 . شودیمدر هنگام دم، هوا در ظرف »ب« و هنگام بازدم، حباب هوا در ظرف »الف« مشاهده    

 ؟ کندیم لی تکم ی نادرسترا به  ریعبارت ز نهی کدام گز?

 ...........«...... گفت  توانیمانسان،  یدر رابطه با دستگاه تنفس»

 است  شده احاطه ،یادنده نیب یهاچهیماههر دو شش، توسط  یهاقسمتتمام   (1

 در پشت استخوان جناغ قرار دارد.  ،یاصل ژهیبه دو نا  یشدن نا میمحل تقس (2

 و استخوان جناغ متصل است  هادندهاز   یبه تعداد بندانیم چهیماه (3

 در تماس است. بندانیم چهیشش راست همانند شش چپ، با ماه (4

  ی ادنده  ن یب  ی هاچهیماهو    هادندهتوسط    هاششرأس    ،یکتاب درس  3فصل    13مطابق شکل    د یدقت کن    

 .شودینمحفاظت 

 ........ … ست ینممکن  یترشحات مخاط ?

 باشند.  مؤثرهوا  یهایناخالص بردن  نیدر از ب (1

 باشند.  رگذاریتأثو خون  هاشش نیدر تبادل گازها ب (2 

 نشوند. دیتول یامبادله  یهاژکینا در  (3

 شوند. هیمعده تجز یرهیشتوسط  (4 
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 وجود دارد.  یترشحات مخاط زین ژک ینا نی ، پس در ارسد یم انی به پا ی امبادله ژک یدر نا دارمژکمخاط   

 . ابدییم  ...........انیدراز کربنیک تزریق شود،   یمهارکنندهبه انسانی  کهنیابا فرض ?

1) HCO −
 در خونش، کاهش  3

 در بافت، افزایش  CO2( تولید  2

 در خونش، افزایش   O2( ظرفیت حمل 3

 ، کاهش شیهاشاهرگ CO2( فشار 4

با آب و تولید کربنیک    CO2قرمز وجود دارد، موجب ترکیب شدن    یهاچهیگوآنزیم کربنیک انیدراز، که در  

HCOو تولید یون    شده ه یتجز. اسید حاصله بالفاصله شودیماسید  −
   .دینمایم 3

 کامل می کند؟   نادرستجمله ی زیر را به طور  نه،یکدام گز?

 ..« ............ دارد، قطعاً  گشادشدنتنگ و   یبخشی از مجاری تنفسی که توان مناسب برا»

 سینه قرار دارد.  یقفسهدرون ( 1

 غضروفی است.  یهاحلقهفاقد  (2

 فاقد تاژک است.   (3

 با توانایی اگزوسیتوز است. ییهااختهیفاقد  (4

قرار    نه ی س   ی قفسه درون    ها ژک ی نا دارند.    شدن   گشاد تنگ و    ی توان مناسب برا   ها ژک ی نا با توجه به نداشتن غضروف،  

 را ترشح کنند.   ن ی با اگزوسیتوز، موس   توانند ی م و    ( دار تاژک نه  )   هستند   دار مژک   ها آن مخاط    ی ها اخته ی   دارند و فاقد غضروف هستند. 

 ............ است،  دهیاز دستگاه تنفس انسان که مسافت انتشار گازها به حداقل ممکن رس یدر محل?

 مختلف وجود دارد. یاختهیسه نوع  یحاو وارهید (1

 . دارند برعهدهرا  فعال سطحترشح عامل  ،یسنگفرش یپوشش یهااختهی اغلب ( 2

 . شودیممشاهده   زی، در نوزادان زودرس نفعال سطحترشح عامل  (3

 . شودیماز خوناب خارج  ه،یپا  ی همواره با عبور از دو غشا CO2( گاز 4

  ی وجود دارد، اما مقدار آن کاف  فعال  سطح، در نوزادان زودرس، عامل  باشد یم، حبابک ها  سؤالمنظور صورت  

 : هانهیگز ر یسا یبررس .ستین

نوع    ی وارهید«:  1»  ی نهیگز دو  از  ها  و    شدهلیتشکمختلف    ی اختهی حبابک    واره ید  ی هااختهیجزء    خوارهادرشتاست 

 . شوندینم ی بندطبقه

 . کنندیمترشح  فعالسطححبابک، عامل  یوارهی د یهااختهی  یبرخ«:2»  ینهیگز

مشترک    هیپا  ی غشا  کیاز    رگیحبابک و مو  یمتعدد بافت پوشش  یدرجاها در محل حبابک ها،    دی دقت کن«:  4گزینه »

 . کنندیماستفاده 
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 است؟   ح ی ، کدام عبارت صح باشد ی م انسان    ی ها شش که مربوط به ساختار حبابک در    ر، ی با توجه به شکل ز ?

 حبابک قرار دارد.  یواره ید  ی هارگیمودرون  2 یاختهی (1

 شده است.  ده یاز آب پوش ینازک یهیالدر سطح مجاور هوا توسط  3 یاختهی (2

 خود است.  یوارهیددر  میضخ  هیپا  یغشا ی، دارا1 یشماره (3

 . دهدیم  شیها در برابر باز شدن را افزا، مقاومت حبابک4 یهااختهی (4

   باشدیمدر انسان  ی شش یحبابک ها یشکل مربوط به سطح درون

نوع  )  یسنگفرش  یاختهی،  (ماکروفاژ)  خواردرشت  رگ،یمربوط به مو  بیبه ترت  4تا    1  یشمارهبا    شده  دادهنشان    یها بخشو  

در    که  را   ی از آب، سطح  ی نازک  ی هیالها، . درون حبابکباشندیم  (فعال   سطح عامل    یکنندهترشح)نوع دوم   یاختهیو    ( اول

 . پوشاندیمتماس با هوا است، 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 حبابک قرار دارد. یپوشش ی هااختهیدر درون حبابک و مجاورت  خواردرشت«: 1»  ینهیگز

  ی هااختهی  یدر غشا   ادیبا داشتن منافذ ز  منفذ دار   یهارگیموهستند، اما    وستهیاز نوع پ   هاشش  ی هارگیمو  «: 3»  ی نهیگز

 . شوندیممشخص  میضخ  ه یپا یهمراه با غشا  یپوشش

درون حبابک از    ی هااختهی از   ینوع اول دارند که بعض  یها اختهیمتفاوت با   کامالً   ی نوع دوم ظاهر   ی ها اختهی «:  4»  ی نهیگز

نقش دارند و با    فعال  سطح، در ترشح عامل  شوندیم  دهینوع اول د  یها اختهیکمتر از    یل یخ  . به تعدادباشندیمنوع    نیا

 . ابدی یم ها در برابر باز شدن کاهشترشح آن، مقاومت حبابک

 .............. واقع است،  ینا یکه در ابتدا  یهاد یاز مجار یبخش?

 عبور هوا است. یمجرا داشتن نگهباز  یبرا  یغضروف یوارهیدفاقد  (1

 . ندیآیدرمبه ارتعاش   یبازدم یدارد که توسط هوا یایمخاط  یهایخوردگنیچ (2

 . دهدیمبه خود اختصاص  یرا در مجار ماندهیباقاز حجم  یبخش (3

 فاقد هرگونه نقش است. یغذا به مر حیصح دنیرس ریدر مس (4

است که    یصوت  یهاپرده  یر یواقع است و محل قرارگ  ینا   یاست که در ابتدا   یهاد   یاز مجار  یحنجره بخش

 .  ندیآیدرمبه ارتعاش  یبازدم ی و توسط هوا  اندداخل مخاط به سمت یخوردگنیچحاصل 

 : هانهی گز ریرد سا

 .داردیمهوا را باز نگاه  ریحنجره مس  یغضروف یوارهید«: 1»  ینهیگز

 .دهدیمبه خود اختصاص  یهاد یرا در مجار ( ماندهیباق ینه هوا )مرده  ی از هوا یبخش«: 3»  ینهیگز

 دارد. یبلع نقش مهم ح یصح ند یدر فرآ ی(برچاکنا )  گلوتیاپبه نام  یحنجره با داشتن درپوش«: 4»  ینهیگز
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 .است ............به داخل،  رونیاز ب  هالی ........... ،ینا یوارهید  ی در ساختار بافت?

 خود  یااستوانه  ی هااخته ی مژک در سطح  نیچند دارای – نیچهارم (1

 خود ی دهندهلیتشک یهابخشدر  یترشح یهااختهی فاقد  – نیسوم (2

 شده  لیتشکاندک  یااختهی  نیب یبا فضا یبافت  یهااختهی  از تنها – نیاول (3

 در ساختار خود  ینوع بافت اصل کیفقط  دارای –  نیدوم (4

 : از اند عبارتبه درون  رونیاست که از ب هی شامل چهار ال ی نا یواره ید

 الیه پیوندی  (1

 ی ا چهیماه – ی غضروف یهیال (2

 . باشدیم یغدد ترشح یکه حاو  مخاط  ریز (3

  یااستوانه  ی ها اختهی   ،دی نیبیمدهم    یکتاب درس  3فصل    2که در شکل    طور همان،  دارمژک  ی ااستوانه  یها اختهی مخاط با  (  4

 خود هستند.  یدر سطح غشا  مژک نی چند ی دارا ، یدر مخاط نا

 : هانهیگز ریسا یبررس

 . باشدیم یغدد ترشح یاست که حاو  مخاط  ر یزبه داخل،  رونیاز ب ه یال نیسوم ی نا یوارهیددر «: 2»  ینهیگز

  ی فضا  یدارا   یبافت پوشش  ی هااختهیاست. اما    یوند یبه داخل بافت پ  رونیاز ب  هیال   نیاول  ،ی نا  یوارهیددر  «:  3»  ینهیگز

 اندک هستند.  ی ااختهی نیب

است که سبب استحکام و در    ی اچهیماه  –   ی غضروف  ی هی البه داخل،    رون یاز ب  ه یال  ن یدوم  ی نا  ی وارهیددر  «:  4»  ی نهیگز

آن توسط    ی دهانهشکل وجود دارد که    Cی  غضروف  ی هاحلقه  ه یال  نی . در اشودیم  ینا  یلوله  یر یپذانعطافحال    نیح

 بدن هستند.   ی اصل  ی هابافتهر دو جزء    ی و بافت عضالن  (ی وندیپ  بافت   ی نوع)  ی است. بافت غضروف  شده  احاطهعضالت صاف  

 .............  ستنی  ممکن  انسان، خون در  ............ طورمعمول به ?

 شود.  هااختهی در  ADPمولکول  مصرف کاهش   باعث – ژنیکاهش اکس (1

 آب همراه باشد.  دیو تول ژناکسی مصرف با –  دیاکسیدکربن  شیافزا (2

 جذب گلوکز در مخاط روده شود. شافزای  باعث – ژنیکاهش اکس (3

 خون را از حالت عادی خارج کند. PH –  دیاکسیدافزایش کربن  (4

 :رد یگیمصورت  ریبه شکل ز یااختهی واکنش تنفس  

ATP  دی اکسید+ آب + کربن  ADP  و فسفات + اکسیژن + گلوکز  →

اکسیژن،   میزان مصرف  با کاهش  فرآیند،  این  در    ATPدر  برای  شودیمتولید    هااختهیکمتری  روده،    جذب.  در  گلوکز 

  د یاکسیدپتاسیم برای تأمین شیب غلظت سدیم )فرایند هم انتقالی( الزامی است. در ضمن، کربن    –فعالیت پمپ سدیم  

 خون را کاهش دهد.  PHبا آب واکنش داده و با تولید کربنیک اسید  تواندیم



 

 

 78 

 

 ؟  کندیمکامل  نادرستی کدام گزینه عبارت مقابل را به ?

 ...« .............  دارمژک  ی هااختهی.  ........ »در دستگاه تنفس، ترشحات مخاطی ....

 وجود دارد.   هادی  بخش در  –همانند  (1

 نقش دارد.  هایناخالصاز  یتنفس یهوا یسازپاک  در –برخالف  (2

 . شودیمآغاز  ینیپوست در ب  افتنی  انپای  با  –همانند  (3

 قرار ندارد.  مخاط ریز هیالدر تماس با    نای  در –برخالف ( 4

عالوه بر    دارمژک  یهااختهیدر دستگاه تنفس است.    دارمژک  یها اختهی حاصل ترشحات    یترشحات مخاط  

 نقش دارند.  هایناخالصاز  یتنفس یهوا  یساز پاکدر  خود  یهامژک یترشح مخاط به کمک حرکت ضربان

 ..... ........... .... برخالف..........در دستگاه تنفس انسان، ..?

 در تمام طول خود است.  دارمژک  یهااخته ی یدارا ،یامبادلهبخش  -  یبخش هاد (1

 هوا را گرم کند.   تواندیمخون رسان خود  یبا کمک ساختارها  ،ینا -  ینیب (2

 . باشد یم انشعاب  یدارا ژک،ینا -  ژه ینا (3

 . کنندیم ترشح  یمخاط ماده،  هاژکینا - حبابک ها  (4

 . ندارد یدر آن نقش ی است و نا ی نیمهم ب یاز کارها یورود  یگرم کردن هوا 

 است؟   نادرستدر مورد شکل روبرو کدام ?

1)A است.  شده  ساخته یااستوانه  یهااختهیکه از   دهدیم را نشان  ی مخاط یهیال 

2 )B باشد یم  یغدد ترشح یاست که حاو ینا  یوارهید  یهاهیالاز  ی کی . 

3 )C نقش دارد.  ینا یمجرا داشتن نگه باز  درکه  دهد یمرا نشان  یوندیاز انواع بافت پ  ی کی 

4 )E دارد.  یرارادیکه عملکرد غ  دهد میرا نشان  یاسکلت یا چهیماهاز انواع بافت   ی کی 

 E  (نه اسکلتی)صاف است   یاچهیماهبافت  .B  و   دهدیمزیر مخاط را نشانC  کندیمبه غضروف اشاره . 

 زیر صحیح است؟  یهانهیگزاز  کیکدام?

 . داردیم را همیشه باز نگاه  هاآن، مجرای ها ژکینا یوارهیدغضروفی موجود در   یهاحلقه (1

 . کندیمترشحات مخاطی موجود در مجاری تنفس فقط ذرات ریز موجود در هوای بازدم را جذب  (2

 . شودیم ینا یتنفس یواقع در حنجره است که مانع ورود غذا و هوا به مجرا  یدرپوش یبرچاکنا (3

 . پوشاند یمرا  ینیپس از ب ی هاد یو سراسر مجار شودیمشروع   ینیدر ب دارمژکمخاط  (4
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  آغاز   دارمژکپوست ، مخاط    نی ا  افتنی   انیشده است. با پا  دهیاز پوست پوش  ینیعبور هوا در ب  ریمس  یابتدا  

 . پوشاندیم را  آن از پس   یهاد یو سراسر مجار  شده

 : هانهیگز ر یسا یبررس 

 باشد.  د یبا ینا ای ژهی نا  ژک،ینا یجا  به«: 1»  ینهیگز

 باشد.  دیبازدم، دم با یجا  به«: 2»  ینهیگز

 . (نه هوا) شودیممانع ورود غذا  یبرچاکنا «: 3»  ینهیگز

 ............  ژکنای ..........، حبابک انساندر  ?

 . باشدیم هیپا غشای واجد - برخالف  (1

 است.  دارمژه  یهااختهیفاقد  -همانند   (2 

 است.   یغضروف یهاحلقه فاقد    -همانند  (3

 . کندیمترشح  ی مخاط یاماده - برخالف  (4

 

 

 حبابک نایژک  نایژه نای  بینی ساختار 

 -  + + + + مژک

 -  -  + + + غضروف 

 -  + + + + ترشح موکوز

 + -  -  -  -  ترشح سورفاکتانت 

 است؟  شده انیب یدرستبهکدام عبارت ?

 . کنندیمترشح  یمخاط  یماده ، یحبابک ی هاسه یکدر  دارمژک یااستوانه  یهااختهی (1

 دارند.  میارتباط مستق ییانتها  یهاژکینا با  ی حبابک یهاسهیکموجود در  یحبابک ها (2

 قرار دارند. یامبادلهنقش دارند، همواره در بخش  یکه در خط دفاع دستگاه تنفس ییهااختهی (3

 . باشد یم نوع دوم    یهااخته ی یکه دارا شودیمساخته  یامبادلهاز بخش  یتوسط قسمت  فعال سطحعامل  (4

  کتاب دهم،  3فصل    11به شکل    با توجه .  شودیمحبابک ها ترشح    یها اختهی   یاز بعض  فعال   سطحعامل    

 باشند.  داشته نوع دوم ی هااختهی  توانندیمحبابک ها  یوارهید

 : هانهیگز ریسا یبررس

مقابله    ی برا  یگر ید  سازوکار  ، یحبابک  یها سهیک  نیبنابرا .  رسدیم  انیبه پا   ی امبادله  ژک یدر نا  دار مژکمخاط    «: 1»  ی نهیگز

 . دارند هوا  ی هایناخالصبا 

 



 

 

 80 

 

  ی هاژکینادر ارتباط با    یا مبادله  ی هاژکینا.  نامندیم  ی امبادله  ژک ی نا  را   آن حبابک وجود دارد  یکه رو  یژکی نا  «: 2»  ی نهیگز

 هستند.  یی انتها

 هوا نقش دارند. ی هایناخالصدر مقابله با  ز ین یموجود در بخش هاد  دارمژک ی هااختهی«: 3»  ینهیگز

 است؟  حی کدام عبارت صح?

 است. هیال کی یموجود در حبابک از نوع سنگفرش یاختهی هر  (1

 .برند یم بهره  رگیمشترک با مو یهیپا یغشا  کیاز  یمتعدد  یجاها  درنوع دوم حبابک  یهااختهی (2

 است.  یحبابک یهااخته یاز  یاریتوسط بس  یبیحاصل ترشح ترک یحبابک  یهاسهیکحجم  شیافزا (3

 ست. ا از تعداد حبابک ها شیب  یرگیانشعابات مو ، یحبابک یسهیک کیدر  (4

 .شودیم دهیفراوان د یخون یها رگیمودهم، در اطراف هر حبابک  ستیکتاب ز 3فصل  10به شکل  با توجه 

 .............. قطع طور به..... ........ انسان سالم و بالغ،  یدر دستگاه تنفس ?

 . بماند باز شهیهم تواندیمخود،  یوارهیددر تمام سطوح   یی هاغضروف داشتن با  –  ینا (1

 تا منشعب شوند.  کنندیم یط  هاششدر  گری کدیرا نسبت به  متفاوتی طول – ی اصل یهاژهینا (2

 . باشندیم دارمژک یمخاط هیفاقد ال  ییانتها یهاژکینا برخالف  – یامبادله  یهاژکینا (3

 دارد.  اختهیاز دو نوع  شیخود ب وارهیکه در د  اند شده لیتشکحبابک  کی از – ی حبابک یهاسهیک (4

سمت راست نسبت به    یاصل   ژهینا انسان سالم و بالغ،    یدر دستگاه تنفس  ،یکتاب درس  3فصل    6طبق شکل    

  ی اصل  ژه ینامسافت کمتر نسبت به    نی ا  ی و پس از ط  کندیم  یط  ها شش  در  را   ی سمت چپ مسافت کمتر  ی اصل  ی ژهینا

 . شودیم میتقس  ترکیبار یها ژهیناسمت چپ به 

 : هانهیگز ریسا  حیتشر

 غضروف وجود ندارد.  ،ینا  وارهید یدر سطح پشت ( 1 نهیگز

 . دار دارندمژک یمخاط هی ال ییانتها  یهاژکیناهمانند  یا مبادله یها ژکینا ( 3 نهیگز

  اخته ینوع    کیاز    شیحبابک که در هر حبابک ب  کی؛ نه  اندشده  لیتشکحبابک    نیاز چند  یحبابک  یها سهیک  (4  نهیگز

 .شودیممشاهده 

 است؟   نادرست نهیدر ارتباط با دستگاه تنفس انسان کدام گز ?

 انشعاب هستند.  یدارا هاژهیناهمانند   هاژکینا (1

 است. یحبابک سهیکاز  یجزئ یامبادله  ژکینا یهر حبابک رو (2

 است.  دارمژک یهااخته ی یدارا یامبادله ژکیهمانند نا یی انتها ژک ینا (3

 . شودیم میتنظ هاژکیناتوسط   یخروج ای یورود یهنگام تنفس، مقدار هوا (4
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 قرار دارند.  یا مبادله ژکی نا ی و بر رو   یحبابک سه یکاز حبابک ها خارج از   ی، برخ3فصل   7با توجه به شکل  

 : هانهیگز ریسا یبررس

 انشعاب دارند.  ها ژهیناهمانند  ها ژکینا (1

 . دارندمژکهر دو  ی امبادلهو  یی انتها ژکینا (3

 کند.  میرا تنظ  یخروج  ای  یورود  ی که مقدار هوا دهدیم امکان را  ن یا ی به دستگاه تنفس ها ژکینا شدن گشادتنگ و ( 4

 دستگاه تنفس انسان است؟  یعملکرد یاصل یهابخش فیاز وظا ر یچند مورد ز?

 ی دم یگرم و مرطوب کردن هوا  (ب         ها کروبیمغبار و  و هوا از ذرات گرد  یسازپاک (الف

 کربن با خون  دیاکسیدو  ژنیتبادل اکس (د                       یاز دستگاه تنفس رونیهوا به ب  تیهدا (ج

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

که    اند یا مبادلهو بخش    ی بخش هاد  ی دستگاه تنفس  یعملکرد   یاصل  ی هابخش  هستند.  ح یموارد صح  همه  

 هستند. ی امبادلهبه بخش  مربوط  (د) و    (الف)و موارد    یمربوط به بخش هاد ( ج)و  ( ب)،  (الف)موارد 

 ؟دهد ی م رخ    نی ر یسا   زودتر از ،  نه ی گز   کدام قرمز،   ی ها چه ی گودر   دراز یان  ک ی کربن  م یآنز  ت یفعال   یدر پ ?

 . کندیم یری شدن خون جلوگ یدیاز اس ن،یبه هموگلوب دروژنیه ونیاتصال  (1

 .شودیم هیتجز دروژنیو ه کربناتیب ونیبه  سرعت به دیاس کیکربن (2

 .شودیم قرمز خارج و به خوناب وارد  چهیگواز  کربناتیب ونی (3

 . د یآیم  دی پد دیاس کیکربن  ،دیاکسیدآب با کربن  بیاز ترک (4

 وجود دارد که:   درازی ان کی به نام کربن یمیقرمز، آنز چهیگودر  

 .آوردیم  د یرا پد دی اس کی و کربن کندیم  بیرا با آب ترک دی اکسید کربن

 . شودیم هیتجز دروژنیو ه کربنات یب ونیبه  سرعت به د یاس ک یکربن آن از  پس

 . شودیمشدن خون  یدی علت مانع اس نیو به هم  ونددیپیم ن یبه هموگلوب دروژن یه ونی

 . شودیمقرمز به خوناب وارد  چه یگواز   زین کربنات یب ونی

 ؟کند یمکامل  یدرستبهرا  ریچند مورد، عبارت ز?

 .................«  تواند یم ........  .........  ی امبادله  ژک یانسان، نا  ی تنفس  ی با توجه به مجار»

 در تماس با حبابک ها باشد.   یی انتها ژک یبرخالف نا (الف

 داشته باشد.  دارمژکدر سراسر ساختار خود مخاط   ینیهمانند ب (ب

 باشد.  مؤثردم  انیدر پا    هاژهیناهمانند  (ج

 باشد.  خواردرشت یهااختهی یبرخالف حبابک ها  دارا (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 
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 . اندحیصحج« »و    موارد »الف«  

 .شودیمآغاز  دارمژکدر مورد »ب« توجه کنید که با پایان یافتن پوست در بینی مخاط 

 ..................  گفت، توانینم دستگاه تنفس انسان  یامبادلهبخش  درباره?

 . ستندین یحبابک ی هاسه یکحبابک ها فقط در   (1

 حبابک ها هستند. وارهید یهااختهی  نیتربزرگ، خوارهادرشت (2

 طرفه است. دو صورتبهشش انسان،  یهوا در حبابک ها  انیجهت جر (3

 . کنندیممشترک استفاده  یۀپا یغشا  کیهر دو از   رگیحبابک و مو یمتعدد بافت پوشش یجاها دردر حبابک ها،  (4

 . شوند ی نم حبابک محسوب    واره ی د   ی ها اخته ی جزء    ی مستقر در حبابک ها هستند، ول   ی ها اخته ی   ن ی تر بزرگ ،  خوارها درشت   

 ... ....   ، دهد ی م را به آن    ی و خروج   ی ورود   ی مقدار هوا   ش ی از دستگاه تنفس در انسان که امکان واپا   ی بخش ?

 در بدن است. خوارهادرشت تنها محل استقرار  (1

 است. یاندک و فاقد بافت غضروف  یااختهی  نیب یبافت با فضا ینوع  یدارا( 2

 . کنندیم لیرا تسه یی هوا یهاسهیکباز شدن  یامادهآن با ترشح  یهااختهی از  یبعض (3

 . شودیمآن  یریپذانعطافاست که سبب استحکام و  ی اچهیماه  یغضروف هیال یدارا (4

به دستگاه    هاژکینا  یژگیو   نی دارند. ا  شدن  گشادتنگ و    یبه علت نداشتن غضروف توان مناسب برا   هاژکینا  

دارند که    دار مژک  یمخاط پوشش  هاژکی ناکنند.    ش یرا واپا  ی خروج  ا ی   ی ورودی  تا بتواند مقدار هوا   دهد یمتنفس امکان  

 دارد. یاندک  یااختهی ن یب ی بافت، فضا نیا

 است؟   نادرست حبابک وجود دارد،    ن ی آن چند   ی که بر رو   ی تنفس   ی از مجار   ی کدام عبارت در مورد بخش ?

 را دارد. شدن گشادتنگ و  یتوان مناسب برا  ،ییانتها ژکیهمانند نا (1

 دستگاه تنفس قرار دارد. یامبادلهدر بخش  ، یحبابک  یهاسهیکهمانند  (2

 . داردیمباز نگه  شهیآن را هم یاست که مجرا یفاقد ساختار  ،یبرخالف نا (3

 به دام اندازد. یمخاط   مادههوا را در  یهایناخالص تواند ینم ، یاصل ژهینابرخالف  (4

.  رسد ی م   ان ی به پا   ی ا مبادله   ژک ی در نا   دار مژک آن حبابک وجود دارد. مخاط    ی است که بر رو   ی ژک ی نا   ، ی ا مبادله   ژک ی نا   

 به دام اندازد.   ی مخاط   ماده هوا را در    ی ها ی ناخالص   تواند ی م   ی اصل   ژه ی و همانند نا   بوده   دار مژک مخاط    ی خودش دارا   ن، ی بنابرا 

 : هانهیگز ریسا یبررس

    دارند. شدن گشادتنگ و  یعلت توان مناسب برا  نیفاقد غضروف بوده، به هم  هاژکینا «:3« و »1گزینه »

   دستگاه تنفس قرار دارند. یامبادلهدر بخش  یحبابک ی هاسهی کو  ی امبادله ژک ینا «: 2گزینه »
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 ؟باشدیم ر یمشابه جمله ز ینادرست ای یدرست نظر از  نه یکدام گز?

 «.شوندیم   جاجابهمحلول در خوناب    صورت  به  یتنفس   یاز گازها یبخش اندک»

 است. کینزد اریبس  ینیب  ینازک، به سطح خارج وارهی با د  ییهارگاز  یعیشبکه وس (1

 . شودینمساخته  اصالً فعال سطح، عامل اندآمده ایهنگام به دن که زود یاز نوزادان ی در بعض (2

 .شودینم  افتی ، دهند یم  شیرا افزا ییایمیش ی هاواکنشکه سرعت  ییها مولکول قرمز   یهاچهیگودر  (3

 حبابک ها در هنگام دم است.  یدر هوا ژنی، کمتر از غلظت اکسرودیم  ها ششکه از قلب به  یخون ژنیغلظت اکس (4

 است.   حی، صحسؤال عبارت صورت  

 : هانهیگز یبررس

 (نادرست)است.   کینزد ار یبس ینیب ینازک به سطح درون  وارهیبا د ییهارگاز   عیشبکه وس «:1گزینه »

 ( نادرست)ساخته نشده است.    یبه مقدار کاف  فعال  سطح، عامل  اندآمده  ای هنگام به دن  که زود  یاز نوزادان  یبعضدر    «: 2گزینه »

گو «:  3»  نهیگز آنز  ۀچیدر  کربن  یمیقرمز،  نام  دارد.    دراز یان  کیبه  سرعت    اند ینیپروتئ  ی هامولکول،  ها میآنزوجود  که 

 . )نادرست( دهندیم  ش یرا افزا ییا یمیش یهاواکنش

حبابک ها در هنگام دم    ی در هوا   ژنی، کمتر از غلظت اکسرودیم  هاششکه از قلب به    یخون   ژنیغلظت اکس«:  4»  نهیگز

 )درست(  است.

دستگاه ایمنی در   یهااختهیکدام گزینه درباره »بخش انتهایی دستگاه تنفسی انسان که گروهی از  ?

 «، صحیح است؟اندشده  مستقرآن 

 آمده است. د یکه از اجتماع حبابک ها پد شودیمبه خوشه انگور ختم  هیشب یخود به ساختار یدر انتها (1

 کند.  میرا تنظ یخروج  ا ی یورود یتا بتواند مقدار هوا دهدیمبه دستگاه تنفس امکان  (2

 . پوشاند یم را که در تماس با هوا است  هاآناز  یاز آب، سطح ینازک یۀال (3

 . کندینم رییتغ هاآنحجم  دن،یهنگام نفس کش (4

 . پوشاندیماز حبابک ها را که در تماس با هوا است،  یاز آب، سطح  ینازک هیال 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 است.  یا مبادله ژکیمربوط به نا یژگیو   نیا «: 1گزینه »

 تنگ و گشاد شوند.  توانندیماست که به علت نداشتن غضروف  ها ژکینامربوط به  یژگیو   نیا «: 2» نهیگز

 .کندیم  رییتغ یحبابک ی هاسهیکحجم  دن، یهنگام نفس کش«: 4» نهیگز
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 در دستگاه تنفس انسان سالم، است؟ دیواره حبابک ها«    ی ها اخته ی »گروهی از    فقط   ی ژگ ی و   انگر ی چند مورد ب ?

 م یآنز یتوسط نوع  دیاس کیکربن  دیتول (ج      فعال  سطحترشح عامل  (ب      غبار  و گردو ذرات  ها ی باکتر یخوارگانهیب (الف

 (صفر 4                                 3(3                                    2(2                                     1(1

 موارد: ی بررس فقط مورد »ب« صحیح است. 

نام    یمنیدستگاه ا  یهااختهی از    یدر حبابک ها، گروه  (الف ،  ها اختهی   نی. ا اندشده  مستقر  (ماکروفاژ)  خواردرشتبدن به 

ذرات    ها یباکتر مخاط    رای  غبار   و   گردو  از  نابود  اندختهیگر  دارمژککه  و  ییهااختهی  خوارهادرشت.  کنندیم،    یژگیبا 

 .کنندینم یبند طبقه، بابکح ۀوارید  یها اختهی  ءرا جز خوارهادرشت. اندحرکت یی و توانا ی خوارگانهیب

 .شودیمحبابک ها ترشح  یهااختهی  یاز بعض ( سورفاکتانت) فعال سطحبه نام عامل  یا ماده (ب

  د ی پد دیاس  ک یو کربن  کندیم  بیرا با آب ترک  دیاکس  یدهست که کربن  درازیان  کیبه نام کربن  یمیقرمز، آنز  ۀچیدر گو  (ج

 . اندکرده اطراف حبابک ها را احاطه  فراوان،ی  خون یهارگیمو. آوردیم

است،    دهیاز دستگاه تنفس انسان که در آن مسافت انتشار گازها به حداقل رس یدر ارتباط با بخش ?

 .................. گفت که توانیم

 . شوندیم مبادله   هیپا  یهمواره با عبور از دو غشا یتنفس یگازها( 1

 .کنندیمرا ترشح  فعال سطحآن، عامل  ۀوارید  یهااختهیاز  یبرخ (2

 نقش دارد. هاکروبیمدر به دام انداختن  یبا داشتن ترشحات مخاط( 3

 نقش دارند.  هاکروب یم یخوارگانهیبآن، در  ۀواریمتعلق به د یخوارهادرشت (4

 . کنندیمرا ترشح  فعال  سطححبابک ها عامل   ی هااختهیاز  یبرخ 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 مشترک دارند.  یۀ پا یهر دو غشا  رگیحبابک و مو یمتعدد، بافت پوشش یدرجاها «: 1گزینه »

 . کنندینمترشح  یمخاط ۀحبابک ها، ماد یها اختهی «: 3گزینه »

 . کنندینم یبندطبقهحبابک،  ۀوارید یهااختهیرا جزء  خوارها درشت«: 4گزینه »

 ؟کندیمکامل   یدرستبه ار  ریعبارت ز  نهیکدام گز?

 «...........دارد،    قرار   آن ........ که    ساختاری   ........است،    شدهمشخصکه در شکل مقابل، با عالمت سؤال    یبخش»

 به نعل اسب است. هیشب  ی غضروف یهاحلقه یدارا - شدن دوشاخهبعد از محل  -  همانند  (1

 خود است.  وارهیددر ساختار  هیچهار ال یدارا  - بالفاصله در پشت -  همانند  (2

 انگور اتصال دارد. ۀبه خوش  هیشب یبه ساختار -  یدر ابتدا -  برخالف (3

 . داردیمعبور هوا را باز نگه  ریمس -  یدر ابتدا -  برخالف (4
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 قرار دارد.  یاست. در پشت آن، مر  یدر شکل، نا  شدهمشخصبخش  

 است:  هی به درون شامل چهار ال رونیاز ب  ینا ۀوارید

 ی وند یپ (1

 ی ا چهیماه -  یغضروف( 2

 مخاط ریز (3

 مخاط (4

 الیه دارد.، ساختار تقریباً مشابهی دارند. این لوله، چهار ی( مر جمله از )گوارش  ۀمختلف لول ی هابخش ۀدیوار

 ؟کندیم ل یتکم یدرست بهرا  ریچند مورد، عبارت ز?

 »اولین ................... است.«

 ژک یکه فاقد غضروف است، نا هاششدر  یتنفس یمجرا (الف

 یامبادله ژکیآن حبابک وجود دارد، نا  یکه رو یژک ینا (ب

 مژک یدارا ، یدستگاه تنفس  یدر بخش هاد ژکیانشعاب نا  (ج

 یترشح غده از سمت داخل بعد از مخاط، فاقد   ینا هیال (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 اول و دوم و سوم درست است.  ی هاعبارت 

 ( درست)است.  ژکی که غضروف ندارد، نا ها ششدر  ی تنفس ی مجرا نی اول: اول  عبارت

 ( درست)حبابک وجود دارد.  ،یامبادله ژکینا ی دوم: بر رو  عبارت

 ( درست)دارند.  دار مژکمخاط  ،ی دستگاه تنفس ی در بخش هاد ژک ی سوم: انشعابات نا عبارت

 ( نادرست)دارد.  یترشح غدهمخاط است که  ر یاز سمت داخل، مخاط است و بعد از مخاط، ز ی نا ه یال ن یچهارم: اول عبارت
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 زیست دهم -3فصل  -2های تکمیلی گفتار سؤال

 

 است؟  ح ی فرد سالم است، صح  ک یدر    ی تنفس   ی ها حجم در رابطه با شکل مقابل که مربوط به    نه یکدام گز ?

 . شوند یمشکم منقبض  یه یناح  یهاچهیماه بار کیجهت دم،  1  شماره نقطهشروع تا  لحظه از ( 1

 است.  ترکم ، یدر مجار  ماندهیباق ی، از حجم هوا4 شماره یمقدار حجم تنفس (2

 .شودیم  یامبادلهبه بخش  یجار یحجم هوا همه، سبب ورود 2 شماره یحجم تنفس (3

 . شودیم خارج  هاششاز  یجار  ی، ابتدا هوا3 شماره نقطهدر  (4

  ی امبادلهکامل به درون بخش    طور  به  یجار   ی، لذا هواشودی مانجام    قی، دم عم2  یشماره  یدر حجم تنفس 

از    ی. تنها بخش اندکشودیموارد    یامبادلهبه درون بخش    زین  یدم  یرهیذخی  هوا  شتری بخش ب  نی. همچنشودیمرانده  

 . دهدیم لیتشک مرده را ی که هوا  ماندیم ی باق ی تنفس یدرون مجار  یدم ی رهیذخ یهوا

 : هانهیگز ریسا یبررس

شکم در بازدم    هی ناح  یها چهیماه  که یدرحال،  شودیمانجام    ی ، دم عاد1  شماره  ی نقطهشروع تا    ی لحظهاز    «: 1»  ی نهیگز

 .شوندیممنقبض  قیعم

  ی کتاب درس  15که در شکل    طورهمان.  باشدیم  یبازدم  ی رهیذخ  ی، مربوط به هوا 4  شماره  ی حجم تنفس  «: 2»  ینهیگز

 .باشدیماز هوای باقیمانده در مجاری )هوای مرده(   ترشیببازدمی  ی رهیذخهوای  مقدار حجم  ،دیکنیممشاهده 

  ی مرده، سپس هوا   یبازدم ابتدا هوا  ی. در طردیگیمصورت    ق،یعم  دم  کی، بازدم پس از  3  شماره  نقطهدر  «:  4»  ینهیگز

 .شودیمخارج  هاششهوای جاری از  و سپس یدم ره یذخ

به شکل مسطح    یعیدر تنفس آرام و طب  مؤثر  یاصل  چهیکه ماه  یزمان  ق،ی بازدم عم  کی  انیپس از پا?

 .................. ،دیآیدرم

 . باشد یم  تریل یلیم 3000از  ترکم ی اندک ها ششموجود در  یحجم هوا (1

 . باشدیممثبت  رونیب ینسبت به فشار هوا هاششدرون  یفشار هوا (2

 .شودیم  ی حبابک یهاسه یکوارد  تریل یلیم 500معادل  ییحجم هوا (3

 . کندیم به سمت باال و جلو حرکت  ها دندهاستخوان جناغ برخالف  (4

به شکل مسطح    ( افراگمید)   یعیدر تنفس آرام و طب  مؤثر  یاصل   چه یکه ماه  ی زمان  ق،یبازدم عم  ک ی  ان یپس از پا  

 . باشدیم تریلیلیم 3000از  ترکم یاندک هاششموجود در   یحجم هوا  ،دیآی درم

 قرار دارند.   ها ششکه در خارج  ماندیم یباق ی تنفس یدرون مجار  ی جار یاز هوا  ی مقدار دیداشته باش توجه
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 است؟  نادرستگوسفند   یهاشش حیدرباره تشر نه یکدام گز?

 .شودیم  ده یآن د ی هاشش یعرض برش درسه نوع سوراخ  (1

 . کندیم افتیدر یاز نا یشتریشش سمت راست، انشعابات ب (2

 . شودیماز آن جدا  گری انشعاب د کی  ،یاصل ژه یبه دو نا یقبل از منشعب شدن نا (3

 . شودینمشکل دیده  Cابتدایی، غضروفِ  یهاژهینا انتهایی برخالف  ی هاژهینا ( در 4

ابتدا حلقه    ها ژهینادر    کهیدرحال است.  شکل    C. غضروف در نای  شودیمشکل فقط در نای دیده    Cغضروف    

 است. در نایژک نیز غضروف وجود ندارد. قطعه قطعهکامل و سپس 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 :شوندیم  ده یشش گوسفند د ی عرض برش دره گروه سوراخ س «:1گزینه »

 غضروف، زبر است.  دارا بودنبه علت  هاآن لبه : هاژهینا

  ها اهرگیسعلت، برخالف    نیدارند و به هم  ها اهرگیسنسبت به    یتر محکم  وارهید  هاسرخرگ:  هااهرگیسو    هاسرخرگ

 هم باز است.  خون در نبود ی حت هاآن دهانه

.  رودیمانشعاب سوم هم وجود دارد که به شش راست  کی   ،ی اصل ژه یناگوسفند، قبل از دو  ی در نا«: 3« و »2»  ی هانهیگز

 .کندیمانشعابات بیشتری از نای دریافت  شش سمت راست، ن یبنابرا

 ؟ کندیمکامل   یدرست بهسالم  یفرد  یتنفس یهاحجمرا در رابطه با  ریعبارت ز نه یکدام گز?

 «شودیم ..................    یهاچهیماهبا ..................    زمانهم.......  ........  یگفت، حجم هوا   توانیم حتم    طوربه»

 به بدن وارد   افراگم،ی د -انقباض  -ی دم رهیذخ (1

 از بدن خارج افراگم،ید - استراحت - ماندهیباق (2

 از بدن خارج  ،یداخل یادنده نیب - انقباض -یجار (3

 به بدن وارد ، یخارج یادنده نی ب - استراحت -یبازدم  رهیذخ (4
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 منقبض است. افراگم ید چه یماه ی( و عاد قیعم)عمل دم  نیح 

 ؟شودیمچند مورد از موارد زیر، در هر دو فرایند »دم و بازدم عادی« در انسان سالم، مشاهده ?

   نهیس ۀحجم قفس رییتغ (الف

 ها ژهیناهوا توسط  انیجر زانیم میتنظ (ب

 جنب از فشار جو  عیکمتر بودن فشار ما  (ج

 ی ادنده  نیب یهاچهیماهتوسط انقباض  ها دندهشدن   جاجابه (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 موارد:  یبررس . اندحیصحموارد »الف« و »ج«  

 . ابدییمکاهش  نهیس  ۀ و در بازدم، حجم قفس  شیافزا  نهیس ۀ ، حجم قفسدمدر ( الف

  دهد یمبه دستگاه تنفس امکان    ها ژکینا  یژگی و   ن یتنگ و گشاد شوند. ا   توانند یم  ها ژکی نا به علت نداشتن غضروف،    ( ب

 کند.  م یرا تنظ یخروج ا ی ی ورود  یتا بتواند مقدار هوا 

 جمع نشوند.  کامالً در حالت بازدم  هاشش شودیمو کمتر است که باعث جنب از فشار جَ ع یفشار ما (ج

 .د نکنیم جاجابهرا به سمت باال و جلو  ها دنده یخارج ی ادنده نی ب ی هاچهیماهدم،  ند یدر فرا (د

  ۀ ، حجم قفسهاشش  یکشسان  یژگیو   براثرو    ، یخارج  یادنده  نی ب  یهاچهیماهو    بندانیم  ۀچیماه  درآمدنبه استراحت    با

 .شودیمرانده  رونیبه ب ها آندرون  یو هوا  ابدییمکاهش  هاشش حجم  ،جهیدرنتو  نهیس

 ؟ کندیم  لیمناسب تکم  طوربهرا  ریچند مورد، عبارت ز ?

 ........« ..........  حتم  طوربه  ،ندیآیدرم ............... به انقباض  یادنده  ن یب  یهاچهیماهدر انسان سالم، هرگاه  »

 .شودیم خارج  هاششموجود در حبابک ها از  یهوا همه – یداخل (الف

 .شودیمهم کاسته   یشکم یهاچهیماه ی تارها سارکومرهای  طول از – یداخل (ب

 دارد.  بر عهدهرا در آن   ینقش اصل افراگمید چهیماهکه  دهد یم رخ  یندفرای – یخارج (ج

 است.  یجار یاز مقدار هوا ترکم ی ، کمرسدیم یامبادلهکه به بخش   هوایی مقدار  – یخارج (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

و هم   یعیتنفس آرام و طب یهم در ط یخارج یادنده ن یب ی هاچهیماهدر انسان  تنها مورد ب درست است. 

 .شوندیممنقبض  قیهنگام بازدم عم در فقط ی داخل یادنده نیب ی هاچهیماهاما  ،شوندیممنقبض  قیدر دم عم

 :موارد یبررس

مقدار را حجم    ن یآن را خارج کرد. ا  توان ینمو    ماندیم  ی باق  ها ششهوا در    ی مقدار  ق،یبازدم عم  ک یبعد از    یحت  (الف

 ( نادرست). بمانند باز  شهیحبابک ها هم شودیمدارد چون باعث  یادی ز تی، اهمماندهیباق . حجمنامندیم ماندهیباق

.  کند ی م کمک    نه ی س   قفسه به کاهش حجم    ، ی شکم   ی ها چه ی ماه   ز ی و ن   ی داخل   ی ا دنده   ن ی ب   ی ها چه ی ماه انقباض    ق، ی در بازدم عم   ( ب 

 ( درست ) .  شود ی م از طول سارکومر کاسته    جه ی شده و درنت   تر ک ی نزد   گر ی کد ی ، خطوط هر سارکومر به  ها چه ی ماه   انقباض   ی درط 
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  ی خارج   ی ا دنده   ن ی ب   چه ی ماه ،  شده   گفته که    طور همان دارد. اما    بر عهده را    ی نقش اصل   ی ع ی در تنفس آرام و طب   افراگم ی د   چه ی ماه   ( ج 

 ( نادرست ) ندارد.    بر عهده را    ی نقش اصل   افراگم ی د   چه ی ماه   گر ی د   ق ی در دم عم   . درضمن منقبض شود   تواند ی م   ز ی ن   ق ی در دم عم 

  ی امبادلهو به بخش  (مرده ی هوا)  ماندیمدستگاه تنفس   یدر بخش هاد  یدم ی از هوا یبخش  ، یعیدر تنفس آرام و طب (د

  د یاست. اما دقت داشته باش  یجار   یاز مقدار هوا  ترکم  ی، کم رسدیم  یا مبادلهکه به بخش    ییهوا  مقدار  ن ی. بنابرارسدی نم

  یمقدار از مقدار هوا   نی ا  نیو بنابرا   شده  وارددستگاه تنفس    یامبادله  به بخش  زین  یدم  رهیذخ  یهوا  ق،یکه در دم عم

 (نادرست)خواهد بود.  تر شیب یجار

 ؟ کندیم لی تکم ی نادرسترا به  ریعبارت ز نه یکدام گز?

 ، ....................«بازدم  ۀری.................. حجم ذخ  ی دم   ۀریفرد سالم، در هنگام ثبت حجم ذخ  کیدر  »

 .ردیگیممرتبط با دستگاه تنفس صورت  یاچه یماه یهااختهی انقباض  -  همانند  (1

 در حال وقوع است.  یخون ی هارگیموحبابک ها و  نیب  یتبادالت گاز -  همانند  (2

 . د یآیدرمبه حالت مسطح   بندانیم ۀچیماه -  برخالف (3

 . ابدییم شیافزا یشکم  ۀحفر یفضا زانیم -  برخالف (4

فرآ  یدم  ۀریدر هنگام ثبت حجم ذخ   انجام  ، به حالت مسطح  (افراگمی د)  بند انیم  ۀ چیدم، ماه  ند یبه علت 

 ی(شکم ۀحفر ی فضا کاهش  و نهیس  ۀحجم قفس شیافزا) . دیآی درم

 ؟ کندیم لیتکم یدرستبهرا  ری عبارت ز نهیانسان سالم، کدام گز  یتنفس یهاحجمتوجه به  با?

 .«، .................. استشودیم ..................    ک یکه با    ییمقدار حجم هوا »

 برابر ماندهیباق و   ی بازدم ۀریذخ یبا مجموع مقدار هوا -  هاششوارد   ،یپس از دم معمول  قیدم عم (1

 شتریب یدم  رهیذخاز نصف حجم  -  خارج هاششاز  ،یپس از بازدم معمول قیبازدم عم (2

 شتریب مانده یباق  یاز مقدار حجم هوا -  هاششوارد  ، یپس از بازدم عاد  یدم عاد (3

 ها شش یاتیح  تیبرابر با ظرف  - خارج هاششاز  ق،یپس از دم عم قیبازدم عم (4

 

خارج کرد   ها ششاز  توانیم ق یبازدم عم کی و با  قیعم  دم ک یاست که پس از  یی مقدار هوا ی اتیح تیرفظ 

 است.  یو بازدم یدم رهیذخ ،یجار  ی هاحجمو برابر با مجموع 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 2500  )  ماندهیباقو    یبازدم  ۀریاست که از مجموع مقدار حجم ذخ  تریلی لیم  3000  یدم  رهیذخمقدار حجم  «:  1گزینه »

 است.  شتریب (تریلیلیم

 کمتر است.  (تریلیلیم 1500) ی دم رهیذخاز نصف حجم  یبازدم رهیذخمقدار حجم  «:2گزینه »

 کمتر است. ماندهیباق یاز مقدار حجم هوا   (تریلیلیم 500 )  یجار یمقدار حجم هوا «: 3گزینه »
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محلول   نیبلو، ا مول یبا محلول برم ت  ی تنفس ی تنفس که در اثر برخورد حجم هوا  ند یاز فرا یدر بخش?

 ..................  قطعاً ،دیآیدرمبه رنگ زرد  سرعت به

 .  شودیمشکل  یگنبد افراگم ید چهیماه (1

 . شوندیم جاجابهبه سمت باال و جلو  ها دنده (2

 .  ندیآیم درگردن به حالت انقباض  هیناح یهاچهیماه (3

 . ندیآیم دربه حالت استراحت  یادنده نیب یهاچهیماههمه  (4

)در هنگام بازدم(    CO2ی  دارا   یدر مجاورت هوا   یعنی،  شودیمرنگ    بلو، زرد  مولیکه محلول برم ت  یامهنگ  

 .شودیمشکل  ی و گنبد د یآیم دربه حالت استراحت  افراگم ید چه یدر هنگام بازدم، ماهاز طرفی  است.  قرارگرفته

 ؟ کندیممناسب کامل  طور بهرا   ری عبارت ز نه،یبا توجه به شکل مقابل کدام گز?

در جهات نشان    نهیس  قفسهکه با انقباض خود سبب حرکت    ییهاچهیماه ، یو بازدم عاد  دم  کی  یدر انسان، در ط»

 ......... شوند.«  توانندیم ،  شوندیم .........   در شکل  شده  داده

1) A  - فشار درون حبابک ها   شیمنجر به افزا 

2)B - فعال  ،یدر پل مغز ی مرکز عصب ریتحت تأث 

3)A  - جنب ه پرد ی دگیمنجر به کش 

4) B -  ی حبابک  یهاسه یکمرده به   یباعث ورود هوا 

مربوط به فرآیند بازدم است. در    Bمربوط به فرآیند دم و حرکت آن در شکل    Aحرکت قفسه سینه در شکل   

 فرآیند تنفس دو عامل دخالت دارد:

. دیآیدرم، به حالت مسطح  شودیممنقبض    یشکل است اما وقت  ی که در حالت استراحت گنبد  افراگمی د  چهیماهعامل اول:  

 .ابدی یم شیافزا  نهیس قفسه  یعمود  قطر   افراگمی با انقباض د جهیدرنت

.  راندیمو جناع را به جلو   کند یم جاجابهرا به سمت باال و جلو  هادندهکه  یخارج ی ادنده ن یب چه یماهدوم: انقباض  عامل

 . ابدییم  شیافزا  نهیس قفسه  یقطر افق ها چهیماه ن یبا انقباض ا جهیدرنت

 .شوندیمجنب  پرده یدگی و لذا منجر به کش  نهیس قفسه حجم   ش یدم منجر به افزا ند یدر فرآ مؤثر عوامل

 ؟ کندیم لی تکم ی نادرسترا به  ریعبارت ز نهی کدام گز?

 ......«  ، قطعاشودیم   دهی... در آن د...  یغضروف  ۀ انسان سالم که بعد از حلق قرار دارد و حلق  یتنفس  ی بخش از مجار»

 دستگاه تنفس قرار دارد و فاقد حبابک است. یدر بخش هاد -  کامل (1

2 )C را ندارد. شدن گشادتنگ و   ییاست و توانا دارمژکمخاط  یدارا -  شکل 

3 )C دستگاه تنفس قرار ندارد.  یامبادلهخود است و در بخش  ۀواریدر د یواجد غدد ترشح -  شکل 

 است.  دارمژکمخاط  دنیرس انی دستگاه تنفس است و محل به پا یعملکرد یهابخشجزء  -  قطعه قطعه (4
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 ادامه دارد.   یامبادله ژکیتا نا دار مژکهستند. مخاط  قطعه قطعه  صورتبه هاغضروف ،یاصل  ۀژیبعد از نا 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 دستگاه تنفس قرار دارد و حبابک ندارد.  یکامل دارد و در بخش هاد  ی غضروف ۀحلق ی اصل ۀژینا «: 1گزینه »

  یۀ در ال  یواجد غدد ترشح  ،ی ندارد. نا  شدن  گشادتنگ و    ییشکل دارد و توانا  C«: نای حلقه غضروفی  3« و »2گزینه »

 دستگاه تنفس قرار ندارد. یامبادلهبخش   خود است و در مخاط ریز

 .کندیم جاجابه بزرگ که .................. به آن متصل است قطعاً مواد را ..................   رودهدر  ینوهرکول?

 ینا یهامژکجهت زنش  برخالف  - یفقولون اک (1

 عمل دم  نیح افراگمیدر جهت حرکت د -  رونییپاکولون  (2

 استفراغ  نیح یدر مر یدر جهت حرکات کرم -  کولون باالرو (3

 عمل بلع  نیح یدر مر یدر خالف جهت حرکات کرم  -  رودۀ کور (4

 بلع، به سمت باالست.   ن ی در ح   ی روده کور با کولون باالرو در اتصال است که حرکات آن برخالف جهت حرکات کرم   

 : هانهیگز ریسا یبررس

با زنش    جهت  هممواد در کولون باالرو،    یی جاجابهدر اتصال است که    رو نیی پابا کولون باالرو و    یکولون افق«:  1»  نهیگز

 است.  ینا  ی هامژک

 از راست به چپ است.  ی حرکت کولون افق«: 3« »2» ی هانهیگز

 ...«..........که . ی اچهیماه»هر    ؟کندیم کامل  نادرستیرا به مقابل کدام گزینه عبارت ?

 نقش را دارد، به هنگام دم به حالت مسطح است. نیتر مهم ، یعیدر تنفس آرام و طب (1

 است. شدهواقع افراگمید ی پرده ینقش دارد، در باال قیدر بازدم عم (2

 قرار دارد.  ها دنده ی، در باالکندیمکمک  نهیس یقفسهحجم  شیبه افزا قیتنها در دم عم( 3

 . شودیم  هاششدخالت دارد، موجب کاهش حجم  یعیدر تنفس آرام و طب رفعالیغ   ندیدر فرآ (4

 قرار دارند  افراگم ی د رینقش دارند که در ز زین یشکم ی هاچهیماه قیدر بازدم عم 

 است؟  حیصح  نهیشش گوسفند کدام گز  ح یدر رابطه با تشر?

 تفاوت دارند.  هم   بادو لَپ  یاندازه بهدو   نیاز شش راست است و ا ترکوچکشش چپ  (1

 داد. صیرا تشخ یو نا یجلو و عقب مر توانیم  یمر  یهاغضروفبا توجه به  (2

 . میکنیمو فاقد منفذ برخورد  دست کیبافت  کیبه   م،یاز شش را ببر یاتکهاگر  (3

 . باشد ینمآن  ینا دنی بر یآسانبهگوسفند   یاصل یژهینا دنیبر (4
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 .باشدیملَپ   3 یلَپ و شش راست دارا 2  یشش چپ دارا«: 1»  ینهیگز

 انجام داد.  ی(نه مر) ینا  یعمل را برا  نی ا توانیم ی نا یهاغضروفبا توجه به «: 2»  ینهیگز

 .شودیم  دهید اهرگی سرخرگ و س ژه،یدرون شش منافذ نا«: 3»  ینهیگز

 .... ........... ... است،.....در حال ......  افراگمیکه د یزمان درانسان سالم و بالغ،   ک یدر ?

 شکم در حال انقباض باشند.  وارهید  یاسکلت یهاچهیماه یبرخ ستیممکن ن -استراحت  (1

 است. یجار یو حجم هوا مانده یباق  یمعادل حجم هوا ها ششدرون  یحجم هوا -انقباض   انیپا  (2

 . شودیم بازگشت خون به قلب  شیسبب افزا نه،یقفسه س  یهااهرگیسدرون  شده  جاد یا یفشار مکش -استراحت  (3

 .شودیمحبابک ها   ترشیبشدن  پرده جنب سبب باز  هیال دو  نیب یفشار منف  شیافزا  - شروع انقباض  (4

فشار    جهیدرنتو    افتهیشی افزا پرده جنب    هی ال  دو   فاصله  افراگم،ی عمل دم، به دنبال شروع انقباض د  یدر ابتدا   

ورود هوا به درون    جهیحبابک ها و درنت  ترشیبسبب باز شدن    یفشار منف  نیا  .شودیم  د ایپرده ز  نیا  هیال  دو   نیب  یمنف

  ی جار   ی، هوا ماندهیباق  ی تنفس معادل هوا  دستگاه  درون  ی حجم هوا  ، یعاد  دم  کی  انی در پا  د ی. دقت کنشودیمحبابک ها  

 است.  یبازدم رهیذخ یو هوا 

 ی پسر ( روگرامیاسپ)مربوط به دم نگاره  روروبهشکل ?

 است؟ نشده انیب  یدرستبهساله است. کدام عبارت  20 

 . ابدی یم، فاصله جناغ با ستون مهره کاهش  4با ثبت بخش  زمانهم (1

 است. شده ثبت یگردن هیناح یهاچهیماهپس از اتمام انقباض   2بخش  (2

 .شودیمشروع  نهیس قفسهحجم  ش ی، افزا3به دنبال ثبت بخش  (3

 ثبت شود.  ییایمیش یهارندهیگ تیبه دنبال فعال  تواندیم  1بخش  (4

: بازدم  4 هشماربخش  ، ی: دم عاد3بخش شماره  ق،ی: بازدم عم2بخش شماره  ق،ی: دم عم1ش شماره خب 

شروع   نهیحجم قفسه س ش ی. در ابتدا افزاافتدیماتفاق  نه یحجم قفسه س شی به دنبال افزا دمرا نشان می دهد.  یعاد

 . شودیمثبت   3و سپس بخش شماره  شودیم

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .کندیم  دا ی جناغ با ستون مهره کاهش پ  فاصلههنگام بازدم،  «: 1گزینه »

قطر دارند. با    شی و افزا شوندیمگردن منقبض  ه یاست، عضالت ناح قیکه مربوط به دم عم 1در بخش شماره «: 2»  نهیگز

 است. شده  ثبت 2عمیق، بازدم عمیق در بخش  توجه به نمودار، به دنبال دم

 رخ دهد. ییا یمیش یها رندهیگ کیو تحر  ژنیاکس  زانیکاهش م لیبه دل تواندیم قیدم عم«: 4گزینه »

 



 

 93 

 

 است؟  نادرست نهی، کدام گز دهد یمدر انسان را نشان   یبا توجه به شکل مقابل که مراکز تنفس?

 شود. ی دم عاد ندیسبب آغاز فرآ تواندیم  یخارج یادنده نیب یچهیماهبه  Bی از مرکز عصب امیپ ارسال  (1

   دم وجود دارد. زمانمدت م یامکان اختالل در تنظ، A یمرکز عصب بیدر صورت آس (2

 سبب توقف دم شود.  افراگم، ید یچهیماهبا اثر بر  میمستق طور به  تواندیم  Aمرکز عصبی  (3

 سبب توقف دم شود.  تواندیم Bهمانند   Aمرکز عصبی  (4

واقع    یکه در پل مغز  یالنخاع قرار دارد. مرکز تنفس در بصل  Bدر پل مغزی و مرکز عصبی    Aمرکز عصبی    

 . دهدیمدیافراگم(، دم را خاتمه  ی چهیماهالنخاع )نه بصل  در یبر مرکز تنفس میاست، با اثر مستق

 : هانهیگزبررسی سایر 

، با  هاچهیماه ن ی. انقباض اشودیمآغاز  یخارج یادنده نی و ب  (بندانی م) افراگمی د یهاچهی ماه دم، با انقباض «: 1»  ینهیگز

 است.  شده صادرالنخاع طرف مرکز تنفس در بصل که از شودیمانجام  یدستور

 کند.  م یدم را تنظ زمان مدت تواند یم، یمرکز تنفس در پل مغز«: 2»  ینهیگز

مغز  ی ایعصبمرکز  «:  4»  ی نهیگز پل  در  بر میکه  اثر  با  است،  واقع  در بصل،  تنفس  را خاتمه  رکز  ؛  دهد یمالنخاع، دم 

آن قرار دارد، مهار    کیمرکز تنفس را که در نزد  ت یالنخاع، فعالمرکز بلع در بصل  هنگام بلع و عبور غذا از حلق،   نیهمچن

 .شودیمکوتاه متوقف  یزمان یبسته و تنفس برا  ینا  جهیدرنت. کندیم

 است؟  نادرست تنفس،  می مربوط به تنظ یندهایکدام عبارت در مورد فرا?

 . شودیم افراگم یالنخاع سبب شروع انقباض ددستور مرکز تنفس در بصل (1

 . شودیمدم  انی سبب پا ،ی دم ی هاچه یماهبه  یدر پل مغز یدستور مرکز تنفس (2

 النخاع قرار دارند. در بصل O2  حساس به کاهش ی هارندهیگ برخالف CO2  ش یحساس به افزا یهارندهیگ (3

 سبب توقف دم شود.  تواندیم  ،یدر پل مغز  یالنخاع همانند مرکز عصبدر بصل ی عصبمرکز  (4

که در پل    یا یعصبمرکز    . باشدیم  ی در پل مغز  ی گریالنخاع و ددر بصل  یکی  ، یدو مرکز عصب  یتنفس دارا  

  زمان   مدت  تواندیم  ی. مرکز تنفس در پل مغزدهدیمالنخاع، دم را خاتمه  بصل  واقع است با اثر بر مرکز تنفس در  یمغز

 . ی(تنفس ی هاچهیماه نه ) فرستدیمالنخاع مرکز، دستورات خود را به بصل  ن یکند. ا م یدم را تنظ

 : هانهیگز ریسا یبررس

شود. انقباض این ماهیچه ها، با دستوری  م و بین دنده ای خارجی آغاز میگ دم با انقباض ماهیچه های دیافرا  «: 1» ینهیگز

 شده است.نخاع صادر الانجام می شود که از طرف مرکز تنفس در بصل

  شی آهنگ تنفس افزا ها آن کی وجود دارد که با تحر CO2  شی حساس به افزا یهارندهیگدر بصل النخاع  «:3گزینه »

در سرخرگ   شتریب  هارندهی گ نی. ا اندحساس ژنیوجود دارند که به کاهش اکس ییهارندهیگ . در خارج از مغز،ابدییم

خون کاهش   ژنی. چنانچه اکساندواقعدارند،   بر عهدهرا  مغز  به سر و  یرسانخونگردن که  یهیناح ی هاسرخرگآئورت و 

 . کنندیمارسال  یعصب امیالنخاع پبه بصل ها رندهیگ ن یا ابد، ی
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که در پل   یا یعصب. مرکز باشدیم یدر پل مغز ی گر یالنخاع و ددر بصل ی کی ، یدو مرکز عصب ی تنفس دارا«: 4» ی نهیگز

 .دهدیمالنخاع، دم را خاتمه لتنفس در بص  واقع است با اثر بر مرکز یمغز

 ................  دوم  عامل ...............دم،   ندیبر فرآ مؤثر در انسان، عامل اول ?

 دارد.  بر عهده نقش را  نیترمهم نهیس قفسهحجم  رییدر تغ ،یعطبی و آرام تنفس  در –برخالف  (1

 . دهدیم  شیرا افزا  هاشش، حجم ها شش یکشسان ی ژگوی همراه به  –همانند  (2

 قرار دارد.  نهیس قفسه استخوانی بافت با تماس  در –برخالف  (3

 . شودیمخارج  گنبدی حالت از النخاعبصل دستور  با  –همانند  (4

هستند   ی خارج  ی ا دنده  ن ی ب  ی ها چه ی ماه و عامل دوم،   افراگم ی د  ی چه ی ماه در دم، دو عامل دخالت دارد: عامل اول،  

.  دارد  بر عهده را  ی نقش اصل  افراگم ی د  چه ی ماه  ، ی ع ی . در تنفس آرام و طب کنند ی م  شرکت  دم  ند ی فرآ   که هر دو با انقباض خود در 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 ، در بازدم نقش دارد.هاشش یکشسان ی ژگیو «: 2»  ینهیگز

هر    ،یا دنده  نی ب  یهاچهی ماهو    افراگم ید  ،دینیبیم  یکتاب درس  3فصل   13و    12  ی هاشکلکه در    طور همان«:  3» ینهیگز

 در تماس باشند.  نهیس یقفسه ی استخوان با بافت  توانند یمدو، 

 . شود ی م خارج    ی النخاع از حالت گنبد شکل است و با دستور بصل   ی در حالت استراحت گنبد   افراگم ی د   ی چه ی ماه «:  4»   ی نه ی گز 

 . شودینم محسوب .......... از  یجزئ ،نقش دارد  قهی در دق  ی حجم تنفس نیی از هوا که در تع یحجم?

 تام  تیظرف (1

 ی اتیح تیظرف (2

   یبازدم  یره یذخحجم  یمنها یاتیح تیظرف (3

 مانده یباقحجم  (4

از حجم    یجزئ  ی جار   یاست. هوا   قه یدر دق  ی حجم تنفس  قه یدر تعداد تنفس در دق  یحجم جار  ضرب حاصل  

 .شودینممحسوب  ماندهیباق

 .............  سرفه ............عطسه ?

 . کندینم خارج دهان راه از را هوا  –برخالف  (1

 است. یگاریدر افراد س یراندن مواد خارج رونیب یراه برا نمؤثرتری  –همانند  (2

 .شودیمهوا را خارج کند که توسط زبان کوچک بسته   ییاز مجرا تواندیم  –برخالف  (3

 . ردیگیمصورت  یتوسط عامل خارج یتنفس یمجار یامبادلهبخش  کتحری اثر در  –همانند  (4

 . شود ی م توسط زبان کوچک بسته    ین ی ب   ری . مس کنند ی م هوا را خارج    ی ن یسرفه از راه دهان و عطسه از راه دهان و ب   
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 ....... ،  کند ی م دو تنفس فراهم    ن ی که امکان تبادل گازها را در فواصل ب   ی تنفس   ی از هوا   ی در انسان حجم ?

 حبابک ها شود.  یسبب بازماندن دائم ستیممکن ن (1

 . شودینموارد  یدستگاه تنفس یامبادلهبه بخش   (2

 .شودینممحسوب   یاتیح تیاز ظرف یجزئ (3

 .شودیمخارج   هاششاز  قیبازدم عم  یدر ط (4

آن را خارج کرد.    توانینم  یعیو در حالت طب  ماندیم  یباق  هاششاز هوا است که در    ی، مقدارماندهیباقحجم    

و    سازدی مدو تنفس ممکن    نی ب  یفاصلهو تبادل گازها را در    شودیمها    حبابکی  شگیسبب بازماندن هم  ماندهیباقحجم  

 .شودینم محسوب  یاتیح ت یجزء ظرف

 ؟ کندینمکامل   یدرست بهرا  ریعبارت ز نه،یکدام گز?

 ی داشت که حجم .............. همانند حجم .............. بخش  انیب  توانیم فرد سالم،    کیدم نگاره در    یبا توجه به منحن»

 .« شودیم  .............. محسوب  تیاز ظرف

 تام  - مرده  -  یبازدم  رهیذخ (1

 ی اتحی -  یدم  رهیذخ - یجار (2

 ی ات حی - مانده یباق -مرده   (3

 تام   - جاری -  ماندهیباق (4

 

 یدم رهیذخ +  یبازدم رهیذخ + (مرده یشامل هوا )  یجار یهوا=  یاتیح  تیظرف                

 ماندهیباق یهوا + ی اتیح تیظرف = تام ت یظرف                             

 ؟کندیمکامل  یدرستبهرا  ریعبارت ز نه، یکدام گز?

 انسان است، بخش   نهی س قفسهشکل مقابل که مربوط به  در  »

 ...............«  هشمار

 . دیآیدرمبه انقباض  قیبازدم عم  ایفقط در دم    -4 (1

 . شودینم جاجابه نهیس قفسهبه همراه  ،یتنفس یهاچهیماهبا استراحت  -1( 2

 است.  شده پرحبابک ها،  وارهینوع دوم د  یهااخته ی از  شده ترشح عیتوسط ما -3( 3

 ، احاطه کرده است.شده  لیتشک هارگو  یحبابک یهاسهیکمنشعب شونده،   یهالوله را که عمدتاً از  یامجموعه -2( 4

  ی هاچهیماهجنب و    پرده  درون  ی جنب، فضا  یجنب، بخش داخل  ی بخش خارج  ب یبه ترت  4تا    1  ی هاخش ب  

 . دهندیمرا نشان  ی ادنده نیب

  دو  یاپردهرا   هاششاز  کی  هر . ندیآیدرمبه انقباض  قیدر دم عم زیو ن یدر دم معمول یخارج ی ادنده ن یب ی هاچهیماه

   هیالو    دهیپرده، به سطح شش چسب  نیا  یها هی الاز  یک یگرفته است.  جنب فرا پردهبه نام ( یوندیاز جنس بافت پ)  هیال
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  پرشدهجنب،  ع یبه نام ما یعیاست که از ما  ی اندک ی جنب فضا پرده  درونمتصل است.  نه یس قفسه   یبه سطح درون گرید

 . کندیممتصل  نهیس قفسه به  را هاششجنب،  پردهاست. 

  ک یتوسط    رونی دانست که از ب  هارگو    یحبابک  ی هاسهی کمنشعب شونده،    یهالولهاز    یا مجموعهعمدتاً    توانیمرا    شش

 . است  شده احاطه ی وندیبافت پ

 ..................   ،ی گاریدر افراد س?

 است. یراندن مواد خارج رونیسرفه تنها راه ب (1

 .ردیگیمصورت   ها لب ۀلیوس بهتنها  یسازواژه (2

 نامطلوب باشند. توانند یمکه ممکن است باعث سرفه شوند،  یی گازها (3

 است.  یدر نا مخاط ریز هیال دارمژک یهااختهیرفتن  نیمکرر، از ب ی هاسرفهعلت  (4

 

وارد شوند، باعث    یتنفس  ینامطلوب باشند به مجار   ا یکه ممکن است مضر    ییگازها  ای  یچنانچه ذرات خارج   

 . شودیمعطسه  ا یواکنش سرفه 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 تنها راه باشد.  نکهیاست، نه ا  ی راندن مواد خارج رونیب یبرا ی مؤثرترسرفه راه «: 1گزینه »

 . ردیگیمو دهان صورت  هالب لهیوسبه ی سازهواژ«:  2» نهیگز

 . (مخاط ر یزنه ) روندیم نیاز ب یمخاط تنفس دارمژک ی هااختهی در افراد سیگاری «: 4گزینه »

 است؟  نادرستمقابل   (روگرامی اسپ)درباره دم نگاره   نهی کدام گز?

 . دهد ینمرخ  1در بخش   یانقباض عضالت گردن (1

 . شودیمثبت  یشکم یهاچهیماهبه دنبال انقباض  2برخالف بخش   3بخش  (2

 در حال انقباض هستند.  ی خارج یادنده نیعضالت ب 2همانند بخش  1در بخش  (3

 دهند.  یدر خود جا توانندیم ها ششاست که  ییحداکثر مقدار هوا 4بخش  (4

 اشاره دارد. یاتیح تی و ظرف یبازدم رهیذخ ،یدم رهیذخ ، یجار ی به حجم هوا بیبه ترت 4تا  1 یهابخش 

 است.  مانده ی باق  یو هوا   یات ی ح   تی تام نام دارد و شامل ظرف   ت ی دهند، ظرف  ی در خود جا  توانند ی م   ها شش که    یی هوا  حداکثر 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .کندیمکمک  نهیحجم قفسه س شی به افزا یگردن یها چهیماهانقباض  ق، یدر دم عم«: 1گزینه »

 .دهدیمرخ  قیفقط در بازدم عم یانقباض عضالت شکم«: 2» نهیگز

 . ردیگیمصورت  قیو عم  یدر دم عاد ،یخارج یادنده  ن یانقباض عضالت ب«: 3گزینه »
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 .................. یصوت ی هاپرده?

 منقبض است. افراگمیکه د  شوند یممرتعش  ی زمان( 1

 مخاط به داخل هستند.  ریمخاط و ز یخوردگنیچحاصل  (2

 . کنند یم یسازواژه ها دندان، زبان و هالببه همراه  (3

 . اندقرارگرفته یبرچاکنااز  ترنییپاحنجره  هیدر ناح (4

 اند قرارگرفته  یبرچاکنااز   ترنیی پاحنجره  هیدر ناح ،یصوت ی، تارها 3فصل    3طبق شکل  

 ؟کندیممناسب کامل   طوربهرا  ریعبارت ز  نه،ی کدام گز?

 « ...........  یهاچهی ماه  ا ی  چه یانجام هر نوع عمل .........، ماه  منظوربهدر انسان،  »

 .  دی نمایمکمک  نهیس قفسهحجم   شیگردن، به افزا - دم  (1

 . ندیآیدرمبه انقباض   ،یداخل یادنده  نیب -بازدم   (2

 .  شودیمخارج  یاز حالت گنبد  افراگم،ی د - دم  (3

 . شودیمطول کوتاه   نظر از ، یشکم -بازدم   (4

 . دیآیدرمبه حالت صاف  یهمواره از حالت گنبد افراگم ید چهیماهدر هر حالت دم،  

 : هانهیگز ریسا یبررس

 . مؤثرند قیفقط در دم عم  یگردن ی هاچهیماه «:1» نهیگز

 .مؤثرند  یداخل یا دنده نی ب یها چهیماه ق، یفقط در بازدم عم  «:2» نهیگز

 . مؤثرند یشکم یها چهیماه ق، یبازدم عمفقط در «:  4» نهیگز

 . ردیگیمانجام  رفعال یبه شکل غ ی بازدم عاد ندیفرا   دیدقت کن

 ..................   ،شودیم  هاششهوا وارد    تر یل یلیم  3000حدود    یعاد  دم کی از تنفس که بعد از    یدر نوع?

 در حال انقباض است. یخارج یادنده نیب چهیماهبرخالف   افراگمید یچهیماه (1

 . دیآیم دربه حالت استراحت   افراگم،ی د پرده ریموجود در ز یتنفس  ندیمؤثر در فرآ یهاچهیماه (2

 . شودیمنقش دارد، مسطح بوده و جناغ به عقب رانده  یعیکه در تنفس آرام و طب یاچهیماه (3

 . ابدییم ش ی، افزااندشدهصفاق به هم متصل  پردهکه توسط   ییهااندامفشار وارد بر  (4

  ی پردهحالت    نیدر ا  شودیم  هاششوارد   یهوا عالوه بر حجم جار  تریلیلیم  3000حدود    قیدر حالت دم عم  

 . کندیموارد   فشاری  شکم یاندام ها  مسطح شده و بر افراگمید
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 ؟کندیم لی تکم ی درست بهرا  ریعبارت ز نهی کدام گز?

 «...............،  گفت در دستگاه تنفس انسان  قطع  طور  به  توانیم »

 است.  یعملکرد یاصل  یهابخشاز  یکی  فیاز وظا یدم یگرم و مرطوب کردن هوا (1

 است. یحبابک سهیمرتبط است، جزو ک یامبادله  ژکیکه با نا ی هر حبابک (2

 است. یخوردگن یچفاقد هرگونه  ییهوا یمخاط مجار (3

 . کندیمترشح  فعال   سطحکه در مجاور هواست، عامل  یهر سطح (4

که گرم و مرطوب    شودیم   می تقس  یا مبادلهو    ی هاد  یدستگاه تنفس به دو بخش اصل  یعملکرد  ی هابخش  

صوتی حنجره )بخشی از    ی هاپرده« باید گفت که  3. در مورد گزینه »باشدیمی  بخش هاد  فیاز وظا  ی دم  یکردن هوا 

 .  اندداخلمخاط به سمت  یخوردگنی چمجاری هوایی( حاصل 
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 زیست دهم -3فصل  -3های تکمیلی گفتار سؤال

است،    شدهمنتقلکربن به درون بدن    دیاکس   یدو    ژن یاکس  مبادلهکه سطح    یدر رابطه با هر جانور?

 درست است؟   ریز  یهانهی گزاز  ک یکدام

 . شودیمگردش مضاعف حفظ  یبرا فشارخون،  هابطنکامل   ییبه علت جدا (1

 شوند. زیدرولیخارج از آن ه ای و  اختهی درونمختلف در  یها مولکول ممکن است درشت  (2

 آب دارد. باز جذب در   یادیز ییکه توانا شودیم انجام  یدر اندام یاسمز میتنظ یهابخش همه( 3

 نقش دارد.   هاآن یشش یتازه در مجاورت سطوح تنفس یاز هوا یاوسته یپ  انیجر یدر برقرار (4

 : هانهیگزبررسی  

حالت حفظ    ن ی. ادهدیم ها رخ    لیخزندگان مثل کروکود  یدر پرندگان و پستانداران و برخ  هابطنکامل    یی جدا  «: 1گزینه »

 عبارت است.  ن یا ی . حشرات مثال نقض براکندیممضاعف را آسان ی گردش هسامانفشار در 

خارج از آن    ای و    اختهیدرونمختلف در    یهامولکول ممکن است درشت    ،دارند  یکه دستگاه گوارش  یجانوراندر    «: 2»  نهیگز

 شود.  زیدرولیه

اما عملکرد مشابه  هی کل  داران مهره  همه«:  3گزینه »   عمدهبخش    دارانمهرهواقع در    دارد در  یدارند که ساختار متفاوت 

 ندارند!   ه یدارند و کل   ی س یدی هستند که تنفس نا  ی مهرگان ی بحشرات    که ی درحال   شود ی م انجام    هاه یکل بدن توسط    ی اسمز  می تنظ 

 «: برای حشرات صادق نیست.4گزینه »

 ؟ نیست «،  کند ی م انرژی بیشتری مصرف    داران مهره »جانوری که نسبت به سایر    ی ها مشخصه گزینه از    کدام ?

 یچهارقسمت معده( 2                                              هوادار   یهاسه یک یدارا (1

 تنفس کارآمد نسبت به پستانداران ( 4                                 یاز نوع فشار منف یاهیتهو سازوکار (3

  ژن ی به اکس  ن ی و بنابرا   کنند ی م مصرف   ی شتر ی ب   ی انرژ   داران مهره  ر ی پرندگان به علت پرواز، نسبت به سا   

 مربوط به پستانداران نشخوارکننده است.  یقسمت  چهار ۀمعد  دارند.   از ی ن   ی شتر ی ب 

است، کدام    شدهمنتقلبه درون بدن   دیاکس یدو کربن  ژنیاکس مبادله که سطح  یدر مورد هر جانور?

 عبارت درست است؟ 

 . شوند یم (زیدرولیه)  آبکافت یااخته یخارج  ی درشت موجود در بدن، در فضا یهامولکولاز  یبعض( 1

 است. افتهی ش یافزا یتنفس یدستگاه گردش خون در تبادل گازها یی کارآ (2

 دارند.  ی نقش اصل یتنفس یدر تبادل گازها ها رگیمو (3

 است. دارمهرهو  یز یخشک (4
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 :هانهیگزررسی ب 

  ن ی است. در ا  شش آب  یبالغ دارا   انیشش و ماه  ی و جانوران دارا یسی دیشامل حشرات با تنفس نا  سؤال منظور  «:1گزینه »

  ی در فضا  یعنی  ی ااختهیخارج   یدرشت موجود در بدن، در فضا   یهامولکولاز    یبرخ  ،یگوارش  هلولجانداران به علت وجود  

 . شوندیمآبکافت  یگوارش لوله

 . ستیصادق ن ی سیدیتنفس نا یبرا «: 2گزینه »

 و دستگاه گردش مواد در تبادل گازها نقش ندارد.   اندرگیموحشرات فاقد «: 3گزینه »

 . اندمهرهیبحشرات «: 4گزینه »

 بالغ صادق است؟  قورباغهتنفس در   یهاروشکدام عبارت، در ارتباط با ?

 بدون کمک دستگاه گردش مواد ممکن است. یتنفس یهمانند حشرات، انتقال گازها (1

 بسته باشد ممکن است.  ینیکه ب  یتنها در حالت یتنفس ی برخالف انسان، تبادل گازها( 2

 پوست ممکن است. قیاز طر یتنفس یتبادل گازها ،یششآبتنفس  یبرخالف هر جانور دارا (3

 ممکن شده است.  یتازه در مجاورت سطوح تنفس  ی از هوا   ی ا وسته ی پ  ان ی جر   ی هوادار، برقرار   ی هاسه ی ک   ی همانند هر جانور دارا   ( 4

پوست است اما تنفس    قی از طر  یتبادالت گاز  شتریبالغ، ب  ستانیاست، در دوز  ستیجانور دوز  یقورباغه نوع  

  ی از هوا  ی اوستهیپ  انیهستند که جر  یا هیتهو   یسازوکارها   ی دارا  دارانمهره  همه  .شودیم   دهیجانوران د  نی در ا  زین  یشش

 .  دهدیمقرار  یتازه را در مجاورت سطوح تنفس 

 : هانهیگز یبررس

 ندارد.  ی تنفس یدر انتقال گازها  ی دستگاه گردش مواد، نقش ، یسیدی تنفس نا یتنها در جانوران دارا  «:1» نهیگز

باز باشد و ورود    ینیکه ب  یدر حالت  ی پوست است، حت  قی از طر  یتبادالت گاز  شتر یدر قورباغه ب  که ییآنجا  از «:  2گزینه »

 گازها ممکن است.   تبادل  رد، یهوا به شش صورت نگ

کوچک    یها یبرجستگ  قی ، از طراست  هاششآب  ن یترساده   ی که دارا  ستاره دریایی در    یتنفس   ی تبادل گازها«:  3گزینه »

 .ردیگیمصورت  یپوست  پراکندهو 

 ........... یماه شش آبدر ?

 .ستندیمتصل ن یششآببه کمان  یششآب یهارشته  (1

 قرار دارند.  یششآب یهارشته درون  یششآب یهاغهیت (2

 .ردیگیمصورت  ژنیخون پر اکس یحاو یهارگتوسط  یششآب یهاغهیتورود خون به  (3

 است.  شتریب یششآب یهاغهیتاز تعداد  طیجهت تبادل گازها با مح یرگیمو ی هاشبکهتعداد  (4

سرخرگ صورت    ق یاز طر  یششآب  ی هاغهیتورود و خروج خون به    ،یکتاب درس  3فصل    21شکل    بر اساس  

 دارد.  نیی پا ژنیخون با غلظت اکس ی اما سرخرگ ورود ردیگیم . ورود و خروج توسط سرخرگ صورتردیگیم
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 در دستگاه تنفس خود است.    شده دادهبخش نشان  یجانور، دارا ینوع?

 است؟  حیدر ارتباط با آن صح  نهی کدام گز

 . کندیم یریجانور جلوگ یششآببه شکاف  یی از ورود مواد غذا یششآب یخارها (1

 متفاوت دارد. ژنی اکس زانینوع اما م  کیاز  ییهارگخود  یششآب یهاکماندر  (2

 است. طرفه کی صورت به ،یششآب  رشتهخون تنها در طول  انیجهت جر (3

 است. کسانی  یششآب یهارشته یهابخش همهخون و آب در  انیجهت جر (4

  گریکدیبرخالف    ،یششآب  ی هاغهیت  نی که در طرف  دهدیمخون را نشان    انیآب و جر   ان ی شکل جهت جر  

تا    آوردیم  ششآبرا به    رهیخون ت  یمتفاوت دارند. سرخرگ ورود  خون  تیفیک  یو سرخرگ خروج  ی است. سرخرگ ورود

 .سازدیمخون روشن را خارج  یو سرخرگ خروج  ردیگتبادل گازها صورت 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 حذف شده(  98)از کتاب چاپ   کند ی م   یر یجلوگ   یشش آب   ی هاشکاف از    ییاز خروج مواد غذا  ی شش آب   یخارها  «:1گزینه » 

 صادق است. ششآب یها رشتهدرون  یهاغهیت در مورد  نهیگز  نیا  «:3گزینه »

است و در دو جهت    گریکدیبرخالف    ی ششآب  ی هاغهیت  نی ، و عبور آب در طرفهارگیموجهت حرکت خون در  «:  4گزینه »

 .ردیگیممتفاوت صورت 

 .................  ستی ندر حشرات ممکن ?

 نقش داشته باشد.  یتنفس یگازهاسطح بدن در ورود و خروج  (1

 باشد.  شدهلی تشکدرون بدن  یسطح تنفس (2

 . ردیگردش مواد انجام پذ ستمیبدن با کمک س یهاسلولو  هاشش نیانتقال گازها ب (3

 انتشار باشد.  قیدر سطح تنفس از طر یتنفس ی تبادل گازها (4

گردش    ستم یبدن بدون کمک س  ی هاسلولو    یی انشعابات نا  ن یحشرات فاقد شش هستند و تبادل گازها ب  

 .ردیپذ یممواد انجام 

 ؟ کندیم مناسب کامل  طور بهرا  ریعبارت ز نه، یکدام گز?

 «..............  دارند که   ...تنفس ..........  ی از جانوران دارا یفقط بعض»

 . دهدیم شیرا نسبت به پستانداران افزا ها آنتنفس  کارایی  که – یهوادار یساختارها ،یپوست (1

 از سطح بدن مؤثرند.  یتنفس  گازهای انتشار در – یاپراکندهکوچک و   یپوست  یهایبرجستگ ،یششآب (2

 برقرار شود. یتازه در مجاورت سطح تنفس یاز هوا یاوسته یپ  انیجر شودیم   باعث –  ییسازوکارها  ،یشش (3

 . سازدیمبدن را ممکن  یهااختهیبا تمام   گازی  تبادالت – ی عیخود ما یاز انشعابات تنفس کیدر هر   ، یسیدی نا (4
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دوز  انیماه   نوزاد    ن یترسادههستند.    یششآبتنفس    ی دارا  ،ییایدر  ستارهمثل    یمهرگانیبو    ستان یبالغ، 

  ها ششآب،  مهرگانیب  ری . در سا ییایدر  ستاره  یها ششآبهستند، مانند    یپوست  پراکندهکوچک و    یها یبرجستگ  ها ششآب

  ی پوست  یهایبرجستگ  ق ی از طر  توانندیم  یتنفسی  گازها  ،ییایدر  ستاره. طبق شکل، در  شوندیمخاص محدود    یبه نواح

 . ابندیانتشار   یششآب پراکندهکوچک و  

 

 : هانهیگزبررسی 

  ی تبادالت پوست  ی، داراکنند یم  یمرطوب زندگ  یهاطیمحکه در    یکرم خاک  رینظ  یمهرگانیبو    ستانیدوز«:  1گزینه »

  (ستانیدوزنه  )که پرندگان    د ی استفاده کنند، اما توجه کن ز یاز شش ن توانند یمخود    ی گاز تبادالت   ی برا  ستانیهستند، دوز

 . دهد ی م   ش ی را نسبت به پستانداران افزا   ها آن تنفس    یی که کارا   هستند   هوادار   ی ها سه ی ک به نام    یی ساختارها   ی دارا   شش عالوه بر  

  ، ی زیخشک دارانمهره. در کنندیمتنفس، از شش استفاده  یهستند که برا یزیخشک مهرگانیباز ها  حلزون«: 3گزینه »

دارند که    یی سازوکارها  (یتنفس شش   ی از جانوران دارا  یبعض   فقط  نه)جانوران    شتریشدند. ب  هاششآب  ن یگزی جا  هاشش

 شهرت دارند.  یا هیتهو   یسازوکارها برقرار شود که به    یدر مجاورت سطح تنفس  تازه  ی از هوا  یا وستهیپ  انیجر  شودیمباعث  

منشعب   ییها لوله  هاسید یناوجود دارد.    ان یمانند حشرات و صد پا  یز  یخشک  مهرگانیب در    یسیدی تنفس نا«:  4گزینه »

که    ی( سیدیاز انشعابات نا   کی نه هر  )  یانی . انشعابات پاشوندیم  میتقس  یتر کوچک  انشعابات  و مرتبط به هم هستند که به

 . کندی مرا ممکن  یاست که تبادالت گاز  یعیما  ی دارا بوده و بستبن ،رندیگیمبدن قرار  یها اختهی در کنار تمام 

بدن را    یهااختهیکه ارتباط    شودیممشاهده    یاژهی و  یتنفس  یساختارها  ،یز  یخشک   مهرگانیبدر  ?

 درست است؟ ساختارها ن ی ا همه. کدام عبارت، در ارتباط با کنندیمفراهم  طیبا مح

 . کنندیموارد   هارگیموموجود در هوا را به  ژنیاکس (1

 دارند.  یتبادالت گاز لیجهت تسه یعیانشعابات خود ما  همهدر درون  (2

 . رندیگیمبدن قرار  یهااخته یدر کنار تمام  هاآنانشعابات  (3

 . کنندیمانتشار مبادله  قیرا از طر یتنفس یگازها( 4

مبادله   طیو مح ها اختهی  ن یب توانندیمگازها  ن،یریآب ش  دری ه ای مثل کرم پهن  یو جانوران  هایااختهیتکدر  

   .کنندی م فراهم    ط ی بدن را با مح  یها اخته ی که ارتباط    شود ی م مشاهده    یا ژه یو   یتنفس   ی ساختارهاجانوران،    ری شوند، اما در سا
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.  شودیم  ده ید  ی مانند حلزون تنفس شش  گر ید  ی و در برخ  ی سیدینا   تنفس   ، مانند حشرات  یز   یخشک  مهرگان یباز    یدر برخ

 . شوندیم مبادله انتشار  قی از طر  ی تنفس ی گازها ،یجانوران با هر نوع ساختار تنفس همهدر 

 : هانهیگز ریسا یبررس

فاقد   جهیدرنتگردش باز بوده و    سامانه و   ی سیدیتنفس نا  ی حشرات دارا  ر ینظ   یز   یخشک  مهرگان یباز   یگروه«:  1» نهیگز

 هستند.  رگیمو

  ها سیدینا در درون انشعابات    یعیدارند، ما  ی سیدیمانند حشرات که تنفس نا  ی ز  یخشک  مهرگانیبتنها در  «:  3و    2گزینه »

بدن    ی ها اختهی در کنار    ها سی دیناانشعابات    مهرگانیب  نی تنها در ا  ن ی. همچنکندیمرا ممکن    ی تبادالت گاز  وجود دارد که

 . رندیگیمقرار 

 است؟   حیصح نه ی کدام گز  ،ی تبادالت گاز یهاروشدر رابطه با ?

 در ارتباط با تبادل گازها نقش دارد.  ی رپوستیز  یرگیمو شبکههمانند قورباغه،  یدر کرم خاک (1

 در تبادل گازها نقش دارند.  یکوچک پوست  یها یبرجستگ ،ییا ی در ستارههمانند  حشراتدر  (2

 . شود ی نم برقرار    ی هوا در مجاورت سطح تنفس   وسته ی پ   ان ی جر   ، ی در سازوکار پمپ فشار مثبت برخالف سازوکار فشار منف   (3

 خون روشن دارد.  یو سرخرگ خروج  رهیخون ت ی ورود  اهرگی س ششآبدر  ستان،یبالغ برخالف نوزاد دوز ان یدر ماه (4

 :هانهیگز ریسا یبررس 

در    ششآب  ، یکوچک و پراکنده پوست  ی هایبرجستگدارد.    ی ششآبتنفس    یی ایو ستاره در  ی سیدی تنفس نا  حشرات   (2

 است.  ییایستاره در

 .شودیمبرقرار  یاز هوا در مجاورت سطح تنفس ی اوستهیپ ان یجر یا هیتهو در هر دو نوع سازوکار  (3

خون روشن    یو سرخرگ خروج  رهی خون ت  شش آببه    یبالغ سرخرگ ورود  انی و ماه  ستانی نوزاد دوز  یششآبدر تنفس    (4

 هستند.  سرخرگ دو نوع رگ هر یعنی ،دارد
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   زیست دهم -4فصل  -1های تکمیلی گفتار سؤال

 ؟ کندیم لی تکم نادرست طور بهرا  ریز ی جملهکدام عبارت ?

 .«»در منحنی شکل زیر، ...............

 
 . شودیمشنیده  یترواضحو   ترکوتاهصدای  B ینقطهبرخالف  Dدر نقطه  (1

 .کندیمعبور  خورده نیچبا بافت پیوندی   ییهاچه یدر، خون از درون Bتا   A ینقطهبین   یفاصلهدر ( 2

 است. Eتا   D ینقطهبرابر زمان بین  E ،2تا   A ینقطهزمانی بین  یفاصله( 3

 مخطط و منشعب بطنی در حال انقباض هستند.   یهااختهی A ینقطهبرخالف  C ینقطهدر ( 4

  ها چهیدرجنس    ن یبنابرا  .سازدیمرا    ی قلب  ی هاچهیدرو    خورده  نیچقلب    ی حفره  یسطح داخل  یبافت پوشش  

 .کندیمکمک  ها آنبه استحکام  یوند یپ است و وجود بافت  یبافت پوشش

 

 است؟  ح یانسان صح ی بطن -ی زیدهل   یچهیدرچند مورد در رابطه با هر ?

 متصل است. هابطن یبه سطح داخل (الف

 است.  گرفته قرار  ینیس یهاچهیدراز  ترنییپا (ب

 . باشدیم  یمتفاوت با بافت گره  یبافت یدارا (ج

 . شودیمباز و بسته  ،یوندیاز بافت پ  ییها رشته تنها به کمک  (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

  ی ها چهیدروجود دارد.  یو سه لخت   ترالیم یچهیدردر قلب انسان دو . اندحیصحموارد »الف« و »ب« و »ج«  

  فشار و تفاوت    ها چهیدرو ساختار خاص    ی( بافت متفاوت با بافت گره  ی دارا )هستند    ی اچهی ماهفاقد بافت    بطنی(   -  ی زیدهل)

  هاچهیدر ن یا  دینیبیم یکتاب درس  1که در شکل  طورهمان  .شودیم هاآنبسته شدن  ایباعث باز   ها آندر دو طرف  خون

 . اندگرفته قرار  ینی س ی هاچهیدر از تر نییپاقلب اتصال دارند و   یداخل یوارهید یهایبرجستگبه  یی هارشته لهیوسبه
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 ؟کندیمکامل  ی نادرسترا به  ریعبارت ز نه یکدام گز?

 «باشد یم ..  ............... دارای .............از قلب انسان که .. یاهیال»

 خود ساختار در  بافت نوع دو حداقل –قلب است  کننده محافظت سهیک( 1

 خود یهااخته یهمه   نیب رفته درهم صفحات –بخش قابل انقباض قلب است  (2

 خود ی از سطح داخل ییهابخشدر   ییها یبرجستگ –در تماس با خون قرار دارد  ماًیمستق (3

 ی انقباض ذات  ییبا توانا ییهااختهی – دارد  یقلب نقش اساس  یهاکیتحر  تیو هدا دیدر تول (4

 ی چه ی ماهبا    زهای دهل   چه یوجود دارد، اما در محل ارتباط ماه  ی ن ی نابیصفحات ب  ، یقلب  ی اچه یماه   ی هااخته ی  نی ب   

 .شود ی م   ی ن یناب یصفحات ب  ق یبه بطن از طر   زی از دهل   ک یکه مانع از انتقال تحر   دارد،   وجود   قی عا  یوندیبافت پ   کی  ها بطن 

 : هانهیگز ریسا یبررس

است. در هر    شده  لیتشک  هیال   دو از    سه یک  ن یاست ا  کننده  محافظت   ی اسهیکهمراه با    یا چهیماه  ی قلب اندام«:  1»  نهیگز

 جمع شود. ز ین یبافت چرب هاآنکه ممکن است در  شودیممشاهده  یوندیپ و ی بافت پوشش ه یال دو 

 ( 1)شکل    . شوند ی م متصل    ها آن به    ی قلب   ی ها چه ی در از    یی ها رشته وجود دارند که    یی ها ی برجستگ   ها بطن   ی داخل   ه ی ال در    «: 3»   نه ی گز 

  ک یتحر  یکننده  شروعو    شده  منقبض  خود  به  خوددارد که    یانقباض ذات  ییبا توانا  ییهااختهی   ،یبافت گره  «: 4گزینه »

 قلب هستند. 

 ................ یصدا  دنشنی از ...............قلب انسان، بالفاصله  یعی کار طب دوره  کیدر ?

 . ابدی یم  شیافزا جیتدر  به زهادهلی درون خون فشار پووم،  –بعد  (1

 .ابد ییم  انیپا   هابطندر  کیو گنگ، انتشار موج تحر قوی  –قبل  (2

 .ابد ییم پایان   هابطنقوی و گنگ، انتشار موج تحریک در   –( قبل 3

 .شودیممواجه   مانعی  با چپ بطن به روشن خون ورود  واضح، و  کوتاه –بعد  (4

. بعد  گرددیم  جادیا  یبطن  -  یز یدهل  یها چهیدربسته شدن    یو گنگ است و در پ یقو  (پووم) اول قلب    یصدا  

خون    جمع شده و فشار  زها یو خون درون دهل  شده  متوقف  هابطنبه    زهایدهل  ، ورود خون ازها چهیدر  نی از بسته شدن ا

کمی قبل از  ( و صدای دوم قلب در Sو   R)بین   R اول قلب در حدود موج  ی. صداابدییم  شیافزا  جیتدر به  زهایدرون دهل

 .شودیمدر منحنی قلب نگاره، شنیده  Tموج  پایان 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 . ابدیینم ان یاول قلب پا یصدا  جادیاز ا ش ی، پهابطندر  کی انتشار موج تحر«: 2»  ینهیگز

  جاد یا  ساز ضربان  گرهو توسط    باشد یم  ها بطناستراحت    موج   T  کوتاه و واضح است. موج  ( تاک)دوم    یصدا «:  3»  ینهیگز

 است.  ها بطن یاچهیماه یهااختهیاز   یکیالکتر امی پ  از خروج ی، بلکه ناشگرددی نم
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و ورود خون روشن به    شده  باز   یبطن  ی ز یدهل  ی هاچهیدر،  (کوتاه و واضح)دوم    ی شدن صدا  دهی بعد از شن«:  4»  ی نهیگز

 . شودیمبطن چپ آغاز 

 است؟  نادرستقلب گوسفند  حیچند مورد در رابطه با تشر?

 قلب حضور دارند.  ی در باال هااهرگیسهمانند   هاسرخرگ  (الف

 راست است. مهیناز  شتریچپ ب مهینبه قلب در   شده وارد یهارگتعداد  (ب

 قرار دارد. ینیس چهیدر ی در باال یل یاکل یهاسرخرگمدخل  (ج

 . شوندیمراست وارد  زیقلب به دهل یدر سطح پشت یل یاکل یهااهرگیس (د

1)1 

2)2 

3)3 

4)4 

 وجود دارد.   ( ی ل ی اکل   ی ها اهرگ ی س نه  )   ی ل ی اکل   اهرگ ی س   ک ی قلب فقط    ی نادرست است. در سطح پشت   ( د ) فقط مورد    

 موارد: ریسا یبررس

در    ( هاسرخرگ)از قلب    یخروج  یها رگو   (ها اهرگیس)به قلب    یورود  یهارگدر قلب گوسفند همانند قلب انسان،    (الف

 . شوندیم دهیقلب د یی سطح باال

  ن یزبر ن،یریز اهرگیقلب بزرگ س  (راست زیدهل)راست  یمهینو به  یشش اهرگیس 4قلب  (چپ زیدهل)چپ  مهینبه  (ب

 . شودیموارد  ی لیاکل اهرگیو س

 .شودیممشاهده  یلیآکل یهاسرخرگ یدو ورود  ، ینیس چهیدر ی سرخرگ آئورت و باال ی در ابتدا (ج

 ؟  کندیم ل تکمی یدرست بهرا  زیرکدام گزینه عبارت  ?

 .....« .......، ......باشدیمکالژن و کشسان  ی هارشتهقلب که دارای نوعی بافت با   یوارهید»هر الیه از  

 نقش دارد.   ی قلب یهاچهیدر لیدر تشک (1

 در محافظت از قلب نقش دارد.  (2

 باشد.   زین هیپا  ی بافت واجد غشا ینوع  یدارا تواند یم (3

 دارد. یرشته عصب یدارا یهیالنسبت به  یضخامت کمتر (4

  ی هیال در هر  نی . بنابراشوندیم افت ی  ی بافت پوشش ی هااختهی، شامهدرونو   وکاردی، مشامهبرون راشامه، یدر پ 

 وجود دارد.  قطع  طور به زین ی پوشش بافت ،وجود دارد   یوند یقلب که بافت پ
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 ؟ کندیم  ل یمناسب تکم طور بهرا  ریچند مورد، عبارت ز ?

 زمان .....«»در بدن انسان سالم و بالغ، با توجه به منحنی نوار قلب زیر، در  

 .شودیم قلب وارد    ییبه درون حفرات باال   ها اهرگیستوسط    رهیخون ت  زها، یانقباض دهل  ییبرخالف زمان ابتدا  Dثبت نقطه   •

 . شودیماز بطن راست خارج  یشش یهاسرخرگ توسط  رهیخون ت وگرام،یالکتروکارد Tتا قبل از موج   Sموج  فاصل  حد •

 . باشدیم  Aبیشتر از زمان ثبت نقطه  ها بطنمیوکارد  یاچه یماه  یهااخته یمیزان  Bثبت نقطه  •

 .شودیمو خون از قلب خارج  شده شروعبطن  وکاردیاول، انقباض م یصدا دنیبه دنبال شن، Cثبت نقطه  •

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

   

 .شودیموارد  (راست زیدهل)قلب   یی از حفرات باال  یکیبه  رهیخون ت D نقطهدر زمان ثبت  د یدقت کن (مورد اول

 ! یشش یها سرخرگ، نه شودیماز قلب خارج  ی سرخرگ شش کیتوسط   رهیخون ت دی دقت کن (مورد دوم

حجم خون جمع شده    زانیاز م تر شیبجمع شده است    هابطنکه در    ی حجم خون  زان یم  B نقطه در زمان ثبت    (مورد سوم

  ی اچهیماه  ی هااختهیبوده و میزان کشیدگی    Aاز    ترشیب  Bدر نقطه    ها بطنحجم    جهیدرنت  باشد یم  A  نقطه در    ها بطندر  

 است.  ترشی ب هابطن

 .شودیمآغاز  ها بطناول، انقباض  ی شدن صدا دهیکه قبل از شن دی دقت کن( مورد چهارم

 است؟   ح ی صح   نه ی کدام گز   ، ی دوره قلب   ک ی   ی انسان سالم و بالغ در ط   ک ی قلب    ی ع ی با توجه به عملکرد طب ?

 .کنندیم  افتیموج انقباض را در هابطن وکارد یم یخارج یهااختهیزودتر از  ها بطن  یداخل یهااختهی )1

 . باشدیم یاهیثان 4/0از زمان  ترکمچرخه قبلی  یاهیثان 3/0قلب در زمان  ترکوچک ( حجم خون حفرات 2

 .شودیمخارج  هابطنآن خون از  یو در پ شده شروع هابطن وکاردیاول قلب، انقباض م یصدا دنیپس از شن )3

 . شودیمششی از قلب خارج  یهاسرخرگ زیاد، توسط  CO2، خون دارای  Tو  S یها موجزمان ثبت  فاصل  حددر  (4

 

  ها بطن وکاردیم یخارج  یها اختهی زودتر از  ها بطن یداخل ی هااختهی ،یکتاب درس 4فصل   10مطابق شکل 

 . کنندیم افتیموج انقباض را در

 : هانهیگزبررسی 

، اما هیچ خونی خارج شود ی م چرخه قلبی( خون به درون دهلیزها وارد    یاه ی ثان  0/ 3)زمان    ها بطن «: در زمان انقباض  2گزینه » 

 . باشدی م   رچرخه قلبی( بیشت   یاه ی ثان  0/ 4حجم خون دهلیزها از زمان استراحت عمومی )زمان  . بنابراین، در این زمان  شود ی نم 

هنگام شروع انقباض    یو سه لخت  یدولخت  ی ها چهیدراست و به بسته شدن    تریطوالناول قلب گنگ و    ی صدا «:  3»  نهیگز

 مربوط است. هابطن

 . (!یشش یها سرخرگنه ) شودیمخارج  یسرخرگ شش کی از قلب انسان، فقط : «4گزینه »
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 ؟کند یم لیتکم  یدرست  بهرا  ری چند مورد عبارت ز?

که    ییهابخشدر  » انسان سالم  قلب  قلب    زمانهماز چرخه ضربان  نوار  در  ثبت   ی صعود  ی هاقسمتبا آن  موج 

 ............«  ، ممکن استشودیم 

 مشاهده شود.  یقلب  یهاچهیماهدر تمام حفرات قلب، استراحت  -الف

 حفرات قلب مشاهده شود.  نیتربزرگبه درون  ره یت ایورود خون روشن  -ب

 رو به کاهش باشد.  وکاردیم یاچهیماه یهااخته یاز  یانقباض در گروه  زانیم -ج

 د. نمصرف کن ATPخود  یهاتیفعالمیوکارد قلب، برای  یاچهیماه یهااختهی همه  –د 

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 موارد: یبررس 

 قلب است. یبخش جزء استراحت عموم نی ا را یاست. ز  حیصح  P موج ی بخش صعود ی براالف( 

 .شودیمبه بطن راست و خون روشن به بطن چپ وارد   رهیت، خون QRSو موج  P موج  یدر زمان ثبت بخش صعود ب(

 . ابدییمکاهش  زهایدهل وارهید چه یماهانقباض  زانی م، QRS در زمان ثبت موج ج( 

 . کنندیممصرف  یانرژ  ز یخود ن یها تیفعال ر یانجام سا  یبرا یا چهیماه ی هااختهید( 

 است؟  نادرستقلب گوسفند  حیدر رابطه با تشر  نهیکدام گز?

 قرار دارد. ینیس یچهیدر ی در باال یلیاکل یهاسرخرگمدخل  (1

 قلب متصل هستند.   ییبه قسمت باال  هااهرگیسهمانند  ها سرخرگ  (2

 . شوندیم راست وارد  زیقلب به دهل یدر سطح پشت ی لیاکل یهااهرگیس (3

 راست است ۀم یاز ن شتریچپ ب ۀمیبه قلب در ن  شده وارد  یهارگتعداد  (4

 

 وجود دارد.(  یلیاکل  یها اهرگیسنه )  یلیاکل اهرگیس ک یقلب فقط   یدر سطح پشت 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .شودیممشاهده  یلیاکل  یها سرخرگ یدو ورود ،ینیس چه یدر یسرخرگ آئورت و باال  یدر ابتدا  «:1» نهیگز

  ( هاسرخرگ)از قلب    یخروج  ی ارگه  و   ( هااهرگی س)به قلب    ی ورود  یها رگدر قلب گوسفند همانند قلب انسان،    «: 2گزینه »

 متصل هستند. قلب  ییبه سطح باال

  ن، یری ز اهرگی بزرگ س (راست زیدهل)راست قلب   ۀمیو به ن ی شش اهرگی س 4 ( چپ زیدهل)چپ قلب   ۀ میبه ن«: 4گزینه »

 .شودیم ی وارد لیاکل اهرگیو س  نیزبر
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 ؟کندیم لی تکم  ینادرسترا به  ریچند مورد عبارت ز ?

 .....« ....  شودیم ..... خارج  که .....  یاز گره  ک یتحر  امیکه پ  ی گفت زمان  ، توانیم قلب انسان،    ی هاد  شبکهدر ارتباط با  »

 است.   ر ی پذ امکان قلب    ی ا چه ی ماه   ی ها اخته ی در تمام    ی ن ی ناب ی صفحات ب   ق ی از طر   ام ی انتشار پ   -   قرار دارد   ی سه لخت   چه ی در در عقب    ( الف 

 . ابد ی ی م و به سمت باال ادامه    شود ی م شروع    ها آن   ن یی از قسمت پا   ها بطن بالفاصله انقباض    -   است   ی ک ی الکتر   ی ها ام ی پ   کننده   شروع   ( ب 

 در حال انقباض هستند. ها بطنمختلف   یهابخش -شبکه است  نیگره ا نیترکوچک( ج

 ( صفر4   3( 3   2( 2   1( 1

 .اندنادرستموارد  ۀهم 

 موارد: یبررس

وجود    یقی عا  ی وندی، بافت پهابطن  ۀ چیبه ماه  زها یدهل  ۀچ یاست. در محل ارتباط ماه  یبطن   -   ی زی منظور، گره دهل  (الف

 .شودیم ها بطنو  زها یدهل زمان  هم دارد که مانع از انقباض

 در حالت استراحت هستند.   ها بطنزمان  نی است که در ا شاهنگیگره پ تیمنظور، فعال (ب

 . ستندیمنقبض ن هابطنزمان  نیاست که در ا  یبطن -  ی زیگره دهل تیمنظور، فعال (ج

 ؟دهد یمرخ  ری اول چه تعداد از موارد ز  یدوم قلب تا صدا یصدا   فاصل حددر ?

 . شوندینم کیقلب تحر یهاگرهاز  کدامچیه (الف

 .شودیم جمع  زها یدهل حفرهو در  گرددیم وارد قلب  هااهرگیسخون  (ب

 است. شیدر حال افزا هابطنو حجم خون  شودیم  هابطنوارد  زهایخون دهل (ج

 است.  شیدر حال افزا  هاسرخرگو فشار  شودیم  هاسرخرگ خون وارد  (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 فقط مورد »ج« درست است. 

و با باز    شوند یممنقبض    ها بطنکه    باشد یمدوم    ی اول قلب تا صدا   یصدا   ی زمان  فاصله ، ب و د مربوط به  الف  ی ها عبارت

  ی هاگرهاز    کدام  چیهفاصله    نی در ا  ابد ییم  ش یافزا  هاسرخرگشده و فشار    هاسرخرگ  وارد  خون   ینیس  یها چهیدرشدن  

  ی هاچهیدرو    شودیمجمع    زها یخون درون دهل  ز، یدهل  به  ها اهرگی سبا ورود خون از    نی. همچنشوندینم  کی قلب تحر

 بسته هستند.  یو سه لخت ترالیم

  ها بطنوارد    زها یخون دهل  ی فاصله زمان  ن یاول است که در ا   ی دوم قلب تا صدا  یصدا   یزمان   فاصلهمربوط به  عبارت »ج«  

  ی ز یو سپس گره دهل  یز دهلی  –   ینوسیابتدا گره س  یبازه زمان  ن ی است. در ا  ش یحال افزا   در  ها بطنو حجم خون    شودیم

 .شودینم هاسرخرگوارد   یخون و   اندبسته ی نیس یهاچهیدر. شوندیم ک یتحر بطنی –
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دستگاه گردش خون بدن انسان، کدام    میدر تنظ  می کلس  ون یو    د یاکس  یدکربن    شی اثر افزا  درباره?

 است؟ ح یصح ب، یبه ترت  نه یگز

 کوچک یهاسرخرگ چهیماهدر  نیوزیو م نیاکت یهارشتهاتصال  ش افزای – یرگیمو شبکهکاهش نشت خوناب در  (1

 یخون یهارگ هواریدفشار وارده به  زانیم شافزای –موجود در قوس آئورت  یحس ه رندیگهر  کیتحر( 2

 کوچک   یهاسرخرگ  وارهید یها چهیماه طول کاهش  –  یرگیمو ی هاشبکه همه بنداره  نشد باز (3

 کوچک  یهاسرخرگ یهاچهیماهدر   ATPافزایش هیدرولیز  –متوالی  R( کاهش فاصله دو موج 4

و    شودیم  شتر یو ضربان قلب ب  شده  کی تحر  ییایمیش  ی هارندهیگ  ،د یاکس  ی دکربن    زانیم  ش یر اثر افزاد  

  ی خون  یهارگ  وارهیدموجب انقباض عضالت    میکلس  ونی  ی. از طرفشودیمقلب کم    نواردر    R  یهاموجفواصل    جهیدرنت

 .ابدی یمافزایش   هااختهیدر این  ATP  مصرف زان ی؛ پس مشودیم

 قلب« انسان سالم، صحیح است؟  یاچهیماه ی هااختهیۀ »بیشتر چند مورد تنها دربار?

 هستند. اختهی شکل، اندازه و کار  کنندهنیی تعاندامک  کیتنها  یدارا (الف

 .شودیممنتشر  سرعت به ها آن ینینابیصفحات ب قیانقباض و استراحت از طر  امیپ  (ب

 متصل هستند.  یقلب یهاچهیدر ۀ کالژن موجود در بافت استحکام دهند  یهارشته به  (ج

 است.  گرفته قرار یاچه یماه  یهااختهی  ریسا نیدر ب هاگرهو  ها رشته از  یاشبکه  صورت به (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 موارد:  یبررس . اندحیصحموارد »الف« و »ج«  

 هستند.   یاهسته ک ی یقلب  ی اچهیماه یها اختهی اغلب  (الف

 . دهندیمانقباض و استراحت را انتشار   یها امیپ سرعت به ینی نابیصفحات ب  قیقلب از طر ی اچهیماه یها اختهی  (ب

قلب متصل هستند. بافت   ی انیم یۀال  یوند یکالژن موجود در بافت پ ی هارشتهقلب به  یا چهیماه ی هااختهیاز  ی اریبس (ج

 .شودیم ی قلب ی هاچهیدر استحکام  متراکم باعث ی وندیپ

کرده است.   یقلب اختصاص  یخود به  خود ک یتحر یرا برا  هاآندارند که  ییهایژگیو قلب  ۀ چیماه ی هااختهی یبعض (د

  یهاد ۀشبک هاآنکه به مجموع  هاستاختهی  ری سا نیدر ب  هاگرهو   هارشتهاز  ی اشبکه صورت  به هااختهی ن یا ی پراکندگ

 . ندیگویمقلب 

 ؟ دهدیم«، رخ قلب انسان سالم  ترکوتاهواضح و  یصدا  دن یبالفاصله پس از شنکدام گزینه »?

 ها بطناز  یخروج یهاسرخرگ  یابتدا ی نیس یهاچه یدربسته شدن  (1

 در منحنی نوار قلب Pثبت موج  (2

 بدن ی هاقسمت  ۀسرخرگ آئورت به هم قیآغاز ارسال خون از طر (3

 زها یبا خون دهل هابطنآغاز پر شدن  (4
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  ن یا  دن ی مربوط است. بالفاصله پس از شن  ها سرخرگ  ی ابتدا  ی نیس  ی هاچهیدردوم قلب، به بسته شدن    یصدا  

 . گرددیم هابطنوارد  زها یخون دهل و  شده  باز ی بطن -یز یدهل ی هاچهیدرصدا، 

  یهااختهی  گریو د  یهاد  ۀمربوط به شبک  یاچهیماه  ۀاخت ی  دسته  دودر ساختار قلب انسان سالم و بالغ،  ?

 تفاوت دارند. گریکدی  با ر ...........نظ ازشباهت و  گریکدی به .......... ازنظر هااختهی ن یوجود دارد؛ ا  یقلب ۀچیماه

 قلب یخود به خود  کیتحر یبودن برا یاختصاص - یداشتن قدرت انقباض اراد (1

 قلب  یخود به خود کیتحر یی توانا  - انقباض یکیالکتر امیانتشار پ  ییتوانا (2

 ی نینابیداشتن صفحات ب - یکیالکتر انیسرعت انتشار جر (3

 مخطط  یداشتن ظاهر -  قلب ۀواریدر د یریمحل قرارگ (4

  ۀ چیماه   یها اختهی همانند    گریمخطط است. از طرف د  یظاهر   یدارا   ، یاسکلت  ۀ چیهمانند ماه  ، یقلب  ۀچیاهم  

  ی هایژگیو از    یکی.  اندیا هستهدو    ی و بعض  یا هسته  کی   شتریآن ب  ی هااختهی  .شوندیممنقبض    ی رارادیغ  طور   بهصاف،  

  به صفحات    ن یدر ا  ی ااختهی است. ارتباط    ( رفته  درهم)  ین ینابیصفحات ب  ق یاز طر  هاآنقلب ارتباط    ی ا چهیماه  یها اختهی

 .شود قلب منتشر ۀ چیماه ی هااختهی نیب  سرعت بهانقباض و استراحت  امی پ شودیماست که باعث   یاگونه

که    یی هایژگیو قلب    ۀ چیماه  یها اختهی  یبعض برا  هاآندارند  اختصاص  یخود  به  خود  کیتحر   یرا  است.    یقلب  کرده 

  ی هاد  ۀشبک  هاآن که به مجموع    هاستاختهی  ر یسا  نیدر ب  هاگرهو    ها رشتهاز    یا شبکه  صورت  به  هااختهی  ن یا  یپراکندگ

  ی برا   ی کیالکتر  ی هاامیپشبکه    ن یارتباط دارند. در ا   یقلب  چه یماه  ی هااختهی  گر یشبکه با د  ن یا  یها اختهی .  ندیگویمقلب  

 . ابندییمقلب گسترش  ۀدر هم سرعت  بهو  شوندیم جادیا ی قلب چه یشروع انقباض ماه

 است.  یکیالکتر انیجر ع یسر تیو هدا  جادیا یبرا  افتهی تخصص ی از تارها  ییهادستهقلب شامل دو گره و  ی هاد ۀشبک

 در ارتباط با قلب انسان سالم و بالغ، درست است؟   ریز یهاعبارتاز  کیکدام?

  نیتربزرگ،  باشدیمقلب مربوط به بسته شدن آن    یگنگ و طوالن  یاز قلب که با خون روشن در تماس است و صدا  یاچه یدر  (1

 قلب است. چهیدر

  اهرگ یمنفذ بزرگ س  ریراست و ز  زیدهل  وارهیقلب است و در پشت د  گریاز گره د  تربزرگ  یقلب   یهاتکانه  کننده   شروعگره    (2

 قرار دارد. نیزبر

انجام    ی هاچه ی ماه  یرسانخونکه    یی هارگ  (3 را  در  دهند یم قلب  موجود  منافذ  از  قلب    شده   خارجسرخرگ    نیجلوتر،  از 

 . کنندیم یریگخون 

  نییراست عبور کرده و از پشت قلب به سمت پا   یسرخرگ شش  یاز بطن چپ بعد از خروج از قلب از رو  شده  خارجسرخرگ    (4

 . شودیمخم 
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 پاسخ است. 4 نه یگز ری ا توجه به شکل زب 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 ! ترالیم چهی درقلب است نه   چهیدر نیتربزرگ یسه لخت چهیدر«: 1گزینه »

 راست.  زی دهل وارهیراست قرار دارد نه در پشت د ز یدهل یپشت  وارهیددر  یز یدهل ی نوسیگره س«: 2» نهیگز

 است.  یاز قلب سرخرگ شش شدهخارجسرخرگ  نیجلوتر  ریبا توجه به شکل ز«: 3گزینه »

 

 

 

 

 

 

 

 

را دارد، کدام    ینقش اصل  یا ضربهحجم    زانیم  نییاز قلب انسان سالم و بالغ که در تع  یاهیال  درباره?

 ؟باشدینم ح یصح نه یگز

 آن شود.  یهااختهیاز  یبه بخش ژنیاکس دنیسبب عدم رس تواند یم ن،ییبروز تصلب شرا (1

 متصل هستند. بافت پیوندی رشته ای رشته هایآن به  یهااختهیاز  یاریبس (2

 چپ و بطن چپ نقش ندارد.   زیدهل نیب چهیدردر استحکام  (3

 . شودیم  هیاز بطن چپ تغذ شدهخارج توسط خون روشن  (4

  وکارد یم  ه یالموجود در    رشته های بافت پیوندی  .  کندیمقلب شرکت    ی هاچهیدر  لی، در تشکشامه  درون  هیال  

 .شودیم هاچهیدر نیباعث استحکام ا 

،  شوندیمقلب انسان خارج    یز یدهل  - ینوسی که از گره س  یشبکه هاد   یهارشتهچند مورد درباره  ?

 است؟ حیصح

 کمک کنند.  هابطنبه انقباض  توانندیم  یهمگ (الف

 ارتباط دارند.  ی قلب چهیماه یهااختهی  گریبا د ها آن یهااختهی( ب

 . اندیکیالکتر انیجر عیسر تیهدا یبرا افتهی  تخصص  یاز تارها یی هادسته (ج

 .شودیمثبت   Qتا ابتدای  Pموج  فاصل حد در منحنی قلب نگاره، در   ها آن عبور جریان الکتریکی از  د(

1 )4   2 )1   3 )2   4 )3 
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  ی و دسته تارها  ی گره  ن یب  ی رهایمربوط به مس  ی ، دسته تارهاسؤال منظور    تنها مورد »الف« نادرست است.  

 . ندارند هابطن در انقباض ی نقش م،ی مستق طور به یزیدهل  ی است. دسته تارها یزیدهل

 ؟ کندیم مناسب کامل  طور بهرا  ریعبارت ز نهی کدام گز?

 .........« .......  است شده مشخص..... ...........   شمارهکه با   ی، بخشروروبه در شکل  »

 .  کند یم  جادیقلب را ا  ترکوتاه یقلب، صدا یهاحفره نی تربزرگدر شروع انقباض  -  3 (1

 .  باشدیم، بسته شودیمراست خارج  زیاز دهل رهیکه خون ت  یدر تمام مدت  -  4 (2

 .  شودیممانع از بازگشت خون روشن از سرخرگ آئورت به بطن چپ  -  1 (3

 . کندیم  هیقلب را تغذ وارهید هیال نیتریدرون  یپوشش یهااختهی  -2 (4

 

  چهیدر  ، یلیسرخرگ اکل  ،یسرخرگ شش   ینی س  چهیدر  دهندهنشان  ب یبه ترت  4تا    1  ی هابخش  سؤال در شکل    

در حال استراحت بوده    هابطن،  شودیمخارج    زهایکه خون از دهل  ی . در تمام مدتباشدیمی  آئورت  ینیس  چه یدرو    یسه لخت

 . باشندیمبسته  ینیس ی هاچهیدر جهیدرنتو 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 . کندیم جادیقلب را ا  تریطوالن یصدا  ی بطن -یزیدهل  یها چهیدر، بسته شدن هابطندر شروع انقباض «: 1گزینه »

 .شودیمبه بطن راست  یاز سرخرگ شش رهیمانع از بازگشت خون ت  یسرخرگ شش ینی س چهیدر«: 2گزینه »

  ه ی که از سرخرگ آئورت انشعاب گرفته است تغذ  ی لیبه نام اکل  ی اژهیو   یها رگقلب با    یا چهیماه  ی هااختهی«:  4»  نهیگز

 ی اندوکارد! پوشش  یها اختهی ، نه شوندیم

،  قرار دارد زانیم نیترشیببطن چپ در  خون فشارکه  یزمان ،یعینوار قلب طب یاز منحن  یانقطه در ?

 ، .................باشدیم خود چپ در حداکثر مقدار زی دهل خون فشارکه  یزمان................ 

 باز است.   یدولخت چهیدربسته و  ینیس چهیدر -  برخالف (1

 . شودیممشاهده  وکاردیم یاچه یماه یهااختهی انقباض  -  همانند  (2

 .  کند یمخود را ارسال  امی پ  ریبا تأخ  یبطن یزیگره دهل -  برخالف (3

 . شودیم  دهیواضح و نسبتاً کوتاه از قلب شن یصدا -  همانند  (4

  ستول یدرون بطن چپ هنگام س  خون  فشار   زان یم  نیترشی ب  ،یکتاب درس  70و    69  یهاصفحه  تیمطابق فعال  

 .شودیممشاهده  یزیچپ هنگام انقباض دهل زیدهل درون خون فشار   زانیم ن یترشی بو  یبطن
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 ؟دهدیمقلب رخ  میفعال و با انقباض مستق طور بهتنها  ریز  عیاز وقا کیکدامدر انسان بروز  ?

 ترال یم  یچه یدرعبور خون روشن از  (1

 ی شش یهااهرگیسورود خون روشن به قلب از  (2

 ن یزبر اهرگیراست از بزرگ س زیبه دهل رهیورود خون ت (3

 یاز سرخرگ شش رهیعبور خون ت (4

 .  ردیگیمصورت  ها بطندر هنگام انقباض  یاز سرخرگ شش رهیبور خون تع 

 : هانهی گز ریرد سا

 . دهد ی م رخ    زها ی و هم در زمان انقباض دهل   ی هم در زمان استراحت عموم   ترال ی م   ی چه ی در عبور خون روشن از  «:  1»   ی نه ی گز 

 .دهدیمقلب رخ   تیبه فعال ازی و بدون ن  رفعالی غ طور به به قلب  ها اهرگیسورود خون «:  3« و »2» ی هانهیگز

 

 کدام عبارت درست است؟  ر،یز یبا توجه به منحن?

 . شودیمده  نیاز صدای دوم قلب ش تربمو  تریطوالن، صدایی Bبرخالف  C ینقطهدر  (1

 . باشندیممخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت  یهاسلول، Aهمانند   D ینقطه( در 2

 . گردد یمدوم منتقل  یگرهدهلیزها به  یهاسلول ، جریان الکتریکی از Dبرخالف  C ینقطه( در 3

 . شودیممنتشر  هابطنمیوکارد  یوارهیدگرهی  یشبکه، جریان الکتریکی به Bهمانند  A ینقطهدر 

 : هانهیگز یبررس 

 ! C، نه نقطه شودیمشنیده  B ی نقطه«: صدای اول قلب در 1»  ینهیگز

 . هاستبطندیاستول  A ی انقطهدیاستول عمومی و  D ی نقطه«: 2»  ینهیگز

 است. شدهمنتقلدوم  یگرهجریان الکتریکی به  D«: قبل از 3»  ینهیگز

 است.  نشده منتشرگرهی بطنی  ی شبکههنوز جریان به  A ینقطه«: در 4»  ینهیگز

 است؟  شده انیب  یدرست بهمرتبط با آن  یهارگدر رابطه با قلب انسان و   نهیکدام گز?

 است.  رهیخون ت یقلب به آن متصل شده است، دارا نییپا ۀمیکه از ن نیریز اهرگ یبزرگ س (1

 . اندشدهبه سمت راست قلب و چهار رگ با خون روشن، به سمت چپ آن متصل   ره،یپنج رگ با خون ت (2

 است. شتریب گر،ی، نسبت به انشعاب دکندیمکه خون را به شش راست منتقل  یاز سرخرگ شش یطول انشعاب( 3

 و در دو طرف خود با خون روشن در تماس است.  شده  لیتشک ختهیآو ۀو بطن راست، از سه قطع زیدهل نیب ۀچیدر (4
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 : هانهیگزسایر  یبررس 

 .شوندیمقلب به آن متصل   یباال  ۀمیاز ن  یخون یها رگ«: 1گزینه »

  ی لیاکل  اهرگیس  ،یاز: سرخرگ شش  اندعبارتکه    اند متصلبه سمت راست قلب انسان    رهی چهار رگ با خون ت«:  2گزینه »

سرخرگ   ک یاز:  اندعبارتکه  اند متصلپنج رگ با خون روشن به سمت چپ قلب انسان  زبرین.  و نی ریز اهرگیو بزرگ س

 . یشش اهرگیآئورت و چهار س

 در تماس است.  رهیدر دو طرف خود با خون ت یسه لخت ۀچیدر«: 4گزینه »

 در قلب فرد سالم و بالغ، .................. ?

 . زدیریم زها یخون خود را به دهل ،یل یاکل اهرگیس (1

 . شودیماول، بسته  یشدن صدا  دهیپس از شن ،یدولخت ۀچیدر (2

 . کند یم  یری از بازگشت خون به بطن راست جلوگ ،یآئورت ینیس ۀچیدر (3

    . کندینم افتیدر یدوم، خون یشدن صدا دهیسرخرگ آئورت، به دنبال شن (4

 

 : هانهیگزرسی سایر بر 

 . شودیموارد   (زهای دهلنه )راست  زیفقط به دهل یل یاکل اهرگی س خون«: 1گزینه »

 مربوط است. هابطنهنگام شروع انقباض  یو سه لخت  یدولخت ی هاچهیدر، به بسته شدن (پوم) ل او  ی صدا«: 2گزینه »

 . کندیم یریآئورت از بازگشت خون به بطن چپ جلوگ ینی س ۀچیدر«: 3» نهیگز

های  نه یگزیک از  . کدام  کندیمضمن محافظت از قلب انسان، به حرکت روان آن کمک    ع،یما  ینوع?

 « صحیح است؟ تماس با این مایعهر الیه دارای »ه دربار زیر

 قلب متصل است.  ۀوارید یۀال نیترمیضخبه  (1

 نقش دارد. ی قلب یهاچهیدردر استحکام ( 2

 است.   یاندک یااختهی نیب  یبا فضا ی واجد بافت (3

 است. ینیکوپروتئیو گل ینیپروتئ یهارشته از  یاشبکهفاقد  (4

.  آوردیمرا به وجود    راشامهیو پ  گرددیبرمخود    یرو  هیال   ن یاست. ا  شامه برونقلب    وارهی د  هی ال  نیتریرونیب  

  یی فضا  راشامهیو پ  شامهبرون  نی ب  .اندشدهلی تشکمتراکم    یوند یو بافت پ یفرشسنگی  از بافت پوشش  راشامهیو پ  شامهبرون

 .کندیمضمن محافظت از قلب، به حرکت روان آن کمک  عیما ن یاست. ا پرشده ع یوجود دارد که با ما

  ار یبس  گر یکدیبافت، به    ن یا  یها اختهیوجود دارد.    یفرشسنگ  ی بافت پوشش  ع، یما  ن یدر تماس با ا   یۀ دوالدر هر    ن،یبنابرا

 وجود دارد.   یاندک  یا اختهی ن یب ی فضا ها آن نی و ب  اندکینزد

 است.  ینیکوپروتئیو گل ی نیپروتئ یها رشتهاز  یا شبکهوجود دارد که  ه یپا یبافت، غشا  نی ا ی هااختهی ریز در
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 ؟کندیمکامل   یدرست بهرا  ریچند مورد عبارت ز?

 ..«.............  ستی، ممکن نهاسرخرگ  وارهیدرسوب کلسترول در  »

 نسبت به کم چگال باشد.  پر چگال   یها نی پوپروتئیل زانینسبت م ش یافزا  لیبه دل (الف

 قلب شود. ۀ چیاز ماه  یبه بخش ژنیاکس   دنیرس درسبب اختالل  (ب

 شود.  هارگ ۀواریخون بر د یوارده از سو ی رو ین رییسبب تغ (ج

 مشاهده شود.  30از  شتریب  یبدن ۀدر افراد با شاخص تود (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 فقط مورد »الف« صحیح است.  

ل  ادیز .  دهدیمرا کاهش    هاسرخرگ  ۀوارینسبت به کم چگال، احتمال رسوب کلسترول در د  پر چگال   نی پوپروتئیبودن 

 .دهدیم شی کم چگال را افزا ی هانیپوپروتئ یل زانیکلسترول، م حد از شیبو مصرف   یتحرککم ،یچاق

 آن درست است؟  ۀدربار  نهی. کدام گزدهدیمرا نشان  یقلب ۀاز مراحل چرخ یکیشکل مقابل ?

 . دهدیمآن رخ  یکیالکتر تیقبل از شروع فعال ی ، اندکهابطنمرحله، انقباض  نیدر ا (1

 . ندیآیدرمقلب، به انقباض  یاچهیماه یۀال  یهااختهی  ۀمرحله، هم نیدر ا (2

 .گرددیم  جادیا هابطن استراحت  یکیمرحله، موج الکتر نیبا ا زمانهم (3

 . گرددیمقلب آغاز   ترکوتاهو   یعیطب  یصدا دنیمرحله با شن نیا (4

 

 . گردد ی م   جاد ی ا   ها بطن استراحت    ی ک ی مرحله، موج الکتر   ن ی با ا   زمان هم .  دهد ی م را نشان    ی انقباض بطن   ۀ شکل، مرحل   

 ، ............ کنند ی م عمل    ی قلب انسان سالم و بالغ اختصاص   ی ع ی طب   ک ی تحر   ی که برا   ی قلب   چه ی ماه   ی ها اخته ی ?

 . دهندیم  لیرا تشک یقلب ی اچهیماه یهااختهی نیشتریب (1

 . اند شدهقلب گسترده   یهاد شبکه نی، تنها در بهاگرهو   هارشته از  یاشبکه  صورت به (2

 گسترش دهند.  سرعتبهرا در سراسر قلب انسان  یکیالکتر انیقادرند جر (3

 ارتباط دارند.  گریکدیارتباط ندارند و فقط با  یقلب  چهیماه یهااختهی  گریبا د (4

 

  ی عیطب  کیتحر   یرا برا   ها آندارند که    ییهایژگیو   یقلب  چه یماه  یها اختهی   (1  نه یگزرد  )درصد    کیحدود    ب  

، نه  اند شدهگسترده    یقلب  ی هااختهی  ن یدر ب  هاگرهو    هارشتهاز    یا شبکه  صورت به  ها اختهی   ن یکرده است، ا  ی قلب اختصاص

  گر یشبکه با د نیا  یهااختهی، شودیمقلب گفته  ی هاد یشبکه، هاآن مجموعو به  (2 نهیگز رد )قلب.   یشبکه هاد نیدر ب

 .دهدیمگسترش    سرعتبهرا در سراسر قلب    یکیالکتر  انی شبکه جر  نیا   (4  نهیگزرد  )ارتباط دارند.    یقلب  چهیماه  یها اختهی
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 ماًیمستق.  ............در انسان .....  طورمعمول بهاست؟ »  نامناسب  مقابل  کدام گزینه برای تکمیل جمله?

 .« کندی م.. ............خون ......

 از حفرات قلب وارد  ی کیرا به  رهتی  – اهرگیسه س (1

 از حفرات قلب وارد یکی  به را روشن –  اهرگیچهار س (2

 قلب خارج   حفرهرا از دو  رهتی –دو سرخرگ  (3

 قلب خارج حفره کی از را روشن –سرخرگ  کی (4

 

 :ها نهیگز ریسا  یبررس .کندیمرا از بطن راست خارج  رهیخون ت یسرخرگ شش  کی 

 . کنندیمراست وارد  زی را به دهل رهیخون ت ی کرونر اهرگ یو س ن یزبر اهرگیبزرگ س ن،ی ریز اهرگیس«: 1گزینه »

 .کنندیمچپ وارد  ز یخون روشن را به دهل یشش  اهرگیچهار س«: 2» نهیگز

 .کندیم سرخرگ آئورت خون روشن را از بطن چپ خارج «: 4گزینه »

 ؟کندیم لی تکم ی درست  بهرا  ریعبارت ز نه یکدام گز?

 «...................  یسرخرگ شش  ینیس  ۀچیو بطن چپ .................. در  زیدهل  نی ب  ۀچیدر انسان، در»

 . کندیم یریاز بطن به آن جلوگ شده خارجاز بازگشت خون  -  همانند  (1

 بسته است. یشتریب  زمان مدتدر هر چرخه ضربان قلب،   - نسبت به (2

 .شودیمخون در آن قسمت  انیشدن جر طرفه کیباعث  -  برخالف (3

 . شودیمبسته  زها، یاتمام انقباض دهل یدر پ -  برخالف (4

 : هانهیگز ریسا یبررس است. یدولخت چهیو بطن چپ، همان در  زیدهل نیب چهیدر 

به    (به بطن   واردشده)از بازگشت خون    چهیدر  نی ا  راینادرست است. ز  یدولخت  ۀچیعبارت در رابطه با در  نیا«:  1گزینه »

 . کندیم ی ریچپ جلوگ زیدهل

بطنی در حدود   –دهلیزی  یهاچهیدرثانیه بسته و  0/ 5سینی در حدود  یها چهیدردر هر چرخه ضربان قلب،  «:2گزینه »

 . اندبستهثانیه  0/ 3

 .شودیمخون در آن قسمت  ان یشدن جر طرفهکیاز دستگاه گردش مواد باعث  یدر هر بخش ها چهیدروجود «:  3گزینه »

 ................  زمان مدت ستی نممکن  ،یقلب دوره  کیفرد سالم در  کیدر ?

 باشد.   هاآنباز بودن  زمان مدتاز  شتریب   ینیس یهاچه یدربسته بودن  (1

 باشد.  ها آن خون توسط  هیتخل زمان مدتاز  شتری ب ها بطن خون توسط  افت یدر (2

 باشد.   ینیس یهاچه یدرباز بودن    زمان مدتکمتر از  یبطن -یزیدهل یهاچهیدرباز بودن  (3

 باشد.   هابطن ممانعت از خروج خون از  زمان مدتکمتر از  زهایممانعت از خروج خون از دهل (4
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نی نیز  یس  یهاچهیدرباز بودن    زمان  مدتو   هیثان  0/ 5بطنی حدود    –دهلیزی    یهاچهیدرباز بودن    زمان  دتم  

 ثانیه است.  0/ 3

 ، ................هاآن ترشی باست که  شده لیتشک ییهااختهیقلب انسان، از  وارهید  ه یال نیترمیضخ?

 .شوندیممنقبض  یرارادیبه شکل غ و  دارند هسته  کیاز  شیب (1

 نقش دارند.  ها بطنو  زهای دهل نیب یهاچهیدردر ساخت  (2

 ارتباط دارند.  هم  با  یارفته درهمصفحات  قیاز طر (3

 دارند.   ینقش اساس  ینیس یهاچهیدردر استحکام  (4

 

  ی ها اخته ی از    شتر ی ب   ه ی ال   ن ی . ا شود ی م   ده ی نام   ز ی قلب ن   ۀ چ ی قلب انسان است که ماه   یۀ ال   ن ی تر م ی ضخ   ، ی ان ی م   ه ی ال   

قلب به    ی ا چه ی ماه   ی ها اخته ی از    ی ار ی قرار دارد. بس   ز ی متراکم ن   ی وند ی ، بافت پ ها اخته ی   ن ی ا   ن ی ب   است.   شده   ل ی تشک   ی قلب   ی ا چه ی ماه 

 . شود ی م   ی قلب   ی ها چه ی در متراکم باعث استحکام    ی وند ی . بافت پ هستند   متصل   ی وند ی بافت پ   ن ی کالژن موجود در ا   ی ها رشته 

 . دهدی م.... رخ  ......... بالفاصله بعد از ...........گفت ....  توان یمانسان،    یعیضربان قلب طب   ۀچرخ  کیدر  ?

 ی نیس یهاچه یدرباز شدن    - زها یدهل کیتحر (1

 ها بطنانقباض  -   یبطن - یزیگره دهل کیتحر (2

 قلب   ترکوتاه یصدا - یسرخرگ شش ینیس چهیدربسته شدن  (3

 یهاد ۀگره اول در شبک کیتحر -  دو گره  نی ب یهارشته در  کیانتشار تحر (4

 

دو گره بالفاصله بعد   نیب  ی هارشتهدر  کیگفت انتشار تحر  توانیمانسان،  یعیضربان قلب طب ۀچرخ کیدر  

 . دهدیم رخ یهاد  ۀ گره اول در شبک ک یاز تحر

  ؟کندیممناسب کامل  طور بهرا   ر یعبارت ز  نهیبا توجه به شکل مقابل، کدام گز?

 .« ..................»در بخش ..

1) A،  شودیمفراوان مشاهده  کیاالست یهارشتهبه همراه  یاسکلت  یاچهیماه ی هاهیال . 

2 )B، شودیمراست قلب وارد  ۀمیبه ن تیدرنها وجود دارد و  ژنیاز اکس یخون غن . 

3 )C، اندارتباطدر  ی قلب ۀچیماه یهااختهی گری با د  یهاد ۀشبک یهارشته . 

4 )D، رسدیم  انیبه پا یاچهیماه یۀدر ال کیانتشار موج تحر . 
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 . دهدیمبه ترتیب سرخگ آئورت، سیاهرگ ششی، دهلیز راست و نوک بطن را نشان    Dتا    Aشماره    یهاخش ب  

 : هانهیگزبررسی سایر 

صاف است    یاچهیماهآن،    یانیم  یۀاست. ال  شدهلیتشک  ی اصل  یۀاز سه ال  هااهرگیسو    هاسرخرگ  ۀهم  ۀوارید«:  1»  نهیگز

 وجود دارد. ی ادیز ( کیاالست)کشسان  ی هارشته هی ال نی که همراه ا

 . کنندیمچپ وارد  زیرا به دهل ژنیاز اکس یخون غن یشش  اهرگیچهار س«: 2» نهیگز

 . ابدیینم ان یدر نوک بطن پا  کیانتشار موج تحر «: 4گزینه »
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 زیست دهم  -4فصل  -2های تکمیلی گفتار سؤال 

 

از    ی ؛ در مورد برخاندداده  یجاحجم خون را درون خود    ن یترشیبانسان،    یخون  یهارگاز    یا دسته?

 گفت ....................   توانیم یخون یهارگ نیا

 . باشند یم  یخون یهارگ رینسبت به سا یمقطع گردتر یدارا ، یعرض برش در (1

 . کنندیمخون کند، امکان تبادل مناسب مواد را فراهم  انینازک و جر وارهیبا داشتن د (2

 از بافت به خون بکاهد.  عاتیاز سرعت بازگشت ما تواندیم  ها آنفشار درون  شیافزا (3

 . شودینموارد  ها آن به  ی خون یهارگ یمو شبکهاز  میمستق طوربه  ژنیاکس یخون حاو (4

  شبکهاز    می مستق  طور بهخون را    ن،یو زبر  نی ریز  ی هااهرگی سبزرگ بدن مانند بزرگ    ی هااهرگیس  د یدقت کن  

 وجود دارد، اما ممکن است مقدار آن کم باشد.  ژنیاکس  ز ین یاهرگی س خون در دی. دقت کنکنندینم افتیدر یرگیمو

 که .................. قطعاً ..................   یا چهیدردستگاه گردش خون انسان، هر  یخون یهارگدر ?

 . شودیم تیوضع رییدچار تغ ها بطنبا انقباض  - در تماس است رهیبا خون ت (1

 خواند شد.  زهای دهلمانع خروج خون از  - شودیمبسته  چهیماه یبا انقباض نوع (2

 بسته بودن آن است.   زمان   مدت باز بودن آن کمتر از    زمان   مدت در هر چرخه ضربان قلب،    -   شود ی م باز    چه ی ماه   ی با انقباض نوع   ( 3

 هستند. نیبرخالف هموگلوب نوژنیبریبا ف میدر تماس مستق -در ساختار خود است  یبافت پوشش یدارا (4

 

 می در ساختار خود هستند و در تماس مستق یبافت پوشش   یدر دستگاه گردش خون انسان، دارا هاچه ی در تمام  

 ندارند.  میقرمز است تماس مستق   یهاچه ی گو که درون    نی ؛ اما با هموگلوبباشندی م   (نوژنی بر یف )  با خوناب و مواد محلول در آن 

 .................. ستین که .................. ممکن  یدر انسان سالم و بالغ، هر رگ?

 باشد.  ژنیحساس به اکس هرندیگ یدارا - محل رسوب کلسترول است (1

 نبض باشد.  یدارا -  کند یم جهت تبادل وارد  یرگیمو شبکهخون را به  (2

 دوم قلب، از قطر خود بکاهد.  یشدن صدا دهیپس از شن - شودیمخون  انیسبب ممانعت از منقطع شدن جر (3

 باز شود. CO2افزایش   ریتأثآن، تحت  یدر ابتدا یاچهیماه بنداره -  کند یم  جادیا ها بافترا در  یعیوس ۀشبک( 4
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 : هانهیگز یبررس 

  ژن یوجود دارند که به کاهش اکس  یی هارندهیگمحل رسوب کلسترول هستند. در خارج از مغز،    ها سرخرگ«:  1»  نه یگز 

به سر    یرسانخونکه    (خون روشن  یدارا )گردن    ه یناح  یها سرخرگآئورت و    سرخرگ  در    شتریب  ها رندهیگ  ن ی. ااندحساس

 . اندواقع، دارند عهدهو مغز را بر 

باب    اهرگی بدن هستند؛ اما س  یهارگ  ن یترکوچککه    شوندیم  یمنته  ییهارگیموکوچک به    یهاسرخرگ«:  2گزینه »

حجم سرخرگ، به دنبال هر    رییوارد کبد کند. تغ  کیاز روده بار  شده  جذب  ییغذا  موادخون را جهت تبادل    تواندیمهم  

 .شودیمنبض احساس  صورت  به  و   رودیم ش یپ ها سرخرگدر طول  یموج صورت بهانقباض بطن، 

کشسان    وارهی، دی(و شروع استراحت عموم  ها بطنانقباض    انی هنگام پا)دوم قلب    ی شدن صدا  دهی از شن  پس «:  3گزینه »

  هارگخون در  تیفشار باعث هدا  نی. اراندیمو خون را با فشار به جلو   (هاسرخرگکاهش قطر ) شودی مجمع  هاسرخرگ

 .شودیم خون در هنگام استراحت قلب ان یجر یوستگیو پ

تا    یهااختهی فاصله بیشتر    کهیطور  به  کنندیمایجاد    هابافتشبکه وسیعی را در    هارگی مو«:  4گزینه »   ها رگیموبدن 

خون    انی جر  زانیهست که م  یا چهیماه  ی احلقه،  هارگیمواز    یبعض  یاست. در ابتدا میکرومتر(    20) متریلیم  0/ 02حدود  

بنداره مو  کند یم  م یرا تنظ  ها آندر   آن  به  نبر  هارگیموخون در    ان یجر  ی اصل  می تنظ  . ندیگو   یرگیو  به    از ی اساس  بافت 

 قرار دارند.  هارگیمو که قبل از  شودیمکوچک انجام  یها سرخرگ شدن گشادبا تنگ و   یو مواد مغذ ژنیاکس

 است؟  نادرستانسان  یدر ارتباط با دستگاه لنف نه یکدام گز?

 است. رونییپا از کولون  ترکمکور  ۀدر اطراف رود ی لنف یهاگرهتراکم  (1

 است.  یضیب  ایگرد   یتک ۀبا هست  ییهااختهی  دیبه قلب، مرکز تول  یاندام لنف نیترکینزد (2

 . شوندیمراست متصل  یلنف یمجرا یدر ابتدا یدستگاه گوارش به بخش یلنف یمجار (3

 . شودیمدر آن انجام  ده ید بیآس یخون یهااختهی بی، تخرشودیم  دهی د ییهاحفرهآن  یهارگیمو ۀواریکه در د یاندام لنف (4

 .شوند یمچپ متصل  ی لنف یمجرا یدر ابتدا  یدستگاه گوارش به بخش یلنف یمجار 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 است.   رو ن ییپا از کولون    ترکم کور    ۀدر اطراف رود   یلنف   یهاگره تراکم    ،یکتاب درس   4فصل    16توجه به شکل    با«:  1»   نهی گز  

و مغز استخوان که مجموعاً به    س یطحال، آپاند  موس،ی، تهالوزهاست.    موسیبه قلب ت  یاندام لنف  ن یترکینزد«:  2گزینه »

  ی تک  ۀ با هست  ییهااختهی  ها تیلنفوسهستند.    هاتیلنفوس  دیمراکز تول  یلنف  ی هاگره  مانند  ندیگویم  ی لنف  یهااندام  هاآن

 نِ دانه هستند. بدو  ۀاختی  انیم با  یضی ب ایگرد 

  افتی  (و مرده  دهید  بیآس  یخون  یها اختهی  بیمحل تخر) در مغز استخوان، جگر و طحال    وسته یناپ   یها رگیمو«:  4گزینه »

 رگیمو  ۀواریدر د  ییهاحفره  صورت  بهاست که    ادیز  قدر  آن  ها رگیمو  نیدر ا  یپوشش  بافت    یهااختهی  ۀ . فاصلشوندیم

 .شودیم دهید
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 متفاوت است؟  هانهیگز  ریغلط بودن با سا ای حیصح  نظر از نهیکدام گز ?

 .شودیم خارج  ترکوچکقلب پنج انشعاب   یک ینزد، در شودیمرا متحمل  خون فشار نیشتریکه ب یاز رگ (1

 . برندیم نهیس ۀدر قفس یرا به اندام ژنیاز سمت راست قلب، خون کم اکس یخروج ی هاسرخرگ  (2

 . ستیو خطرناک ن ختیخواهد ر رونیشود، خون با سرعت کم از آن ب دهی در بدن بر یاگر سرخرگ (3

 را دارا است.  نهیفشار کم  جادیا یی ، الزاماً تواناکندیماندام وارد  کیکه خون را به  ی هر رگ (4

 :هانهیگز یبررس 

 ،ی کتاب درس   4و    1  یها شکل . با توجه به  شود ی م را در انسان متحمل    خون   فشار  ن ی شتری است که ب  ی رگ   آئورت «:  1»  نه یگز   

 (درست ) . رندی گ ی ممنشأ    ( پنج انشعاب  مجموع  در )  گر ی سه انشعاب د  آن   از  پسو  ی ل یاکل  رگ، ابتدا دو سرخرگ    ن یاز ا 

   (نادرست)است.  ی سرخرگ شش هم آنکه  شود یمسرخرگ خارج  ک یسمت راست قلب فقط  از «: 2» نهیگز

   ( نادرست ) خطرناک است.    ار ی و بس   خت ی خواهد ر   رون ی از آن ب   اد ی شود، خون با سرعت ز   ده ی در بدن بر   ی سرخرگ   اگر «:  3گزینه » 

دارد    بر عهدهبه کبد را    یرسان   خوناست که    یباب، رگ  اهرگی . سهاستسرخرگمربوط به    نهیفشار کم عبارت«:  4گزینه »

 (نادرست). است   نهیفشار کم  جادیا  ییو فاقد توانا

نوع رگ خون» درباره  چند مورد  ? انسان سالم، که در ساختار د  یهر    ی هارشته  یخود، دارا  ۀواریدر 

 است؟  شدهانیب  یدرست به ؛«است  ینی پروتئ

 حبابک ها است.  ۀواریموجود در د یهااختهی نیشتریمشابه با ب یبافت پوشش یها اختهیخود، واجد  ۀواریدر د (الف

 است.  یاهسته تک یاچهیماه یهااختهی یخود دارا  ۀوارید  یانیم یۀدر ال (ب

 خارج کند. هاآناز  ایخون را به حفرات قلب وارد  ماًیمستق  تواندیم (ج

 بدن بپردازد.   یهااختهیبه تبادل مواد با   تواندینمحتم  طور به (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 

  ( هارگیموو    ها اهرگیس،  هاسرخرگ  یعن)ی  یخون  یهارگ  ۀ در ساختار همفقط مورد »الف« صحیح است.    

کن  ی نیپروتئ  ی هارشته توجه  دارد.  و    ی نیپروتئ  ی ها رشتهاز    ی اشبکه)  ه یپا  ی غشا  ی دارا   ز ین  ها رگیموکه    د یوجود 

 . باشندیم ( ینیکوپروتئیگل

حبابک ها،    ۀواریموجود در د  یهااختهی   نیشتریوجود دارد. ب  ی فرشسنگ  ی بافت پوشش  یها اختهی   یخون  یهارگ  ۀهم  در

 . باشندیم  یفرشسنگ یپوشش یها اختهی

 . ستندیصادق ن  ها رگیموموارد در رابطه با  ریسا
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 ؟ کندیم ل یتکم ینادرسترا به  ری چند مورد عبارت ز?

 « ............  قطعاً   ، ردیگیم بدن صورت    یهااختهیخون و    ن یکه تبادل مواد ب  یفرد سالم، در هر نوع رگ  کیدر  »

 وجود دارد. وهیج متریلیم 120 ۀنیشیفشار ب (الف

 . شودیممتفاوت مشاهده  یارتباط با دو نوع رگ خون (ب

 . کندیم میخون در آن را تنظ انیجر زانیم ،یاچه یماه یاحلقه  (ج

 است.  یو مواد مغذ ژنیبافت به اکس  ازین ریتأثآن، تحت  یموجود در ابتدا یاچهیماه  بنداره (د

1 )4   2 )3   3 )2   4 )1 

 است.  یخون یهارگیمو، سؤالمنظور  

 . اندنادرستموارد  ۀهم

 موارد: یبررس

و فشار   نهیشیمعرف فشار ب  ب،یدو عدد به ترت  نی . اکنندیم   انی ب  (  80  ی رو   120  مثالً)را با دو عدد    خون  فشار  معموالً  (الف

 .کندیمسرخرگ وارد  ی است که انقباض بطن رو  یفشار   نهیشی. فشار باست وهیج متریلیمبرحسب  نهیکم

 . اندارتباط در  اهرگیبا س دو طرفکبد از  یهارگیمواز   یگروه ،دی نیبیم 2فصل   15که در شکل  طور همان (ب

و به آن    کند یم  می را تنظ  هاآنخون در    ان یجر  زان یهست که م  یا چهیماه  ی ا حلقه  هارگیمواز    یبعض  ی در ابتدا  ( و د  ج

با تنگ    ی و مواد مغذ  ژنی بافت به اکس  از ی اساس نبر   هارگیموخون در    ان یجر  ی اصل  م یتنظ اگرچه   . ندیگویم  ی رگیمو  ۀبندار

 قرار دارند.  هارگیمواز   قبل که  شودیمکوچک انجام  یها سرخرگ شدن گشاد و 

 «، صحیح است؟ شوندیمکه از پرزهای روده انسان خارج  ییهارگیموچند مورد، درباره »همه ?

 حضور دارند. ها آندر  هااختهیاز  یانواع  (الف

 . کنندیم  تیبه سمت قلب هدا تیدرنهاخود را  اتیمحتو (ب

 است. یاهرگ یاز سمت س ترشیب  هاآن یدر سمت سرخرگ یفشار تراوش (ج

 . باشند یمدرشت  اریبس یهامولکول محدود کردن عبور  یبرا  یصاف ی فاقد نوع  (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 

 . اندحیصحموارد »الف« و »ب«  

خود را به سمت    اتیمحتو  تیدرنهاکه    اندیلنفو    یخون  ی ها رگیمو، شامل  شوندیمانسان خارج    ۀکه از رود  ییهارگیمو

  یرونیب  سطحدرضمن    .افتی  توانیمرا    (د یسف  ی هاچهیگو)  ها اختهی از    یانواع  رگ،یهر دو نوع مو  در  .کنندیم  تیقلب هدا

درشت به وجود    ار یبس  یها مولکولمحدود کردن عبور    یبرا   یصاف  ی و نوع  کند یماحاطه    ه یپا  یرا غشا   یخون  یهارگیمو

 .آوردیم
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 افت؟ یخواهد   شیافزا   یورزش تیانجام فعال  یفرد سالم، چند مورد در پ ک یدر  طورمعمول به?

 ضربان قلب  چرخهمؤثر در  ییهاتکانه جادیا یبرا سازضربانگره  کاتیتحر (الف

 واقع در سرخرگ آئورت  ییایمیش یی هارندهیگاز  یگروه کیتحر (ب

 ت یدر حال فعال  یهاچه یماهبدن در    عاتیبه درون ما میکلس ونیاز مواد مانند   ی ورود بعض (ج

 ی لنف یهارگبه  شده واردو مواد   عاتیما همجموع  زانیم (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4   

 

 . ابدیینم شی تنها مورد ج افزا 

منظم تکرار شود. در حالت    طور  بهضربان قلب    چرخه تا    کندیمو در قلب منتشر    جادیرا ا  یمنظم  یها تکانه،  سازضربان  گره

در هنگام    اما.  کندیمبدن را برطرف    یها اندام  یو مواد مغذ  ژنیاکس  ازی از آن، ن  یناش  یقلب   دهضربان و برون  نیا   یعاد

  ش یافزا  یده قلباستراحت، برون  برخالفکه در ورزش    ابدی   رییتغ  دیده قلب با در حال استراحت، برون  ا ی  یورزش  فعالیت

،  ها هورمون، نقش  خودمختاری  مثل: نقش دستگاه عصب  ، ردیگیمصورت    ی مختلف  ی کارها  و   ساز با    ها می تنظ  ن ی. اابدییم

 .یحفظ فشار سرخرگ یبرا  یانعکاس  یکارها  و سازو   ها بافتخون در  انی جر میتنظ

 موارد: یبررس

  شده جاد یا ی قلب ی هاتکانه، سازضربان گره کی الزم است تا با تحر ،ابدییم شی ده قلب افزادر ورزش برون که آنجا  از (الف

 شوند.  رو روبه ش یبا افزا

  یها رندهیگکه    دروژن یه  ون یو    دی اکس  ی دکربن    شی حساس به افزا  یها رندهیگو    ژن یحساس به کمبود اکس  ی ها رندهیگ  ( ب

بدن    ی ازهایحفظ و ن  یعیدر حد طب   یتا فشار سرخرگ  فرستندیم  امی پ  ی به مراکز عصب  ک،ی تحر   نام دارند پس از  ییایمیش

 شود.  نیتأم ؛ابد ییم شیافزا  ژن یاکس بدن به  از یکه ن یورزش تیخاص مانند فعال طیدر شرا

از    یکه ورود بعض  د یتوجه کن  دی اما با  ابد، ی   شی بدن افزا  یها رگخون در    انی الزم است تا جر  ی ورزش  تیدر هنگام فعال  (ج

 .شودیم ها رگ یبدن باعث تنگ عات یما به درون  م یکلس ون یمانند  مواد

لنف  (د تصف  یاصل  فهیوظ است.    ی لنف  یها اندامو    یلنف  یها گره  ،ی لنف  یمجار   ،یلنف  ی هارگشامل    ی دستگاه  و    ه یآن، 

.  گردندیبرنم  هارگیموو به    کنندیم  دا ی نشت پ  ی بافت  انیم  یبه فضا   هارگیمواز    که  است  یگر یآب و مواد د  بازگرداندن

  شده  وارد و مواد    عات یما  مجموعه . به  کندیم  دا ی پ  یتوجهقابل  ش ی، افزاهایماریب  ی ورزش و بعض  انی مواد در جر  ن ینشت ا

 .شودیملنف گفته  ،یلنف ی هارگبه 
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خون در   انیجر زانیم  شی، باعث افزا هارگ یبرخ  وارهید  یهااختهیبر   ری با تأث دیاکس ی دکربن  ?

 است؟ حیصح  هارگ نیا  همه درباره. چند مورد،  شودیم هاآن

 . دی بایم شی افزا م،یکلس ریخون، تحت تأث انیدر مقابل جر ها آنمقاومت  (الف

 .دارند خون انیکردن جر طرفه کیجهت  یاچهیدرخود،  یدر ابتدا (ب

 هستند. یسنگفرش یبافت پوشش هیال کی یخود دارا وارهیددر  (ج

 . کندیم رییتغ ی بافت به مواد مغذ ازین اساسبر ها آنقطر  (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 موارد الف و ج و د درست هستند. 

کوچک را    یهاسرخرگ،  هارگ  وارهیدصاف    یها چهیماهبر    ریاست که با تأث  یرگ  گشادکنندهمواد    ازجمله ،دی اکسیدکربن  

  ی ها بندارهکه    دی. اما دقت داشته باشابدی   شیافزا  هاآنخون در    انی جر  زانیتا م  کندیم  را باز   ی رگیمو  یهاگشاد و بنداره

 کوچک است.  یها سرخرگتنها  ، سؤال منظور صورت  ن ینبوده و بنابرا هارگیمو وارهیداز  یبخش یرگیمو

 موارد: یبررس

ساختار باعث    نی است. ا شتریصاف، ب  یها چهیماه  زانیکشسان، کمتر و م  یها رشته  زانی، متر کوچک  یها سرخرگدر    (الف

مقاومت در زمان    نی ا  زانی خون مقاومت کنند. م  ان ینکند و در برابر جر  ی ادی ز  رییتغ  هارگ  ن یا  با ورود خون، قطر  شودیم

بدن    عات یبه ما  میاز مواد مانند کلس  ی. ورود بعضشودیمکمتر    استراحت،  و در هنگام  شتری ب  واره،یصاف د  چه یماهانقباض  

مقاومت    ش یافزا  جهیدرنتو    ها رگ  نی ا  شدن   ، باعث تنگهاآنو انقباض    ها رگ  ن یا  وارهید صاف    یها چهیماهبا اثر بر    زین

 (درست). شودیمخون  ان یدر مقابل جر هاآن

  ان یکردن جر  طرفه   کیجهت    ینیس  چه یدر  یخود دارا   یآئورت در ابتدا   ی بزرگ مانند سرخرگ شش  ی هاسرخرگتنها  (  ب

 (نادرست )هستند.   چهیدر فاقد  کوچک ی هاسرخرگخون است و 

  یسنگفرش  یبافت پوشش  هیال   کی   یخود دارا   وارهیددر    ها اهرگیسو    ها سرخرگ،  هارگی مو  یعنیبدن    یها رگ  همه  (ج

 ( درست)هستند. 

  ی ها سرخرگ  شدن   گشادبا تنگ و    یو مواد مغذ  ژنیبافت به اکس  از ین  اساس بر  هارگیموخون در    انی جر  یاصل  م یتنظ  (د

 ( درست)قرار دارند.  هارگیمو  که قبل از  شودیمکوچک انجام 

 ، ................است  یبافت انیم ع یخون و ما نیتبادل مواد ب زان ی م یاصل ۀکنندمیتنظکه  یهر رگ?

 است. شده لیتشک هیپا یهمراه با غشا  یبافت پوشش  هیال کیفقط از  (1

 خون دارد. ان یجر زانیم میتنظ یبرا یاچه یماه یاحلقهخود  یتنها در ابتدا (2

 . کندینم یرییتغ  چیه ها رگ ن یبا ورود خون، قطر ا واره،ید  یمقاومت باال لیبه دل (3

 نسبت به سرخرگ آئورت دارد.  یترشیبکشسان  یها رشتهصاف به  ۀچینسبت ماه (4
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ساختار    ن یاست. ا   شتریصاف، ب  ی هاچهیماه  زان یکشسان، کمتر و م  یها رشته  زان ی، مترکوچک  ی هاسرخرگ در    

مقاومت در    نیا   زانیخون مقاومت کنند. م  انی نکند و در برابر جر  ی ادیز  رییتغ  ها رگ  نیبا ورود خون، قطر ا  شودیمباعث  

ورود    زان یمقاومت، م  نی شدن ا  ادی ز  و   کم.  شودیم  کمتر  و در هنگام استراحت،   شتریب  واره،یصاف د  ۀ چیزمان انقباض ماه

 .کندیم می را تنظ هارگیموخون به 

 : هانهیگز یبررس

 .  دارند هیپا یهمراه با غشا  یبافت پوشش یۀال کیفقط  ها رگیمو«: 1گزینه »

 بنداره هستند.   ی خود دارا ی در ابتدا ها رگیمو یبعض«: 2» نهیگز

 .  (نکند ر ییتغ اصالً کهنیانه ) کندینم ی ادی ز رییکوچک با ورود خون، تغ یهاسرخرگ قطر«:  3» نهیگز

 است.  ترشیب تربزرگ یها سرخرگکشسان از  ی هارشتهصاف به  چه یکوچک نسبت ماه یها سرخرگ در«: 4» نهیگز

 ................  مغزی  پل ............. بصل النخاع?

 ضربان قلب نقش دارد.  متنظی  در تنفس برخالف  –همانند  (1

 ضربان قلب همانند تنفس نقش دارد.  متنظی در  –همانند  (2

 . کندیم نییدم را تع  زمان مدت  –برخالف  (3

 ندارد. نقشی  دم توقف  در –برخالف  (4

  م یمراکز تنظ  یکیو در نزد  یالنخاع و پل مغزضربان قلب در بصل  میاعصاب مربوط به تنظ  یمرکز هماهنگ  

  یوارهیدصاف    ی هاچهیماه  حد   از   ش یبشدن    دهیدرکش«:  4»  ینهیگزدر ارتباط با  قرار دارد.  ی(  النخاع و پل مغزبصل)تنفس  

 .شودیمدم متوقف  یادامه  به بصل النخاع، بالفاصله هاچهیماه ن یاز ا امیبا ارسال پ هاژکیناو   هاژهینا

 ..............  ست نی ممکن  ............  با رسوب کلسترول در?

 . ابدی  شیافزا هاسرخرگدر  خون فشار –  هاسرخرگ  یوارهید (1

 قرمز دچار اختالل شود.  یچه یگو  دیتول روند در ازین مورد نیتاموی جذب –صفرا  یسهیک (2

 . ابد ی  شیافزا یزدهلی – ینوسیتوسط گره س  یقلب یتکانه  جادای –  هاسرخرگ  یوارهید (3

 روده دفع شود. قیاز طر دهایریسیگل یاز تر  مقداری –صفرا  یسهیک (4

معده به  یبه فاکتور داخل اتصال با که  باشدیم B12قرمز ویتامین   ی چهیگوتولید  روند در ازین موردویتامین  

  ن ی تام ی و   ن ی جذب ا   روند   در   ی ر ی صفرا، تأث   سه ی . رسوب کلسترول در ک شود ی م   جذب   ک ی بار   ی روده در    ی بر روش درون 

 نخواهد داشت. 
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 ت ................. اس  شدهمشخصکه در شکل با عالمت سؤال  یبخش?

 دارد.  بر عهده روده را  یهارگیموخون در  انیجر زانیم میتنظ (1

 است. شده لیتشک  یبافت پوشش  هیال کیفقط از  (2

 است. یکشسان فراوان ی هارشته  یدارا (3

 . باشدیم و فاقد منفذ  هیپا  یغشا یدارا هاششدر  (4

  زان یروده م  یها رگیموو در    باشد یم  ی اچهیماه  ی احلقهاست که    ی رگیمو  ی بندارهعالمت سؤال مربوط به    

 .کندیم  میتنظ  هاآنخون را در  انیجر

 ........   ست ین، ممکن  راندیمو خون را به جلو    شودیم جمع    هاسرخرگکشسان    یوارهید که    یزمان  در?

 قلب رخ دهد.  یاستراحت عموم یمرحله (1

 وارد شود. ها ششبه  یجار یهوا (2

 در حال انقباض باشند.  زها یدهل (3

 قلب شود.  استولیامر سبب انقطاع خون در رگ، هنگام د نیا (4

جمع   هاسرخرگ کشسان    یواره ی د ،  شودی نم از قلب خارج    یخون   گرید   کهی وقت   یعن ی   هابطن در هنگام استراحت    

 .کند ی م   یر یفشار از منقطع شدن حرکت خون در هنگام استراحت قلب جلوگ  نی . اراند ی م  و خون را با فشار به جلو شود ی م 

 از ایجاد بیماری خیز ممانعت به عمل آورد.  تواندی م.. .........در انسان، عدم ....?

 کلیه  هایگلومرول   وارهیدسالمت  ( 2                        درشت به کپسول بومن  یهانیپروتئورود  (1

 لنفی  یهارگورود لنف به  ( 4                                               دفع نمک و آب از بدن  )3

اساس  ، بنابراین برابدییمدرشت خون، فشار اسمزی خون نسبت به مایع میان بافتی کاهش    ی هانیپروتئبا دفع    

است. در صورت عدم    یا خیز  دما. این اتفاق یکی از دالیل بروز بیماری  شوندیمبافتی وارد    شیب غلظت، مایعات به آب میان 

 .شودیمجلوگیری  ی بیمار درشت به درون فضای کپسول بومن از بروز این یها نی پروتئورود  

 ..................  ستینممکن  ،یاتوده ان یاساس جربر هارگیمومواد در  درحرکت?

 شود. رگیمواد به مو یاتودهباعث بازگشت  یاهرگیدر طرف س ینسبت به فشار اسمز یبودن فشار تراوش ترشیب (1

 . ردیصورت پذ رگیمو وارهیداز منافذ  یو فشار تراوش یفشار اسمز یرو ین دو ریانتقال مواد تحت تأث (2

 به خون همراه باشد.  رگی از مو شدهخارجخوناب با کاهش بازگشت مواد  نیکاهش آلبوم (3

 نقش داشته باشد.  یااختهی  نیب عیدر ورود مواد به ما یفشار تراوش (4
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 . شود ی م   رگ ی مواد به مو   ی ا توده باعث بازگشت    ی نسبت به فشار تراوش   ی بودن فشار اسمز   تر ش ی ب   ی اهرگ ی در طرف س   

 ؟کندیم لی تکم ی درست  بهرا  ریعبارت ز نهیکدام گز ?

 « ..................  قطعاً ..............    آن  ی خون  یهارگی موکه    ی بافت  ای در بدن انسان بالغ، هر اندام  »

 ندارد.  ریآن تأث یهااختهی  تفعالی  بر الکل –هستند  یااختهی  نیشکاف ب یدارا (1

 دارد.  دهی د ب یآسقرمز   یهاچهیگو بیدر تخر مؤثری نقش –دارند  وستهیپ   هیپا  یغشا (2

 .شودیمبدن انسان سالم محسوب  یانرژ رهیذخ نیتربزرگ – دارند خود  یهااختهی  نیدر ب یی هاحفره (3

 . رند ی گ ی م غشا کمک    ی ها مولکول   ن ی تر ش ی ب از    ژن، ی اکس   یی جا جابه   ی آن برا   ی ها اخته ی   – هستند    خود   ی ها اخته ی در    ی منافذ   ی دارا   ( 4

 

  ی با انتشار از فضا  ژنیمانند اکس  یتنفس  یهستند. گازها  ید یپیفسفول  یهامولکولغشا،    یها مولکول  نیترشیب

 .کنندیم عبور یدی پیفسفول ی هامولکول نیب

 : هانهیگز ریسا یبررس

« مانند    ییهاقسمتدر    وستهیپ  یهارگیمو.  شوندیم  دهی د  وستهیپ  یهارگیمودر    یااختهی  نی ب  یهاشکاف«:  1گزینه 

 گذار باشد.  اثر یعصب  ی هااختهیبر  تواندیم یمغز  یبا گذشتن از سد خون الکل  وجود دارند.  ی مرکز یدستگاه عصب

بباشندیم  وستهیپ   هی پا  یغشا  یدارا  دارمنفذو    وستهیپ  یها رگیمو«:  2»  نهیگز  اندام    یها اندام  نی. در  مختلف تنها دو 

 دارند.  بر عهدهقرمز فرسوده را  ی هاچهی گو  بیتخر فهیطحال و کبد وظ

در خود    ی چرب  ماده   ی اد ی که مقدار ز   ی ا اخته ی )  ی چرب   اخته ی   ی اد ی است که از تعداد ز  ی وند ی بافت پ   ی نوع  ی چرب   بافت «:  3»  نه ی گز 

 وجود دارد.   وسته ی پ   ی ها رگ ی مو   ی در بدن است. در بافت چرب   ی انرژ   ره ی ذخ   ن ی تر بزرگ بافت    ن ی . ا است     شده   ل ی تشک ،  ( دارد   ره ی ذخ 

 است؟  حیهمواره صح  ،یبدن انسان در گردش خون عموم یهارگ نیترکوچک دربارهچند مورد  ?

 . کنندیم  جادیا یمولکول ی صاف ینوع ،ینیپروتئ یها رشته از  یاشبکه به کمک  (الف

 آن است. ییاز بخش انتها شتریآن ب یی، در بخش ابتداخون یفشار اسمز (ب

 است.  ریپذامکانکوچک  یها سرخرگ قطر  رییتغ قی، تنها از طرها آن خون در  انیجر میتنظ (ج

 . کنندیم طرفه کیخون را  انیهستند که جر  ییهاچه یدر یدارا (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 قط مورد »الف« صحیح است. ف 

 بدن هستند.  یها رگ نی ترکوچک هارگیموانسان،  یدر گردش خون عموم

 موارد: یبررس

  ی برا  یمولکول  ی صاف  یو نوع   کندیم، احاطه  (ینیپروتئ  ی هارشتهاز    یا شبکه)  ه یپا  یرا غشا  ها رگیمو  یرونیسطح ب  (الف

 . آوردیم وجوددرشت به   اریبس یها مولکولمحدود کردن عبور 
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 یرگ ی مو   شبکهخون در طول   یفشار اسمز   ،د یکن ی م مشاهده    1  یشناس ست ی ز کتاب   4فصل   14که در شکل   طور همان   (ب 

 ثابت است.

 یها رگ ی مواز    ی؛ لذا گروه کند ی م را به کبد وارد    رهی باب خون ت   اهرگ ی سرخرگ نباشد. س  رگی ممکن است قبل از مو  ( ج 

 خون نقش دارد.  ان یجر   میدر تنظ   هارگ ی مو   یدر برخ   زی ن   یرگ ی مو  بنداره   در ضمن.  کنند ی م  افت یدر   اهرگ یکبد، خون را از س 

 وجود دارد.  یرگیبنداره مو هارگیمواز  یبعض ی در ابتدا (د

 ............... که  یدر بدن مرد سالم و بالغ، هر رگ خون?

 . باشدیمکشسان   هیال نیترشیب یدارد، دارا  هارگ یموخون  انیجر زانیم میرا در تنظ ی نقش اصل (1

 هر اندام بدن قرار دارد. ی عمق یهاقسمتآن نقش دارد، در  ت یخون و هدا انیجر یوستگیدر حفظ پ  (2

 . باشدیمخون  انیکردن جر طرفه کیجهت  ییهاچه ی در ینقش دارد، دارا یدر گردش خون عموم رهیدر حمل خون ت (3

محدود کردن عبور  یبرا ی مولکول یصاف ی، نوع دهدیمرا انجام  هااخته یخون و  نیتبادل مواد ب م،یضخ هیپا  یبا داشتن غشا (4

 دارد.  درشت اریبس یهامولکول 

 

  ه یپا  یرا غشا   ها رگیمو  ی رونی بدن نقش دارند. سطح ب  یها اختهی خون و    نی در تبادل مواد ب  ی خون  ی هارگ یمو  

نوع که  است  کرده  عبور    یبرا  یمولکول  یصاف  یاحاطه  کردن  ا  ار یبس  یهامولکولمحدود  در    جادیدرشت  است.  کرده 

 . شودیممشاهده  میضخ  هی پا ی غشا منفذ دار یهارگیمو

 : هانهیگز ریسا یبررس

 دارند.  یشتر یب یاچهیماه ه یالکشسان کمتر و  هیالکوچک   ی هاسرخرگ ( 1 نهیگز

 قرار دارند.  هااندام  یعمق یها قسمتدر  هاسرخرگ شتر یب د یدقت کن ( 2 نهیگز

 هستند.  ی کبوتر النه ی هاچهیدر یدارا هااهرگیساز   یار یبس د یدقت کن ( 3 نهیگز

 است؟  نادرست« کنند یممصرف  اتیکه دخان  یافرادچند مورد از عبارات زیر، درباره »?

 .شودیم  یراتییافراد دچار تغ نیا یتنفس یمجار یبافت پوشش (الف

 . ابدییم   شیمعده افزا دیتوسط اس ها آن  یبه مخاط مر بیاحتمال آس (ب

 .شودیم رممکنیغ  ها آن  یتنفس یاز مجار یراندن ذرات خارج رونیب (ج

 کند.  رییتغ تواندیم،  شودیمرگ وارد  ۀواریخون بر د یکه از سو ییرویافراد ن نیدر ا (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4   

 

 موارد:  یبررس فقط مورد »ج« نادرست است. 

گفت    توانیم  ن، ی. بنابرا رودیم  ن یاز ب  ی در مخاط تنفس  دار مژک  ی هااختهی،  کنندیممصرف    اتیکه دخان  ی در افراد  (الف

 .شودیم ی راتییافراد دچار تغ ن یا  یتنفس ی مجار یبافت پوشش



 

 

 130 

 

حالت در اثر برگشت    ن ی. در ا(فالکسیر)  شودیم  د ینباشد، فرد دچار برگشت اس  یکاف  یمر   یانتها   بندارهاگر انقباض    (ب

  گار ی. سستین  ک، یمعده و روده بار  اندازه  به آن    وارهیدحفاظت    را ی ز  ؛ند یبیم  بیآس  یمخاط مر   ، جیتدر  به  ، یمعده به مر  ریش

آماده و تنش و اضطراب، از    یاز غذاها  اندازه  از  شیبنامناسب و استفاده    ییغذا  میرژ  ،یالکل   یهانوشابهمصرف    دن،یکش

 . اندمعده د یبرگشت اس یهاعلت

  یبرا   ی مؤثرتر سرفه راه    ،یمخاط تنفس   دارمژک  ی هااختهیرفتن    ن ی، به علت از بکنندیممصرف    ات یکه دخان  ی در افراد  (ج

 مکرر مبتال هستند.  یها سرفهافراد به   گونه  نی اعلت  ن یو به هم است  یراندن مواد خارج رونیب

  اد، یو نمک ز  ی مصرف چرب  ژهیو   بهنامناسب    یۀ تغذ  ، ی: چاقجمله  از بگذارد،    ریتأث  خون   فشار  ی رو  تواند یم  ی عوامل مختلف  (د

و   شودیمرگ وارد    ۀواریخون بر د  یاست که از سو   ییرو ی، نخون  فشار  .یخانوادگ  ۀو سابق  (یروان  فشار) استرس    ات،یدخان

 است.  هاسرخرگ  ای  هابطن ۀواریاز انقباض د یناش

 ؟کندیم لی تکم ی درست بهرا  ریعبارت ز  نهیکدام گز?

 ...«..............  موجود در یخون  یهارگیمو .. برخالف ..............  یدارا  یخون   یهارگی مودر انسان، در  »

 . شودیم میتنظ شدت بهورود و خروج مواد  ،یمرکز  یدستگاه عصب - خود یپوشش یها اختهی یمنافذ فراوان در غشا (1

 فراهم است.   هارگیموجگر، امکان تبادل مناسب مواد در  - خود ی رونیدر سطح ب ه، یپا  یغشا (2

 درشت محدود است. یهامولکول، عبور هاهیکل  - با ارتباط تنگاتنگ یبافت پوشش یهااختهی (3

 .شودیم ناقص مشاهده   یۀپا ی، غشاهاهی کل  - خود ۀواریدر د یی هاحفره (4

  ۀواریدر د  یی هاحفره  صورت  به است که    ادی ز  قدر  آن  یبافت پوشش  یهااختهی   ۀفاصل  وستهی ناپ  یهارگ یمودر    

 . شوندیم افتیدر جگر   مثال  عنوان به ییهارگی مو نی. چنشودیم دهید رگیمو

 : هانهیگز ریسا یبررس

  عنوان   به   ییها رگیمو  نی دارند. چن  ی ارتباط تنگاتنگ  گر یبا همد  ی بافت پوشش  یها اختهی   وستهیپ  ی ها رگیمو  در«:  1گزینه »

 .شودیم  می تنظ شدت  به  هاآنکه ورود و خروج مواد در  شوند یم افتی  ی مرکز  ی در دستگاه عصب مثال

 فراهم است.  هارگیموو امکان تبادل مناسب مواد در   کندیماحاطه  ه، یپا ی را غشا هارگیمو ی رونیب سطح «: 2گزینه »

.  کندیمرا محدود    هانیپروتئدرشت مثل    ی هامولکول است که، عبور    میضخ  دارمنفذ  یهارگیمودر    هیپا   ی غشا«:  3گزینه »

 . شوندیم افتی هیدر کل مثال  عنوان به  هارگیمو نیا

 است؟  نادرست «، دستگاه گردش خون انسان  میتنظ» با در رابطهکدام گزینه، ?

تنفس   میمرکز تنظ یکیو در نزد یالنخاع و پل مغزخودمختار در بصل یاعصاب دستگاه عصب  ی: مرکز هماهنگ یعصب میتنظ (1

 . کندیم  نیتأم یخوب بهخاص  طیرا در شرا ژنیو اکس یبدن به مواد مغذ ازین  مراکز، نیا یقرار دارد و همکار

 . دهدیم شیافزا  هاآن خون را در    انیجر  زانیکوچک م  یهاسرخرگبا گشاد کردن    ،دیاکس  ید : کاهش کربن  یموضع  میتنظ  (2

 . ابدییم شیافزا ،زیردروناز غدد  ها هورمون  ی ترشح بعض  ،میریگیمقرار  یدر فشار روان ی : وقتیهورمون میتنظ (3

 .شودیم حفظ  یعیدر حد طب رندهینوع گ کیاز  شیتوسط ب ی: فشار سرخرگهارندهیگتوسط  میتنظ (4
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 . دهدیم شیافزا هاآن خون را در  انیجر زانیکوچک م یها سرخرگبا گشاد کردن  ،دیاکس ید کربن  شیافزا 

 ، ................... چپ انسان قرار دارد  یلنف یکه در مجاورت معده و مجرا  یاندام لنف?

 نقش دارد.  زایماریب  یهاکروبیمبردن  نیدر از ب (1

 . کندیم  افتیباب در اهرگیس  قیگوارش را از طر ۀخون لول (2

 .  دهدیم شی، فشارخون را افزاها هورمون   یبا ترشح بعض (3

 .دارد نقش قرمز  یهاچهیگو دیسرعت تول میهورمون در تنظ  یبا ترشح نوع ( 4

 

 است.  یسرطان  یها اختهی و   زایمار یب یهاکروبیمبردن  ن یاز ب ،یدستگاه لنف ی از کارها یکی 

 « صحیح است؟ کوچک بدن انسان  یهاسرخرگچند مورد درباره » ?

 ی داخل هیال یهااختهی ریدر ز هیپا یوجود غشا (الف

 ی خون ورود زانینسبت به م هاآنقطر   ترکم  یریرپذیتأث (ب

 ک یبار  ۀداشتن دهان وجود با خون  انیمقاومت در برابر جر (ج

 ها رگیموخون در  انیجر میو نقش در تنظ کار  با ساختار متناسب  یدارا (د

1 )4   2 )3   3 )2   4 )1 

 

 .اندحیصحموارد  ۀهم 

  ی اصل  یۀاز سه ال  هااهرگی سو    هاسرخرگ  ۀهم  ۀ واری. ددهدیماست که انجام    ی کار  با متناسب    ها رگاز    کی هر    ساختار

 است.  قرارگرفته ه یپا  یآن، غشا  ر یاست که در ز ی سنگفرش ی بافت پوشش هاآنی داخل یۀ است. ال شده لیتشک

متر کوچک  یهاسرخرگ  در م   ی هارشته  زانی،  و  کمتر  ب  یهاچهیماه  زانیکشسان،  ا  شتریصاف،  باعث    نیاست.  ساختار 

 خون مقاومت کنند.  انینکند و در برابر جر یاد یز رییتغ هارگ ن یبا ورود خون، قطر ا شودیم

  ن یشدن ا  اد یز  و   کم.  شودیمو در هنگام استراحت، کمتر    شتریب  واره،یصاف د  ۀچیمقاومت در زمان انقباض ماه  ن یا  زانیم

 .کندیم م یرا تنظ هارگی مو ورود خون به زان یمقاومت، م

 ی« صحیح است؟هر اندام لنفچند مورد، در ارتباط با »?

 . کنندیم اطراف خود مبادله  عیرا با ما  یتنفس  یآن، گازها یهااختهی (الف

 متفاوت در آن وجود دارد.  ی هانسبتبه  ها بافتاز  یانواع  (ب

 نقش دارد. زایماری ب یهاکروبیمبردن  نیدر از ب (ج

 دو سمت بدن قرار دارد.  هر در نهیقر صورت به (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 
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 .  اندحیصحموارد »الف«، »ب« و »ج«  

 . شوندیم دهینام یلنف یها اندامو مغز استخوان  س ی طحال، آپاند موس،ی، تهالوزه 

 موارد: یبررس

 .کنندیماطراف خود مبادله   عیرا با ما یتنفس یبدن، گازها  ی هااختهی (الف

 متفاوت وجود دارند.  ی هانسبتبه  هابافتبدن انواع  یها دستگاهو  هااندامدر   (ب

 نقش دارد. زا یماریب ی هاکروبیمبردن  نی در از ب ، یدستگاه لنف (ج

 .ستیصادق ن سیطحال و آپاند  ی برا (د

  شبکه  نوعی  خون  ه .............ک  یگفت هر رگ  توانیمدر مورد گردش خون در بدن انسان سالم و بالغ،  ?

 ..............، باشد یرگیمو

 است. رهیخون ت یراست، حاو زیمتصل به دهل یهارگهمانند   -خارج کننده   (1

 خود است. کار با متناسب  یاز بطن چپ، واجد ساختار یهمانند رگ خروج  -خارج کننده   (2

 دارد. بر عهده را  هارگیموخون در  انیجر یاصل میاز بطن راست، تنظ یبرخالف رگ خروج -  واردکننده (3

 دارد.   یادیز  یو قدرت کشسان  شودیمخون    انیجر  یوستگیچپ، باعث حفظ پ   زیمتصل به دهل  یهارگبرخالف    -   واردکننده  (4

 .دهدیماست که انجام  ی کار بامتناسب  یخون یهارگاز  کی ساختار هر  

 ....................  ی کبوترالنه چهیدراز بدن انسان که در ساختار خود   یهر رگ خون?

 . شودیم ده یگرد د صورت به  شتریب  یعرض برش درندارد،   (1

 . راندیم در هنگام بازدم به باال  نهیس قفسه یفشار مکش ریدارد، خون را تحت تأث (2

 دارد. یخارج هیالنسبت به  یشتریآن ضخامت ب  یانیم هیالندارد،   (3

 هستند.  مشاهده قابلکشسان   یهارشته آن،  وارهیداز  ی اصل هیال دو دارد، در ( 4

  نی ؛ وجود اکنند یم  طرفه  کیخون را    ان یوجود دارند که جر  ها اهرگی ساز    ی اری در بس  یکبوتر  النه   ی هاچه یدر

  النه   چه یدر  ی دارا  یرگ خون  ، جهیدرنت.  کندیم  ت یرا به سمت باال هدا  خون  ان یجر  پا   و  دست  ی هااهرگیسدر    هاچهیدر

 باشد.  اهرگی س یحت ایو    رگیمو سرخرگ، تواند یم یکبوتر النه  چهیدرفاقد  یاست. اما رگ خون اهرگی قطعاً س  ،یکبوتر

 هستند.  مشاهده قابل کشسان   یهارشته هااهرگیس همه  وارهیداز  ی اچهیماهو  ی وندیپ  یها هیال در

 : هانهیگز ریسا یبررس

 صادق است.   هاسرخرگدر ارتباط با  تنها«: 1گزینه »

  ها آنو درون    شودیمقلب برداشته    کینزد  یها اهرگیس  ی، فشار از روشودیم  باز  نهیس  قفسههنگام دم، که    در«:  2گزینه »

  ک ی که نزد  پا  و   دست  یهااهرگیسدر ارتباط با    نهیگز  نی . اکشدیمرا به سمت باال    خون  که    شودیم  جادیا  یفشار مکش

 . ستیصادق ن ستند،یقلب ن

 است. شده ل یتشک یبافت پوشش هیال  کی تنها از  رگیمو«: 3گزینه »
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 است؟ حیدر انسان صح  یدر رابطه با دستگاه لنف نه،یکدام گز?

 . کند ی مخون حمل    یاد یگسترده، مقدار ز   یداخل  حفرهکه با داشتن    شودی م  هی تخل   یخون   یها رگ از    ینوع   بهچپ    یلنف   ی مجرا   ( 1

 شود.  دهید کیبار هروددر مجاورت  تواندینم قطع طور  بهاست،  ها ت یلنفوسو تجمع  دیکه محل تول یساختار لنف ینوع  (2

 . باشدیماستخوان جناغ واقع  یدر قسمت پشت میمستق طور بهاست،  افراگمی که باالتر از د ی هر اندام لنف (3

 هستند. یااختهی نیمنافذ ب یخود دارا وارهید، در هاچهیماه ی خون یهارگیموهمانند   یلنف  یهارگیمو (4

 

گسترده،   یداخل  حفرهبا داشتن    هااهرگیس.  شودیم  هیچپ تخل  یاترقوه  ریز  اهرگیچپ به س  یلنف  یمجرا  

 . دهندیم یرا در خود جا  ی ادیحجم خون ز

 : هانهیگز ریسا یبررس

  ی گره لنف  زین  کیبار  رودهکه در مجاورت    دی هستند. دقت کن  هاتیلنفوسو تجمع    دیمحل تول  یلنف  یها گره«:  2گزینه »

 وجود دارد.  

در پشت استخوان جناغ قرار    موس ی. تباشندیم  ها لوزهو    موس یت  افراگم، ید  ی هاچهیماهباالتر از    ی لنف  ی هااندام«:  3» نهیگز

 . اندشده واقعدهان   ی انتها  در هالوزه کهیدرحالدارد؛ 

  ها چهیماهکه به    ییهارگی مو  وارهیدبزرگ وجود دارد؛ اما در    ی ااختهی  ن یمنافذ ب  یلنف  یها رگیمو  وارهید  در «:  4گزینه »

 . اندوستهیپندارند و از نوع  وجود  منافذ  نی . اکنندیم یرسانخون

 که در شکل مقابل  یرگ خون ینوع ۀدربار  نهی کدام گز?

 است؟  ح ی، صحشده دادهنشان   سؤال با عالمت 

   . دهدیم، ناگهان مقدار زیادی خون را در خود جای P با ثبت موج زمانهم (1

 . زدیریمنوع رگ  نیاستخوان ترقوه، به درون ا ریلنف در ز اتیبخش اعظم محتو (2

 . کندیمراست  زیوارد دهل میمستق طور بهرا  کیروده بار وارهیاز د شده  جذب  یهایچرب (3

 .شودیمنبض احساس  صورت بهکه   رودیم  شیدر طول آن پ  یبه دنبال هر انقباض بطن موج (4

  بهحجم سرخرگ، به دنبال هر انقباض بطن    رییسرخرگ است. تغ  ینوع  ۀدهند  نشانشکل    عالمت سوال در  

 .شودیماحساس  نبض صورت   بهکه  رودیم شی پ هاسرخرگدر طول  یموج صورت
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 زیست دهم  -4فصل  -3های تکمیلی گفتار سؤال

 

از گر  ی هابخشبه شکل مقابل که    با توجه? .. امکان  ............  یپ  در ،  دهدیمنشان    زانهیخون را پس 

 .... وجود دارد. ............... حجم بخش ............

 ( 1)  – شیافزا -  در حبابک ها فعال  سطحکاهش ترشح عامل  (1

 ( 1)  – شیافزا -  غدد معده یکنار یهااختهی  تیکاهش فعال (2

 ( 2) –کاهش  - یضد ادرارترشح هورمون  شیافزا (3

 ( 2)  –کاهش   -  دیاس کیکاهش مصرف فول (4

 

  ی بر رو  ( 2بخش )خوناب  زانه، یاست. پس از گر  زانهی مختلف خون پس از گر  ی هابخششکل مربوط به  

 .ردیگیمقرار   ( 1بخش )  یخون یها اختهی

 : هانهیگز یبررس

ورود   ن یبنابرا ،ردیگینمصورت  یخوب به یتنفس یکاهش ترشح سورفاکتانت در حبابک ها تبادل گازها یپ در«: 1» نهیگز

  در مغز استخوان قرمز    یها چهیگو  دیتول  جهیدرنت  ابدییم  شی افزا  ن یتیتروپویار  هورمون  به خون کاهش و ترشح    ژنیاکس

 .رودیمباال  زی ن بهرخون زانیو م افته ی  شی افزا

جذب    یبرا  یداخل. عامل  کنندیمرا ترشح    یداخل  (فاکتور)   و عامل  دیاس  کیدریغده معده کلر  یکنار   یها اختهی «:  2گزینه »

در    ن یتامیو   ن ی. اابدییمدر خون کاهش    زین  B12  ن یتامیو   زانیمعده م  یاست. با کاهش عامل داخل  یضرور   B12ن یتامیو 

استفاده    یها چهیگو  دیتول تول  و   شودیمقرمز  آن سبب کاهش    خون  زانیم  نیبنابرا.  شودیمقرمز    یها چهیگو  دیکاهش 

 . ابدییمکاهش 

ادرارهورمون  «:  3گزینه » بر    نی . اشودیمترشح    نی پس  ی رمغزیز  یغدهاز    ی ضد  اثر  با  آب را    جذب باز،  ها هیکلهورمون 

هورمون سبب کاهش دفع ادرار و    ن یترشح ا  شی . افزاابدی یماز راه ادرار کاهش    آب  دفع    بیترت  نیا  بهو    دهدیم  شی افزا

 .شودیمحجم خوناب  شی افزا

  ( 2نه بخش  )  تیهماتوکر  زانیم  جهیدرنتقرمز و    یهاچهیگو   دی تول  زانیم  د،ی اس  کیکاهش مصرف فول  یدر پ«:  4گزینه »

 . ابدییمکاهش 
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 .................. است، قطعاً ..................  یکه دارا  ی دیسف چه یگوفرد سالم، هر نوع   کیدر ?

 مختلف بدن پراکنده شود.  یهابافتدر   تواندیم  -یقسمت چندهستۀ  (1

 .شودیم وارد  یخون رگیبه مو دیپس از تول -  دهیخم ی تک یهاهسته (2

 . گرددیم دیتول  یلنف اندامدر هر   -  اختهیانیم در  رهیت یهادانه (3

 است. یدیلنفوئ اختهی میحاصل تقس -  ییزوائد غشا نیبلندتر (4

 

 هستند.   د ی سف   ی ها چه ی گو ،  شوند ی م پراکنده    ز ی مختلف بدن ن   ی ها بافت که ضمن گردش در خون، در    ، ی خون   ی ها اخته ی   

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .  ستین یا هسته چند  ید ی سف یچهیگو چ یه«: 2» نهیگز

 . شوندیم  دی در مغز استخوان تول دار دانه دی سف یها چهیگو  همه«: 3گزینه »

ها حاصل    تیهاست و مونوس  تیمربوط به مونوس  ییزوائد غشا  نیبلندتر  دینیبیم  20که در شکل    طورهمان«:  3»  نهیگز

 .هستند   ید یلوئیم یها اختهی  میتقس

 ؟کند یم لیتکم  یدرست بهرا  ری چند مورد عبارت ز?

 ....« ...............  ست ینکه در .................. نقش دارد، ممکن    ینیدر خوناب انسان سالم، پروتئ»

 خون شود. یموجب حفظ فشار اسمز  - نیلیسیپنانتقال  (الف

 باشد.  مؤثرخون  ی در دفع مواد دفع -  هاونیجذب و انتقال   (ب

 ترشح شود. ده ید بیآس ی هاردهو گِ هابافتتوسط  - انعقاد خون (ج

 ها باشد.  نیاز انواع گلوبول یجزئ - زایماریبمبارزه با عوامل  (د

1) 3    

2) 1 

 صفر (3

4) 4    

 .اندنادرستهمه موارد  

 موارد: یبررس

 خون نقش دارد. یو حفظ فشار اسمز  نی لیسیپندر انتقال   ن،یآلبوم (الف

 نقش دارد.   دیاکسیدو دفع کربن  ها ونیدر جذب و انتقال  ن،یهموگلوب (ب

 .ردیگیم صورت  دهیدبیآس یها ها و گردهبافتتوسط  نازیپروترومب میانعقاد خون، ترشح آنز ند یدر فرا (ج

 دخالت دارند. زا یماریبو مبارزه با عوامل  یمنیها در ا  نیگلوبول (د
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 ..................   ست ین ممکن د،یاس  کیآهن و فول یمنابع جانور?

 نیز باشند.  B12ع ویتامین  نبم (1

 قرمز باشند.   یهاچه یگو  دیانسان محل تول نیدر جن (2

 کنند  میقرمز را تنظ  یهاچه یگو دیتول زانیم  ،یدر انسان بالغ با ترشح هورمون (3

 استفاده کند.  ها آندر ساخت مجدد  ،یخون یهااختهی  بیتخر یط شده  آزاددر انسان بالغ، از آهن  (4

 

  بیاز تخر شده آزادهستند، در انسان بالغ آهن  (کبد )گوشت قرمز و جگر  د،ی اس ک یآهن و فول یمنابع جانور 

 .ردیگیمقرار  استفاده موردقرمز   یها چهیگو دوبارهدر ساخت   استخوان و مرده در مغز دهی د بیآس یخون یها اختهی

دار به  کربن یمعدن ماده ینوع لی تبد ییگوارش در ارتباط است و توانا لولهکه با  یاندام بادر رابطه ?

 است؟  شده انیب ینادرستبه  ر یاز موارد ز ک ی کدام را دارد،   یآل ماده

 درون آن ذخیره شود. تواندیم ها توسط ماکروفاژها،  RBCحاصل از تخریب  آزادشدهآهن  (1

 بدن نقش دارد.  یداخل طی به مح یورود چرب زانیخود، در م  یهامیآنز تیبا استفاده از فعال (2

 نقش داشته باشد.  یخون یهااختهی نیترکوچک دیتول در د،یاس کیمصرف آهن و فول  با تواندیم ینیدر دوران جن (3

 مغز استخوان اثر بگذارد.   ی ها اخته ی   ی ا اخته ی   چرخه   ی ها ن ی پروتئ   ی برخ   ت ی فعال   ی رو   بر   تواند ی م   ی ا ماده آن با ترشح    ی پوشش   اخته ی هر    ( 4

 

.  کندیم  د یاوره تول  اک، ی با آمون  د یاکس  ید کربن    ب یاست که با لوله گوارش در ارتباط است و با ترک  یکبد اندام  

  از   ی اژهیو از گروه   ن ی تیتروپوی. هورمون ارشودیم  دیتول(  اوره)  یماده آل،  (  CO2 و  اکیآمون)  یواکنش، از ماده معدن نیدر ا

 .گذاردیماستخوان اثر  مغز ی هااختهی ی و بر رو  شودیمترشح ( اختهی نه هر )  هیکبد و کل یها اختهی

 ها نهیگزبررسی سایر 

 .شودیمهمراه خون به مغز استخوان برده  ا ی و شودیم رهیدرون کبد ذخ ای  شده آزادآهن «: 1» نهیگز

ندارد، اما    م یصفرا آنز  دی نقش دارد. دقت کن(  یداخل  طی ورود به مح)   ها یچرببا ساخت صفرا، در جذب    کبد «:  2»  نهیگز

 . کنندیمخود استفاده  ی ا اختهی درون یها می آنزصفرا از  د یتول یهستند، برا ی کبد ی هااختهی سازنده صفرا که  یها اختهی

 کنند.  دیرا تول  یخون ی هااختهیعالوه بر مغز قرمز استخوان  ینیدوران جن در توانندیمو طحال  کبد «: 3» نهیگز
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 را نشان  (وژیف یسانتر) زانهیانسان سالم بعد از گر  کیمختلف خون   یهابخش ریشکل ز?

 است؟  حیبه شکل چند مورد صح با توجه. دهدیم 

 درصد شود. 45از  شتریب 1بخش  زانیممکن است م ،یحفرات بطن یان ی م وارهیددر صورت کامل نشدن  ▪

 . شودیم یعیکمتر از حالت طب 1بخش  زانیم ک،یفول دیدر صورت برداشتن معده همانند کمبود اس ▪

 شود. شتریب  ینسبت به حالت عاد 2بخش  زانیممکن است م  ه،یغدد فوق کل یبخش قشر حد از شیب تیدر صورت فعال ▪

 . ابدییم شیافزا 1بخش  زانی، مها شش یحبابک ها وارهید نوع دوم  یهااختهیبه  بی در صورت آس ▪

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 

 موارد:  ی. بررسدهدیم، خوناب را نشان 2و بخش  یخون ی هااختهی، 1بخش  

  ها بافتبه    یرسانژنیاکس  جهیدرنتو روشن مخلوط شده و    رهیدو بطن، خون ت  نیب  وارهیددر صورت ناقص بودن    (اول  مورد

 .شودیم شتریقرمز ب ی هاچهیگو دی تول زانیو به دنبال آن، م  ابدییم شی افزا نی تیتروپویار  ترشح زانیو م افته ی  کاهش

  جه یدرنتو    یکنار  یهااختهیبرداشتن معده سبب فقدان    نیچنهم.  شودی م  یخونکمباعث    دیاس  کیکمبود فول  (دوم  مورد

 .شودیم  یخونکمموضوع باعث  ن یو ا شودیم ی عامل داخل دیتوقف تول

 . ابدییم ش یافزا 2بخش  جهیآب موجود در خون و درنت زان یآلدوسترون م حد از شی بدر صورت ترشح  (سوم مورد

. به  شودیم  یتنفس  یکاهش تبادل گازها  جهینوع دوم سبب کاهش سورفاکتانت و درنت  یها اختهیبه    بیآس  (چهارم  مورد

 .ابدییم ش یترشح هورمون  افزا زانیم خون ژن یدنبال کاهش اکس

و مرده است،    دهید  بی آس  یخون  یهااختهی  بیکه محل تخر  ییهاانداماز    یکیدر انسان سالم و بالغ  ?

 است؟  ح یاندام صح نیا دربارههورمون هم نقش دارد، چند مورد   دیدر تول 

 . شودیم رهیاندام ذخ نی، در ادامه در ارودیمروند به مغز استخوان  نیکه در ا یآهن (الف

 . شودیمچپ موجود در شکم  یلنف یوارد مجرا  تیدرنها ، یاندام لنف نیلنف ا (ب

 .شودیم اشوسته یناپ  ی هارگیموآن، هورمون وارد  یهااختهیاز تمام  (ج

 ممکن است فعالیت ترشحی این اندام هم کم شود.B12کمبود  در صورتد( 

   4 (4                                   2 (3                                  1 (2                                  صفر (1

 

 .ستیدرست ن ( کبد)نظر   اندام مورد درباره هاعبارتاز   کدام چ یه 

  شودیم  رهیدر کبد ذخ  ایو مرده در طحال و کبد،    دهید  بی آس  یخون  یها اختهی  بیپس از تخر  شده  آزادالف: آهن    عبارت

در مغز استخوان    یقرمز استفاده شود، پس وقت  ی هاچهیگو ساخت    ی تا دوباره برا  رودیم  استخوان   همراه خون به مغز  ای و  

  شود. رهیدر کبد ذخ تواند ینم، شودیموارد 
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 . ستین یب: کبد اندام لنف  عبارت

 . کنندیمآن هورمون به درون خون ترشح  ی هااختهیاز  یا ژهیو دارد، اما گروه   وستهیناپ یها رگی مو (جگر)ج: کبد   عبارت

الزم    B12ویتامین    قرمز،  ی هاگلبول، چون برای ساخت  دهدیمرخ    یخونکمB12عبارت د: در صورت کمبود ویتامین  

 . ابدییم، ترشح هورمون اریتروپویتین از کبد و کلیه افزایش یخونکماست، در زمان 

 .................. تواندی م.... ........... یاد یبن  یهااختهیمنشأ گرفته از  یخون اخته یهر ?

 وارد خون شود.  رگیمو وارهید یااختهی نیبا عبور از حفرات ب  -  یدیلوئیم (1

 خون نقش داشته باشد.  PHدر تنظیم  ییهانیپروتئشرح با  -( لنفوئیدی 2

 کند.  نیی خود را تع یهایژگیو یدیاس یبا استفاده از مولکول -  یدیلوئیم (3

 باشد.  داردانه یااختهیانیدرمگرد  یاهسته یدارا - یدیلنفوئ (4

 . کنندیم نییخود را تع ی هایژگی و است   یدیاس یزنده با استفاده از دنا که مولکول ی هااختهی یتمام 

 : هانهیگز ریسا یبررس

  ها گردهشده و    قطعه  قطعهبلکه    شوندینماما وارد خون    رندیگیممنشأ    ید یلوئیم  یهااختهیها از    تیوسیمگاکار«:  1گزینه »

 . کنندیم دیرا تول

  B  ی ها تیلنفوسوئیدی،  نفبنیادی ل  یها اختهی خون نقش دارند.    PH  م یکه در تنظ  ی استن یپروتئ نیهموگلوب  «: 2گزینه »

 . کنندینمتولید  لوبینگهمو کدام چیه که  کنند یمرا تولید  Tو 

 .ستین دار دانه هاتی لنفوس اخته ین میا«: 4» نهیگز

 خونی انسان سالم و بالغ« صحیح است؟  یهااختهیچند مورد درباره »همه ?

 را دارند.  اختهینوع  نی چند دیو تول میتقس ییتوانا (الف

 . اندمتصل  ینیو پروتئ یدیپ یفسفول  یهامولکولبه  هادراتیکربوهاز  یانواع  ها آن یدر غشا (ب

 .دهندیم  شیرا افزا یی ایمیش یهاواکنشدرون خود هستند که سرعت   ینیپروتئ یهامولکولواجد  (ج

 ، الزم است.شودیم افتیدر حبوبات  که  Bدر مغز استخوان، نوعی ویتامین از خانواده   هاآن دیتولد( برای 

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 بررسی موارد:  .اندحیصحموارد »ب«، »ج« و »د«  

 را دارند.  اختهی نوع  ن یچند د یو تول  می تقس ییهستند که توانا یی هااختهیمغز استخوان،  ی ادیبن ی هااختهی (الف

 .اندمتصل ینیو پروتئ   یدیپیفسفول ی هامولکولبه  هادراتیکربوهاز   یانواع  هااختهی ی در غشا (ب

 وجود دارد.   درازی ان کیبه نام کربن یمیقرمز، آنز ۀ چیدر گو (ج

 مواد دارد.  هیتجز ی را برا ها می آنزاز  ی حضور دارد که انواع (زوزومیل)  تنکافنده زین  هااختهی  ریسا توپالسمیس درون

  شودیمالزم است. کمبود آن باعث    ی ااختهی  ی عیطب  میتقس   ی برا است که    Bد( فولیک اسید، نوعی ویتامین از خانواده  

   تکثیر نشوند.  در مغز استخوان،  ژهی و به ها اختهی
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 است.  (پالسما)....، تنها مربوط به بخش خوناب ......... برخالف ........انتقال ... فهیوظدر خون ?

  هی کلانتقال اوره به  -  ییمواد غذا (1

 PH میتنظ -  ها هورمون  (2

 خون   یحفظ فشار اسمز  - نیلیسیپن )3

 لخته لیتشک -  یتنفس یگازها( 4

  ، یی مواد غذا،  (ی انعقاد  یها نی پروتئها و    نی، گلوبولهاهورمون  ازجمله)   هانیپروتئکردن    جاجابه  فهیدر خون وظ  

  قرمز و   ی هاچهیگوکه درون    ن یخون با دخالت هموگلوب  PHاب است . اما تنظیم  نخو  بر عهدهمحلول    یو مواد دفع  هاونی

 خون است نیز انجام می شود. یا اختهیبخش 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 پالسما است.   بر عهدهو اوره در خون  یی مواد غذاانتقال «: 1» نهیگز

 . خون است نیآلبوم فیهر دو از وظا ، نیلیسیپنداروها مثل   یخون و انتقال برخ  یفشار اسمز  حفظ«: 2گزینه »

و    هااختهی انعقاد، با اثر بر    ندیقرمز دخالت دارند. فرا  چهی گوهم پالسما و هم    ،یتنفس  یگازها   ییجاجابه  در«:  4گزینه »

 خون همراه است. یها نی پروتئ

 ؟کندیمکامل  ی نادرسترا به  ریعبارت ز نهی کدام گز?

 ....« ........  است که   نی........ در ا .....دارند با .........  ...که ...  ی دیسف  یها چهیگو  همهفرد بالغ، وجه مشترک    کی  »در

 . رندیگیم منشأ  یادیبن اختهینوع   کیاز  -  ها  تیمونوس -  یقسمت دو هسته (1

 دارند.  هاتی لنفوس نسبت به  یترکوچک اندازه  -  ها لیبازوف -  روشن یهادانه (2

 مختلف بدن پراکنده شوند.  یهابافتدر  توانندیم   - ها   لینوتروف -  یتک هسته( 3

 است. ی، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجهاآن ینقش اصل  -  ها لینوفیائوز - بدون دانه اختهیانیم (4

 ها است. ل ی ها و نوتروف ل ی نوف ی ها، ائوز ل ی از بازوف   تر کوچک   ها ت ی لنفوس   اندازه   ، که   د ی ن ی ب ی م   ی کتاب درس   20در شکل   

 ؟کندیمکامل  ی نادرسترا به  ریز  جمله نه،یکدام گز?

 «....... داشته باشد.......... تواندیمن ....... دارد،  .که ........  ی ااختهیدر خون انسان، هر »

 م ی، منشأ مشترک مستقها ت یلنفوسبا  -  ییایفاقد دانه با هسته لوب یااختهیانیم (1

 یخون یهااختهی نیاندازه را در ب نیتربزرگ -  یضیب  ایگرد   یتک یهسته (2

 میقرمز منشأ مشترک مستق ی هاچه یگوبا   -روشن درشت  یهادانهبا  یااختهیانیم (3

 اختهیانیم درروشن درشت  یهادانه  - داردانه  اختهی  انیم با یقسمت چند هسته (4
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  ی ها دانه  یدارا  ی ااختهی  ان یم  با  دی سف  یهاچهیگو،  (1)  یشناس ستیز  4فصل    20و    18  یها شکلبا توجه به    

 . ی(دیلوئ یم ی ادیبن اخته ی)دارند   کسانی منشأ مشترک  قرمز  ی هاچهیگوبا   ( ها لی نوفیائوز) روشن درشت 

 لخته .................. ل یانعقاد در هنگام تشک  یبرا یضرور ین یپروتئ   ریغعوامل ?

 معده جذب شود.  یممکن است با کمک عامل داخل (1

 جذب شوند. ترکمصفرا،  یسه یکسنگ   لیدر زمان تشک ستیممکن ن (2

 گردند.   هارگ یبدن سبب تنگ عاتیممکن است با ورود به ما (3

 شوند.خون جذب  کیبار یرودهدر  ستیممکن ن (4

 .شودیم هارگبه درون مایعات بدن باعث تنگی  می کلسورود بعضی از مواد مانند یون  

 : هانهیگزبررسی سایر 

 .شودیمجذب  با کمک عامل داخلی    B12  « ویتامین1»  ینهیگز

  ی ها نیتامیو و    هایچربصفرا منجر به کاهش جذب    یسهیکدر زمان سنگ    ی صفراو   یشدن مجرا   مسدود«:  2»  نهیگز

 .شودیم  K ن یتامیو   ریمحلول در آن نظ

 .شودیمخون باریک جذب  یروده در  می کلس«: یون 4»  ینهیگز

 .دهدیم..... .......احتمال بروز ادم را ..................،  قیاز طر، ............... ، در بدن انسانمعمول طور به?

 شیافزا - خون اسمزی فشار کاهش  –خون  نیکاهش آلبوم (1

 کاهش  –بدن  می سد شافزای –  هیفوق کل غده  تیفعال شیافزا(2

 کاهش   – هاآنفشار درون  شافزای –  هااهرگیس یتنگ (3

 شافزای – عاتیمصرف ما شیافزا - یاسمز ی هارندهیگ تیفعال شیافزا (4

 .  شود ی م   شتر ی افت کرده و احتمال ادم ب   ی است. با کاهش آن، فشار اسمز   ی فشار اسمز   جاد ی خون مسئول ا   ن ی آلبوم  

 : هانهیگز ریسا یبررس

احتمال بروز ادم   می سد  باز جذب   شی افزا  جه یترشح آلدوسترون و درنت  ق یاز طر  ه یفوق کل  غده  تیفعال  ش یافزا«:  2»  نهیگز

 .  دهدیم ش یرا افزا

 .  دهدیم ش یرا افزا زیاحتمال خ  هاآنفشار درون   شی افزا قیاز طر ها اهرگیس ی تنگ«: 3گزینه »

 .دهدیم ش یاحتمال ادم را افزا عاتیمصرف ما کاهش«: 4» نهیگز
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 ..................  تواندی نمدر بدن انسان، .................. ?

 شود.  یاتوده انیباعث توقف جر - یو اسمز یبرابر بودن فشار تراوش (1

 منجر به بروز ادم شود. - خون نیهمانند کاهش آلبوم  هااهرگیس یتنگ (2

 شود. زیسبب ابتال به خ -  عاتیمصرف ما  شیشور برخالف افزا ی مصرف غذاها (3

 باشد.   هاآنمجاور  یاسکلت یهاچهیماهفقط وابسته به انقباض  - یکبوترالنه یهاچهیدرباز و بسته شدن  (4

 : هانهیگز یبررس 

 .شودیم یاتوده انیباعث توقف جر ،یو اسمز یبودن فشار تراوش برابر«: 1گزینه »

از سرعت    تواندیم  هااهرگی سدرون    خون   فشار  شی و افزا  (نیمانند آلبوم)خون    یهانیپروتئ  کمبود«  3« و »2»  یها نهیگز 

حالت،    ن ی. در اگردندینم  بازبه خون    رگیاز مو  شده  خارجمواد    ،جه یدرنتبه خون بکاهد.  از بافت    عاتیما  ن یبازگشت ا

  تواند یم ز ین عات یما  کم نمک و مصرف  اد ی. مصرف زندیگویم»خیز« یا »اِدم«   که به آن شودیماز بدن، متورم  یی هابخش

 منجر شود.  زیبه خ

 .شودیم یکبوتر النه ی هاچهیدرسبب باز و بسته شدن  زیدر هنگام دم ن نهیس  ۀ قفس  یمکش فشار«:  4گزینه »

را   یخون یهااختهیدرصد   99از  شی در انسان، که ب ییهااختهی درباره، کدام عبارت،  طورمعمول به?

 است؟ نادرست، دهند یم لیتشک

 . دهندیمخود را از دست  هستهقبل از خروج از مغز استخوان  (1

 . شودیمانجام  یدیلوئ یم یادیبن ی هااخته یدر مغز قرمز استخوان، توسط  هاآن دیتول (2

 نقش دارند.  ها  در دستگاه گوارش در تولید آن Bخانواده   ی ازی هانیتامیوجذب  (3

 . ابدییم شیبه درون خون افزا هیکبد و کل یهااختهی از  یاژهیواز گروه  یمیبا ترشح آنز  هاآن دیسرعت تول (4

  یهورمون نی تیتروپویار  .دهندیم لی را تشک ی خون یهاسلولدرصد  99از   شیقرمز در انسان، ب  یهاچهیگو 

  شودیمگلبول قرمز  دی تول شیو باعث افزا  شودیمبه خون ترشح  هیدر کبد و کل  ی اژهیو   یهاسلولکه از  ( می نه آنز)است 

 «(. 4» نهیگز ینادرست علت)

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .  شودیمپر    نیاز هموگلوب  ها آن  توپالسم یو س  دهندیمخود را از دست    هسته قرمز در مغز استخوان    یها چهیگو«:  1»  نهیگز

 .شودیمانجام  ید یلوئیم ی ادی بن یهاسلولقرمز از   یهاچهیگو د یتول«: 2گزینه »

  ویتامین  از طرفی  ( در تولید گویچه قرمز نقش دارند. Bو فولیک اسید )ویتامین از خانواده      B12  «: ویتامین 3»  نهیگز

B12   دنشویم جذب  در رودهفولیک اسید و. 
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 است؟  نادرست ریشکل ز یهااختهیدر ارتباط با   نهیکدام گز?

 ..« ...............شماره    اختهی انسان سالم و بالغ،    کیدر  »

 

 .  شودیم  دیتول یلنف ی هااندام ۀ، در هم4( 1

 .  شودیم  دیتول یدیلوئیم یادیبن  یهااختهی ماتیتقس ی ، در پ 1( 2

 مختلف بدن حضور دارد.   یهابافت، در 2شماره  اختهیهمانند   ،3( 3

 خود است. توپالسم یروشن در س یهادانه ی، حاو1شماره  اختهیبرخالف  ،3( 4

 

  ی ااختهیانیم  تی. مونوسباشندیم  تیو مونوس  لینوفیائوز  ل،ی نوتروف  ل،ی بازوف  بیبه ترت  4تا    1شماره    یهااختهی  

 .شودیم دیبدون دانه دارد و در مغز استخوان تول

 ؟کندیمکامل  ی درست بهرا  ریعبارت ز نهیکدام گز ?

 .............« که    شودیم   دهیدر شکل مقابل، .................. د»

 

 . ردیگیبرمرا در  ها گردهو   یخون یهااختهیو   شده جادیا نوژنیبریبر ف نیترومب ریاز تأث -  ینیپروتئ  یهارشته  (1

 . رودیمآنان تنها به مغز استخوان  بیپس از تخر  آزادشدهآهن  -  یخون یهااختهی (2

 . ترندکوچک خون   یهاچهیگوو از  باشند یم دارهسته و   رنگیب - یااختهیقطعات   (3

 .اندگرفتهرفته به خود  حالت فرو طرف کی ازو  یدر انسان کرو -  یخون یهااختهی (4

لخته    لیرا در برگرفته و تشک  هاگردهو    یخون  یها اختهیکه    دهدیمرا نشان    ن یبریف  ینیپروتئ  ی هارشتهکل،  ش  

آهن    بیپس از تخر  هااختهی طرف فرورفته هستند.    2و از   یقرمز، کرو  یخون  یها اختهی  که در انسان  دیداده است. دقت کن

 (. 4و   2 یها نهیگز ینادرست) رود یمبه مغز استخوان  ای و  رهیدر کبد ذخ ای که  کنندیمآزاد 

 ( 3 نهیگز ینادرست ) دارند.  یاد یز ی هادانهکه درون خود  اندیاهستهو بدون   رنگیب ی ااختهی قطعات   هاگرده 
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 ؟  کندیم لیتکم  ینادرسترا به  زیرعبارت  نه،یکدام گز?

 ....«.............. در خون انسان، امکان ندارد .............»در صورت پروتئین ..

 کند.  رییتغ هارگیموخون و روند تبادل مواد در  یفشار اسمز زانیم - نیآلبوم (1

 کند.  رییتغ هاگردهفعال از  باتیترک شده آزاد زانیم - نیگلوبول (2

 دچار اختالل شود.  دهی د بیآسدر رگ  ی درپوش پالکت  جادیروند ا - نوژنیبریف (3

 قرمز دچار اختالل شود.  چهیگودر  درازیان کیکربن م یآنز تیفعال  - نیهموگلوب( 4

 :هانهیگز یبررس 

  مانده یباقخوناب است و    ی هانیپروتئ  حاصل  یخون نقش دارد. فشار اسمز  یدر حفظ فشار اسمز  نیآلبوم«:  1گزینه » 

 نقش دارد.  یبافت  ان یم عیو ما رگیدر تبادل مواد در مو روهای ن نیا  یدو هر .نام دارد یشار تراوش، فخون فشار

، انعقاد  PH  میخون، انتقال مواد، تنظ  ی حفظ فشار اسمز  جمله  ازدارند    یگوناگون  ی هانقشخوناب    یهانیپروتئ«:  2»  نهیگز

در    نوژن یبرینقش دارد. ف   ن ی لیسیپنداروها مثل    ی خون و انتقال بعض  ی حفظ فشار اسمزخون و ایمنی بدن. آلبومین در  

  هاونیبا جذب و انتقال    ن یهموگلوب نی. همچندارند  تیاهم زایمار یبو مبارزه با عوامل    یمنیها در ا  ن یانعقاد خون و گلوبول

فعال از    باتیاز ترک  یکی  نشد  آزادبا    کهلخته    یریگشکلد. گلوبولین ها در  خون مؤثر واقع شو    pH  میدر تنظ  دتوانیم

 ندارند. ی، نقششودیمآغاز  هاگرده 

  ن یپروتئ  کهیدرحال  .ردیگ یمرا    ها رگخروج خون از    یجلو  ی درپوش پالکت  جادیا  هارگبه    ی جزئ  یها بیآسدر  «:  3»  نهیگز

 .کندیم یخون  لخته جادینقش دارد و ا  دتریشد  یها یز یرخوندر  نوژنیبریف

  ک یو کربن  کندیم  بیرا با آب ترک  دی اکس  ید وجود دارد که کربن    دراز یان  کی به نام کربن  یمیقرمز آنز  چهیگو«:  4گزینه »

  ن یبه هموگلوب  دروژنیه  ونی.  شودیم  هی تجز  دروژنیو ه  کربناتیب  ون یبه    سرعت   به  دیاس     کی. کربنآوردیم  د یپد  دیاس

  نیبه هموگلوب  درازیان  کی کربن  م یآنز  تی. پس فعالشودیم   خون  شدن   ید یمانع اس  نیعلت هموگلوب  ن یو به هم  ونددیپیم

 ندارد. یارتباط

 انعقاد خون ..............  ند یر فراد?

 است. یدر خون الزام میو کلس م یپتاس یهاونیوجود  (1

 .شودیم ل یفعال تبد یبا شکسته شدن در خون به مولکول ن،یترومب (2

 . شودیم لی تبد نیبریف  یهارشته به  یاماده رینامحلول تحت تأث نوژنیبریف (3

 . گردندیمخون  یهانیپروتئاز  یبرخ رییموجب تغ  دهید ب یآس یها گردهشده از   مواد آزاد یبرخ (4
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.  دیآیمبه وجود  نیخون به نام پروترومب یها نی پروتئاز  یکیاز شکسته شدن   ن یانعقاد خون ترومب ند یر فراد 

 .شودیمآزاد  دهید بیآس ی هاگردهو  هابافتکه از  ردیگیم صورت  نازیپروترومب می آنز ریعمل تحت تأث نیا

 : هانهیگز ری سا ینادرست لیدل

 ( و کلسیم برای انجام کامل روند انعقاد خون الزم است.+K)نه یون  K«: وجود ویتامین  1» نهیگز

 . شودینم ل یتبد  ی گری، اما خود به مولکول دشودیم جادیخون ا نی از شکسته شدن پروترومب  نیومب«: تر 2گزینه »

  یهاچهیگوکه    شودیم  لی تبد  نیبر یف  ی هارشتهبه    نیبه نام ترومب  یاماده  ریمحلول در خون، تحت تأث  نوژنیبر یف«:  3گزینه »

 . دهدیملخته  ل ی تشک قرمز را به دام انداخته و 
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 زیست دهم  -4فصل  -4های تکمیلی گفتار سؤال

 

نوع? بدن  دارا  یدر  تمام  سامانه  ی جانور  بسته،  گاز  یگردش خون  انجام   قیاز طر  یتبادالت  پوست 

 جانور کدام است؟ ن یاه . مشخصشودیم

 . کندیماز قلب عبور  دوباره گردش در بدن،   بار کیهمانند قورباغه، خون ضمن  (1

 . شودیم  لیمعده تشک یسنگدان است که از بخش عقب  ی، دارا خواردانههمانند پرندگان   (2

 . دی آیممحلول در آب به دست  یبدن، از گازها یهااختهی ازین مورد ژنیاکس ،ی همانند ماه (3

 نقش مهمی دارد. ها آناز   CO2بدن و دور کردن  یهااخته یبرخالف ملخ، دستگاه گردش مواد در رساندن اکسیژن به  (4

پوست    ق یخود را از طر  ی تبادالت گاز  یگردش خون بسته است که تمام  سامانه  یجانور دارا  ینوع  یکرم خاک  

  توانند یمدارند،    زین  یو تنفس پوست  باشند یمگردش خون بسته    ی که دارا  ی دارانمهره  دی . دقت داشته باشدهدیمانجام  

  نقل   و  حمل برخالف ملخ، دستگاه گردش مواد در    یخاک  انجام دهند. در کرم  ز ین  هاشش  قیخود را از طر   ی تبادالت گاز

 نقش دارد.  یتنفس ی گازها

 : هانهیگز ریسا یبررس

ضاعف  . گردش خون مکندیمگردش در بدن، دو بار از قلب عبور  بار کیگردش خون مضاعف، خون ضمن  در«: 1» نهیگز

 .شودینم دهید یصادق است و در کرم خاک  دارمهره مورد جانوران و ساده فقط در 

 معده ندارد.   یاست. کرم خاک ی اچهیماه  یساختار یو دارا  شودیم لیمعده تشک یاز بخش عقب سنگدان :«2» نهیگز

ذرات خاک به دست    نی ب  یخال  ی درون فضاها  یبدن خود را از هوا   یها اختهی  ازین  مورد  ژن یاکس  ،یخاک  کرم«:  3گزینه »

 . (ا یدر آب محلول در  ینه از گازها ) آوردیم

  یانیدر قسمت م یاحفرهگردش مواد از  یکه برا  یگوارش   لولهجانوران فاقد   همه درباره نهی کدام گز?

 است؟  ح ی، صحکنند یمبدن استفاده 

 .کند یمبدن کمک    یهاقسمت  همهاست که به گردش مواد در   یانشعابات متعدد یحفره دارا نیا (1

 نقش دارند.  افتهی گوارش یتا حدود ییمواد غذا توزیحفره در فاگوس  پوشاننده ی هااخته ی از  یتعداد (2

 متفاوت است.  ای کسانیبا محل خروج آن   تواندیمحفره  نیبه درون ا  ییمواد غذامحل ورود آب و  (3

 . کنندیممواد در حفره کمک   ییجاجابهحفره، به  نیا پوشاننده یهااختهی زده از  رونیزوائد ب (4
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  در گردش مواد نقش دارد.    یگوارش  حفره   ا، یو پالنار ییایعروس در  و  دری هبدن و در    یانیم حفره،  هااسفنجدر    

بدن کمک   یهاقسمتدر پالناریا و عروس دریایی حفره گوارشی دارای انشعابات متعددی است که به گردش مواد در همه 

در    ییمواد غذاکیسه گوارشی ندارد، بنابراین    ها اسفنج  کهییآنجا  از .  کندینمصدق    ها اسفنج« درباره  1اما گزینه »  .کندیم

اما در پالناریا حرکات    ؛ کنندیمکمک    اسفنج مواد در    ییجاجابهبه    ها تاژک(.  2  نه یگز)رد    ابد یینمگوارش    ها اسفنجحفره  

  ی هاسوراخموجود در دیواره وارد و از سوراخ یا    ی هاسوراخ، آب از  اسفنج(. در  4  نه یگزمواد نقش دارد )رد    یی جاجابهبدن در  

 (. 3 نهی گز. در کیسه گوارشی محل ورود و خروج آب و مواد غذایی یکسان است )درستی شودیمدیگری 

 ؟ست ینمناسب  ری عبارت ز لیتکم  یچند مورد برا?

 ....« ........... تواند یم گردش مواد خود .............    سامانهکه در    یهر جانور»

 به نام همولنف را به حفرات بدن پمپ کند.  ی عمای – است  یرگیمو شبکهفاقد  (الف

 . خون تیره را توسط رگ ها از قلب خارج کند  –شکل دارد  یالوله قلب (ب

 وارد و با سرخرگ از آن خارج کند.  تنفسی اندام به سرخرگ کمک به را خون –  دهدیمرا از قلب عبور  رهیخون ت (ج

 ستد.بفر  هااندام همه یهارگیموبه  باره کی صورت به را  ژنی اکس دارای خون –بطن دارد   کیبا  ی قلب (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 موارد نادرست هستند.  همه 

  د یدانیمکه  طور  همانهستند.    یرگیمو  شبکه فاقد    هااسفنجمانند    یجانوران  نی چنهمبا گردش خون باز و    ی جانوران  (الف

 . کندیمبه نام همولنف را به حفرات بدن پمپ  یعی قلب ما  باز، تنها در گردش خون

 از قلب حشرات همولنف توسط رگ ها خارج می شود.شکل هستند،  یالوله قلب  یدارا یحشرات و کرم خاک (ب

وارد و    ی خون با سرخرگ به اندام تنفس  ها یماهاز قلب عبور دهند، اما تنها در    توانندیمرا    رهیخون ت  داران مهره  همه  (ج

 .شودیم خارج از آن  یگریسرخرگ د توسط

  به را    دارژنیاکسگردش خون ساده بوده و خون    ی دارا  ها یماهبطن هستند.    کیبا    یقلب  یدارا   ستانیو دوز  ها یماه  (د

 بالغ گردش خون مضاعف دارند. ستانی، اما دوزفرستندیم ها اندام همه یها رگیموبه  باره ک ی صورت

 ؟کند یمکامل  یدرستبهرا  ریعبارت ز نه یکدام گز?

 «................. گرفت شکل...............  که  یدارانمهره ن یدر اول»

 . کنندیم یریجلوگ هابطنخون قلب، از برگشت خون به  انیجر ۀکنند طرفه کی یهاچه یدر  -  گردش خون مضاعف ۀسامان (1

 است. ازین یشتریب ژنی، به اکسدارانمهره رینسبت به سا  -  یشش یهااهرگیس قیورود خون به قلب از طر (2

 خاص است.  یو محدود به نواح یپوست ۀ کوچک و پراکند  یهایبرجستگ  ،یاندام تنفس - ششآب (3

 . رودیمچپ  زیبه دهل ،یاز سطوح تنفس یخون روشن بازگشت - قلب واجد چهار حفره (4
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  خون .شودیمبالغ، خزندگان، پرندگان و پستانداران مشاهده  ستانیگردش خون مضاعف، در دوز ۀسامان 

 .رودیمچپ  زیخون روشن است و به دهل ، یاز سطوح تنفس یبازگشت

 مناسب است؟ ریعبارت ز لیتکم یبرا  نهیکدام گز ?

 « ................. تواندیم ، ...............که در دستگاه گردش مواد خود  یهر جانور»

 وارد و با سرخرگ از آن خارج کند.  یخون را به کمک سرخرگ به اندام تنفس -  دهدیمرا از قلب عبور  رهیخون ت (1

 بفرستد.  هااندامهمه  یهارگیموبه  باره ک ی صورت به را  ژنی اکس یخون دارا - بطن دارد کیبا   یقلب (2

 بدن وارد کند.  یهااختهی  نیب یبه فضا ماًی به نام همولنف را مستق یعی ما  - است یرگیفاقد شبکه مو (3

 کند.  میخود را تنظ یهااختهی اطراف  عیما یفشار اسمز  - مواد دارد ییجاجابه یبرا  یعی ما (4

نگه    ی ثابت  ۀدر محدودخود را    کر یپ  ی وضع درون  تواندیماست؛ اما جاندار    ر ییجانداران همواره در تغ  طیمح  

  نگه   دار یپا  ی را که برا   یاعمال  مجموعه   .شودیم  اد یادرار ز  ق یآن از طر  دفع   ، ابدییم  شیخون افزا   م ی سد  ی وقت  مثالً دارد؛  

  ۀ هم  ی اساس  ی هایژگیو از    یی ستایا   هم  .نامندیم  ( یهومئوستاز)   ییستایهم ا  ،شودیمجاندار انجام    یدرون  تیوضع  داشتن

 جانداران است.

گردش در بدن، دو بار از قلب عبور    بار کیکه خون ضمن  ی دارمهرهدر مورد هر   ریز  نهیگزکدام ?

 ، درست است؟کندیم

 . باشدیمکامالً مجزا در قلب خود   تلمبهدو  یدارا قطع طور به (1

 . کنندیم یریجلوگ هابطنقلب از برگشت خون به  طرفه کی یهاچهیدر (2

 .رد یگیمصورت  یشش یهارگیموتنها در   یتنفس ی تبادل گازها (3

 . رودیمچپ  زیفقط به دهل  ،یاز سطوح تنفس  یخون بازگشت (4

بالغ،    ستانی. دوزکندیمگردش در بدن، دو بار از قلب عبور    بار  کیدر گردش خون مضاعف، خون ضمن    

خارج    ی که از سطوح تنفس  ی جانوران، خون  ن ی مضاعف هستند. در ا  خون  گردش   ی خزندگان، پرندگان و پستانداران دارا 

 .  رودیمچپ  زی، خون روشن است و به دهلشوندیم

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .  اندنشدهجدا    گر یکدیاز    یو شش   یمربوط به گردش خون عموم  تلمبه بطن وجود دارد و    کی تنها   ستان یدوز  در«  1» نهیگز

بنابراین کاربرد واژه )بطن ها( در مورد  ف قلب سه حفره ای با دو دهلیز و یک بطن وجود دارد،  «: در دوزیستان2»  نهیگز

 . قلب دوزیستان اشتباه است

  ها بافت  ی هارگیموهستند. در    زی ن  یتنفس پوست  ی، دارا یبالغ عالوه بر تنفس شش   ستانیباشد که دوز  حواستان «:  3»  نهیگز

 . ردیگیم تبادل گازها صورت  زین
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  فشارخون از    ترکم  یتبادالت گاز  یالزم برا  خون  فشار  هاآنکه در    یدارانمهره  ۀهمۀ »دربار  نهی کدام گز?

 ؟باشدیم« است یگردش خون عموم   یالزم برا

 . کندیم تلمبه بدن یۀو سپس به بق یبه اندام تنفس بار کیانقباض بطن، خون را  (1

 است.  داده رخ ها آندر  هابطنکامل   ییجدا (2

 . فرستدیم ی به اندام تنفس یسرخرگ شکم قیانقباض بطن خون را از طر (3

 . کندیم عبور  هاآناز قلب  رهیخون ت (4

دو تلمبه    صورت   به، قلب  (بالغ، خزندگان، پرندگان و پستانداران   ستان یدوز)در جانوران با گردش خون مضاعف    

.  کندیم  تیفعال  یگردش عموم  یبرا   ترشیببا فشار    گرید  ۀ و تلمب  یگاز   تبادالتی  برا   ترکمتلمبه با فشار    کی:  کندیمعمل  

 .کندیمعبور  رهی، خون تدارانمهره ۀاز قلب هم

 ؟کندیم ل یتکم یدرست بهرا  ریعبارت ز نهیکدام گز?

 ...« ............  .حتم    طوربهه .............،  ک  یهر جانور»

 دارد. هی متفاوت در تهو کار  و سازدو نوع  - هوادار است یهاسهیکبه نام   ییساختارها  یعالوه بر شُش، دارا (1

 است. یششآب ۀغیدر هر ت یششآب  ۀرشت یواجد تعداد  - دارد چهیدر کیو بطن قلب  یمخروط سرخرگ نیب (2

 . کند یمتلمبه عمل  کی صورتبهگردش خون مضاعف دارد و قلب آن  ۀسامان -  از دو حفره دارد ش یقلب آن ب( 3

 . کنندیم فراهم  طیبدن را با مح یهااختهیدارد که ارتباط  یاژهیو یتنفس یساختارها -  دارد یقسمت چهار ۀمعد  (4

  طیبدن را با مح  یهااختهی که ارتباط    شودیممشاهده    یاژهیو   یتنفس  یدر پستانداران نشخوارکننده، ساختارها  

 . کنندیمفراهم 

در کنترل    یشکم  یطناب عصب  کیاز مغز و    شده  خارجکه اعصاب    یجانوران  همه  درباره  نه،ی کدام گز?

 است؟  شدهانیب یدرست  بهجانور نقش دارد،  کر یپ  یهاتیفعال

 به قلب، مانع بازگشت خون به قلب شوند.   یخون یهارگدر محل اتصال  هاچهیدراز  ی گروه ستیممکن ن (1

 دار در بازگشت همولنف به قلب نقش داشته باشند.چهیمنافذ در ستیممکن ن (2

 . شودیماز قلب خارج  یخون ی هارگ  قیبه دنبال انقباض قلب جانور، خون فقط از طر (3

 .شودیم جانور، مبادله  کریمختلف پ  یهااختهیخون و  نیانتشار ب قیاز طر یتنفس یگازها (4

 

 

 

 

 



 

 149 

 

  ی طناب عصب ی که دارا  کند یمحشرات صحبت  ر ینظ یا مهرهیبدر مورد جانوران  سؤالصورت   دیدقت کن 

 .شوندیموارد   یخون یها رگهنگام خروج از قلب ابتدا به  خون جانوران نیخود هستند. در ا کریدر پ یشکم

 : هانهیگز ریسا یبررس

  ییهاچهیدربه قلب،  یخون  یها رگ، ممکن است در محل اتصال 1 یشناسستیز یکتاب درس 29مطابق شکل  ( 1 نهیگز

 مشاهده شود.

 دار وجود دارد. چهیدر قلب حشرات منافذ در ( 2 نهیگز

 ندارد.  ینقش یتنفس  ی دستگاه گردش خون ملخ، در انتقال گازها د یدقت کن ( 4 نهیگز

  یهااندامک  شتریقرمز، هسته و ب  یهاچهیگو  هاآنکه در    یجانوران  همهکدام عبارت، در ارتباط با  ?

 است؟  حی، صح دهندیمخود را از دست 

 . رودیم ها اندام تمامبه   هابطن پس از عبور از  ژن،یاز اکس یخون غن (1

 . کندیماز قلب عبور  بارکیگردش در بدن،  بارک یخون ضمن  (2

 است. گرفتهشکل ها آنبار در   نیمضاعف، اول  یگردش سامانه (3

 است.  داده رخ ها آندر  هابطنکامل   ییجدا (4

.  دهندیمخود را از دست    یها اندامک  شتر یقرمز، هسته و ب  ی هاچهیگواز پستانداران،    یار ی در انسان و بس  

 . دهدیمها رخ لی از خزندگان مثل کروکود یبرخ در پرندگان، پستانداران و  هابطنکامل  ییجدا

 : هانهیگز ریسا یبررس

پس از    ژن یاز اکس  ی گردش خون مضاعف هستند. در گردش خون مضاعف، خون غن  ی و پستانداران دارا انسان «  1گزینه » 

 . رودیم ها اندام ریسا  به( هابطننه )عبور از بطن چپ 

 .  کندیمگردش در بدن، دو بار از قلب عبور  بار کیگردش خون مضاعف خون ضمن  ستمیس در«: 2» نهیگز

 است.  گرفته شکلبه بعد  ستانیگردش خون مضاعف، از دوز سامانه«: 3گزینه »

 ، ................. قلب  استول یمنافذ قلب ملخ در هنگام د  یهاچهیدر?

 . اندبسته هابطن استولید  در هنگامانسان  یبطن  - یزیدهل یهاچهیدربرخالف  (1

 . اندبسته هابطن استولی د در هنگامشکل انسان  ینیس یهاچهیدربرخالف  (2

 . بازند زهایدهل ستولیس در هنگامانسان  یبطن  - یزیدهل یهاچهیدرهمانند  (3

 . بازند زهایدهل ستولیس در هنگامشکل انسان  ینیس یهاچهیدرهمانند  (4

  در هنگام   زیانسان ن  یبطن  -یز یدهل  ی هاچهیدرقلب باز هستند.    استول یمنافذ قلب ملخ در هنگام د  یهاچهیدر  

 . بازند زها یدهل ستولیس
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 دو   صورتبهبا دستگاه گردش خون مقابل، قلب  یدر جانور?

 ……… جانور، فقط  نی. در اکندیمتلمبه عمل 

 .شودیمبدن تلمبه  بقیهبه  ماًیو سپس مستق ها ششبه  بار کیخون توسط قلب  (1

 . کندیماز قلب عبور  بار کیگردش در بدن  بار کیخون ضمن  یدر دوران نوزاد (2

 است. مؤثر یانجام تبادالت گاز یبرا یپمپ فشار مثبت در تنفس شش (3

 . شودیم سریم ها بطن یی گردش خون مضاعف با جدا سامانهپس از بلوغ، حفظ فشار در  (4

در   ستان،ی بالغ است. در دوز   ست ی در دوز   ی احفره دستگاه گردش خون مضاعف با قلب سه    دهنده   نشان شکل،    

 .کندی م از قلب آن عبور    بار ک یگردش در بدن،    بار ک ی ساده است که خون ضمن    خون   و گردش   یا حفره قلب دو    ی نوزاد  دوره 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .  فرستدیم، بلکه به پوست هم فرستدینم ها ششخون را فقط به  بطن «: 1» نهیگز

 نقش دارد.  یدر انجام تبادالت گاز  زی ن یتنفس پوست ،یعالوه بر تنفس شش ستانیدوز  در«: 3» نهیگز

 بطن وجود دارد.  کی تنها  ستانیدوز  در«: 4گزینه »

  یی، جداهاآن یا اختهی ن یب عیخون و ما نیدرست است که ب یجانوران همه درباره  نه،یکدام گز?

 وجود دارد؟ 

 . شودیمانجام   هاآن معدهدرون   ییاز گوارش مواد غذا یبخش (1

 .شودیمساخته  هاآن در مغز استخوان  یخون ی هااخته ی نیترفراوان (2

 است.  امده یبه وجود ن یاژهیو یتنفس ی، ساختارها ها آندر درون بدن ( 3

 . شودیممشاهده   یرگیشبکه مو ها آن یدفع  سامانهدر اطراف  (4

 .باشدیم  داران مهرهو   یگردش خون بسته مانند کرم خاک یمنظور صورت سؤال جانوران دارا  

 .  ستیصادق ن یکرم خاک یبرا «: 1» نهیگز

 دارند.   یفاقد استخوان هستند و اسکلت غضروف   هایماه یبرخ« 2گزینه »

 د.  ن شومیدرون بدن مشاهده  هاشش دارانمهرهبدن  در«: 3گزینه »

 مشاهده شود.   ی رگیمو  شبکه  یدفع  سامانه در اطراف    د یدفع مواد زائد از خون با  ی جانوران برا   ن یا همهبدن    در «:  4گزینه »
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 ،باشدیم یاز دستگاه گردش خون در ماه یدرباره شکل مقابل که مربوط به بخش  نه یکدام گز?

 است؟ حیصح

 . شودیم ششی رانده  یهارگیمو یسو به، خون Aاز قسمت  (1

 است.  ادیز  اریبس ژنیاکس ی، خون داراشدهداده  نشان یهاقسمتدر تمام   (2

 . دهد یم قلب ماهی را نشان   C، سینوس سیاهرگی و قسمت B( قسمت 3

 . شودیممجموعه  نیوارد ا یشکم اهرگیس قیخون از طر (4

به   یشکم اهرگیس توسط ها انداماز   ی برگشت خون هایماه. در دی توجه کن یتاب درسک 4فصل   28به شکل  

 : هانهیگز  ریسا یبررس .گرددیبازمقلب 

 .  یدارند، نه شش ی ششآب یها رگیمو ها یماه«: 1»  ینهیگز

 است.   ادی ز  دیاکسید  کم و کربن  ژنیاکس  یوجود دارد که دارا  رهیت  خون  شده  داده  نشان  یها قسمتتمام    در  :«2»  ینهیگز

 . دهد ی م مخروط سرخرگی را نشان    Aبطن و قسمت    Cدهلیز، قسمت    Bسینوس سیاهرگی، قسمت    D«: قسمت  3»   ی نه ی گز 

خون    دارانمهرهاز    یگروه? گردش  دستگاه  نوع   هاآنکه  گروهباشدیم  ............  از  برخالف  از    ی، 

 ، .............. باشدیم............  از نوع  هاآنکه دستگاه گردش خون   دارانمهره

 

 

 

 

 پوست مبادله کنند.  ق ی اطراف از طر   طی گازها را با مح  توانند ی مفراوان دارند و   ی ها رگ ی مو با   ی پوست  ری ز   ی رگی مو  ۀ شبک   -1  - 2  ( 1

 . دهندیمگردش خون خود انجام    ۀتوسط سامان  هااندام  یهارگیمواز    یرا تنها به برخ  دارژن یاکسخون    ۀبار  کیانتقال    -2  -  1(  2

 داشته باشند.  رهیخود، خون ت یششآب یهارگیمواز  شده خارج  یهارگدر  توانندیم -  2 -  1( 3

 . دهندیمکارآمد انجام   اریبس صورت  به، ششآب قیپس از بلوغ، تبادل گازها را از طر  -  1 – 2( 4

قلب دو  1گردش خون »     در    ی احفره«  نشان    ها یماهو گردش خون ساده  را  نوزاد دوزیستان  .  دهدیمو 

  ی تنفس پوست  در  .دهدیم   شیبالغ و گردش خون مضاعف را نما  ستانیدوزدر    یاحفره« قلب سه  2گردش خون »  کهیدرحال

. سطح  شوندیمپوست مبادله    قی اطراف از طر  طیفراوان وجود دارد و گازها با مح  یهارگیموبا    ی رپوستیز   یرگیمو  ۀشبک

 وجود دارد.   زین ستانیدر دوز ی. تنفس پوستشودیم داشته  نگهدارند، مرطوب  یکه تنفس پوست ی جانوران پوست در
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 ؟ کنندیم لیتکم  ینادرسترا به  ریکدام موارد، عبارت ز?

 ......« ......... گفت    توانیم »

 .شودیم گردش خون مضاعف مشاهده  ، ها ل یکروکود یفقط در برخ (الف

 است. یالولهجهت حرکت همولنف در ملخ فقط به سمت منافذ قلب  (ب

 . شودیم مشاهده  ستانیگردش خون ساده فقط در دوز  (ج

 فقط الف و ب   (1

 فقط ب و ج   (2

 فقط الف و ج  ( 3

 موارد همه (4

 .اندنادرستهمه موارد  

 موارد: یبررس

 ها گردش خون مضاعف دارند.  لی کروکرد )الف

 نادرست است.  ،یکتاب درس 4فصل  25طبق شکل  )ب

 است.  گونه نیانابالغ  ستانیو دوز  هایماهدر  )ج

 ............. هر جانور با?

 است.  دارمهرهگردش خون بسته،  یسامانه (1

 دارد.  دستگاه گردش خون ،یگوارش یحفره (2

 ندارد.  رگیگردش خون باز، مو یسامانه (3

 . کندیم  جاجابهگردش آب، به کمک حرکات بدن مواد را  یسامانه (4

 : هانهیگز ری. رد ساشودینم دهید رگیگردش خون باز مو یسامانهدر جانوران با  

 .  ستیصادق ن ی کرم خاک ی برا«: 1»  ینهیگز

 . شودیمن دهید دارای حفره گوارشی دستگاه گردش خوندر جانوران «: 2»  ینهیگز

نه  )  دارند  تاژکدار هستند که  قهی  ی هااختهی، عامل حرکت آب  دارند  آبگردش    یسامانهکه    هااسفنج  در«:  4»  ینهیگز

 . (حرکات بدن
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 ؟ کندیم  ل یتکم ینادرسترا به   ریز یجمله نهیکدام گز ?

 ......« .......... ....که خون را    یرگ  را .............که خون    یرگ  یدر گردش خون ماه»

 .است رهیخون ت ی، حاوکندیمقلب دور   یحفرهاز  -  ، همانندکند یم قلب وارد  یحفرهبه  (1

 است. رهیخون ت ی، حاوکند یم وارد  ششآببه  -  ، همانندکند یم قلب وارد  یحفرهبه  (2

 است. رهیخون ت ی، حاوکند یم قلب دور  یحفرهاز  -  ، برخالفکندیموارد  ششآببه  (3

 خون روشن است.  ی، حاو کند یم وارد  ششآببه  -  ، برخالفکندیمدور  ششآباز  (4

  

 است.   رهی خون ت یحاو (یشکم اهرگی س) کند یمکه خون را به قلب وارد  ی«: رگ1»  ینهیگز

 است.   رهیخون ت یحاو (یسرخرگ شکم)  کندیمکه خون را قلب دور  یرگ«: 2»  ینهیگز

  یحاو  ،کندیمکه خون را از قلب دور    یهمانند رگ  (یسرخرگ شکم)  کندیموارد    ششآبکه خون را به    یرگ«:  3گزینه »

 است.   رهیخون ت

 خون روشن است.  یحاو (یسرخرگ پشت)  کندیمدور  ششآبکه خون را از  یرگ«: 4»  ینهیگز

 ف ................. گردش خون مضاع ?

 است.   دارانمهره یهمهمختص  (1

 . شودیم  دهید یاحفرهتنها در جانوران با قلب چهار  (2

 وجود ندارد.   یزاز جانوران آب  ک ی چیهدر  (3

 . شودینم ده ی ، ددارند  ششآبکه  یدر جانداران بالغ  (4

هستند که فاقد گردش خون    ها یماه، خرچنگ دراز و  دارند  ششآبکه    یطبق مطالب کتاب جانداران بالغ  

 . اندمضاعف

 ؟ کندیم لی تکم ی نادرسترا به  ریعبارت ز نهی کدام گز?

 « .....................  واجد  جانور ..................... یدر جانور دارا»

 . شودیمانجام  یو دفع   یی گردش خون بسته، تبادل مواد غذا  - گردش خون باز، همانند  (1

 ندارد.  ینقش یتنفس یگردش خون بسته، دستگاه گردش خون در انتقال گازها نیترساده -برخالف  ،ی سیدیتنفس نا (2

 . شودیمانجام  ها ششآببه کمک  تواند یم یگردش خون مضاعف، تبادل گاز  - گردش خون ساده، برخالف (3

 است. طرفه کیعبور مواد  ریمس ،یگوارش یحفره -سامانه گردش آب، همانند   (4
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 . شودیمانجام  یو دفع یی گردش خون باز و بسته تبادل مواد غذا ی سامانهدر هر دو  (1

  ی دارا زین یندارد. کرم خاک ینقش ی تنفس یدستگاه گردش خون در انتقال گازها  ،یدر حشرات برخالف کرم خاک  (2

 . استی گردش خون بسته و تنفس پوست 

  شش آبرا در  یو تبادالت گاز  دارند  ششآبجانوران  ن یوجود دارد. ا ستان یو نوزاد دوز  ان یگردش خون ساده در ماه (3

 . دهندیمانجام 

  طرفه دو ی عبور مواد در حفره گوارش ر یمس هیدرو در   (سوراخ  ن یچند ق یاز طر )  طرفه کی عبور مواد  ریمس ها اسفنجدر  (4

 . (سوراخ کی  قیاز طر)است 
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 زیست دهم  -5فصل  -1های تکمیلی گفتار سؤال

 

 ؟کندیم لی تکم  ینادرسترا به  ریعبارت ز نهی کدام گز?

 .................«   انسان  ه یکالفک کل  ی رگیمو  شبکه..................    یرگیمو  شبکهدر  »

 درصد شود.  45از  ترشیبممکن است  یخون ی هااخته ی یدرصد حجم -  مغز استخوان، همانند (1

 . کنندیمرا احاطه  یرگیمو شبکه ادیز یاچهیماهدو رگ با بافت   -  همانند ، یماه  ششآب )2

 . شودیم میتنظ یا روده ی عصب یهاشبکهتوسط  یرسانخون  زانیم -  کبد، برخالف )3

 .شودیموارد و خون روشن خارج  رهیخون ت -  حبابک ها، برخالف (4

 

و    ها شبکه  ن یوجود دارند. ا  ،یعصب  ی هااختهی  یها شبکه  (تا مخرج  یاز مر )لوله گوارش    ۀواریدر د   تحرک 

 ، کبد بخشی از دستگاه گوارش است. ستی گوارش ن لوله . کبد جزء کنندیم  می گوارش، تنظ ۀترشح را در لول

 ؟کند یم لیتکم  یدرست  بهرا  ری چند مورد عبارت ز?

 .................« ، قطعاً  کندیم عبور  کلیه()محل ورود و خروج رگ ها در   ه یهر .................. که از ناف کل»

 نقش دارد.  هیدرون کل یرگیشبکه مو لیدر تشک -یرگ (الف

 است. ی بافت عصب یاصل  یهااختهیمتشکل از  - یعصب (ب

 خود است.  یانیم هیدر ال کیاالست یهارشتهواجد  - یرگ (ج

 نقش دارد.  هیدر خروج ادرار از کل -یادرار یمجرا (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 

.  کنندیمعبور    هی از ناف کل  ی زنای، اعصاب و م(هیکل  اهرگی سرخرگ و س)  ها رگهستند.    ح یموارد صح  همه  

 خود هستند.  یانیم  هیال در  کی االست ی هارشته یدارا یخون یها رگ همهنقش دارد.  هی در خروج ادرار از کل یزنایم

 است؟   حیانسان صح یهاهیکل شکل درون    یفیچند مورد درباره هر ساختار ق?

 . کندیم   افتیرا در شده دیتولادرار  (الف

 قرار دارد.  هیکل یهالپاز  یکیدر درون  (ب

 . شوند یملوله مانند  یمواد موجود در آن، وارد ساختارها (ج

 خود است.  محفظهدر درون  یخون  یهارگیمواز  یاشبکه  یدارا (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 
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 فقط مورد »ج« صحیح است  

هر    ی هستند. کپسول بومن در ابتدا(  هزی گرد  یدر ابتدا)انسان، لگنچه و کپسول بومن    یها هی کلشکل    یفی ق  یساختارها 

  ادامه .  رندیگیمقرار    هیدر درون لپ کل  ها زهیگرداز    هرکدام.  شودیمدر آن آغاز    ادرار  لی تشک  ندیقرار دارد و فرا  زهیگرد

گلومرول قرار دارد. لگنچه در    ای اول    یرگیمو  شبکه  بومن شکل است. در درون کپسول  یالولهپس از کپسول بومن،    زهیگرد

شکل    یالولهکه  )  یزنایم   ، به آن وارد و بهشده  دیتولشکل دارد. ادرار    ی فیق  یاست و ساختار  قرارگرفته هیکل  یهاهرمرأس  

 . ردیگینمقرار  هالپاست و در درون  یرگیمو شبکه را ترک کند. لگنچه فاقد  ه یتا کل شودیم تیهدا (است

 ؟ کندیم لیتکم  یدرست بهرا  ر ی ز جملهچند مورد ?

 ...........«   انسان  یها زهیگرددر    یرگی دوم مو  شبکهبرخالف    یرگی اول مو  شبکه»

 صاف فراوان قرار دارد.  چهیماهدو رگ با   نیب (الف

 قرار ندارد.  شکل U لوله یها بخشاز  کیچیهدر اطراف  (ب

 قرار دارد.  یکامل در بخش قشر طوربه (ج

  صفر  ( 4                                  3 ( 3                                   2 ( 2                                1 (1

 موارد: یاست. بررس حیموارد صح همه 

 دو سرخرگ آوران و وابران قرار دارد. ن یب (گلومرول) ی رگیاول مو شبکه (الف

شکل هنله قرار ندارد؛ اما بخشی از شبکه   Uلوله  ی هاقسمتاز  ک ی چیهب و ج( شبکه اول مویرگی )گلومرول( در اطراف 

 .مشاهده نمی شوددر بخش قشری  و این قسمتدر اطراف لوله هنله قرار دارد  یرگیمودوم 

 ............. ست ینممکن  ،کنندیمعبور  ه یکل  یهاهرم نیکه از ب ییهاسرخرگ?

 شوند.  دهید هیکل  یهاستون در  (1

 دهند.  لیتشک  یرگیمو یشبکه زه،یشکل گرد یالوله ی هابخشدر اطراف  (2

 کنند.  جادیا یرا در بخش قشر یانشعابات  (3

. شوندیم ختم  هیکل اهرگ یباشند که به س  ییها اهرگیسدر مجاورت با  (4

  ست یانشعابات ممکن ن  نی . اکندیمعبور    ها هرم  ن یاز فواصل ب هی به کل  یانشعابات حاصل از هر سرخرگ ورود   

  حاصل انشعابات سرخرگ   یرگیمو  ی شبکه  نی ا  را یکنند، ز   جاد یا  ی رگیمو  ی شبکه  زه، یشکل گرد  ی الوله  ی هابخشدر اطراف  

 . باشندیموابران 
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 ؟ کندیم انیرا ب  ه یموجود در کل یخون ی هارگیمو همه  یژگی چند مورد، و?

 . باشندیم  میضخ هیپا یغشا یدارا (الف

 خود هستند. وارهید یپوشش  یهااختهی ی در غشا  یمنافذ متعد یحاو (ب

 . کند یم فراهم  هاآن، امکان تبادل مناسب مواد را در کندخون  انینازک و جر ۀوارید (ج

 . کنندیمقرمز منتقل   یهاچه یگودرون  نیپروتئ  یدرون خود را به کمک نوع  ژنیاکس ترشیب (د

1 )3   2 )4   3 )1   4 )2 

 موارد: یبررس است. حیمه موارد صحه 

  ی پوشش  یها اختهی   یدر غشا  ادیبا داشتن منافذ ز  هارگیمو  نیمنفذ دار وجود دارد. ا  یخون  یهارگیمو،  هاهیکلدر    (و ب  الف

 .شوندیم مشخص م یضخ ه یپا  یهمراه با غشا 

 . کندیمفراهم  هارگیمو، امکان تبادل مناسب مواد را در کندخون  انی نازک و جر ۀوارید (ج

 .شودیم قرمز منتقل   یها چهیگودرون   نی به کمک هموگلوب ی خون یهارگیمودرون  ژنیاکس  ترشیب (د

 ؟ باشدیم  ح یصح نه یکدام گز?

 .شودیم میتقس یترکوچک یهاسرخرگبه  یو در بخش قشر کندیمعبور  ها هرم نیاز فواصل ب هیبه کل یسرخرگ ورود (1

 . باشدیم میهنله، ضخ هلول یرو نیی بخش پا ی هاقسمت ترشیب (2

 سرخرگ وابران همانند آوران فاقد انشعاب است.  (3

 . شودیم ده یهنله د رونیی پااطراف بخش  زه،یدوم در گرد ی رگیشبکه مو یاهرگیبخش س (4

 

 : هانهیگز ر یسا ی بررس .باشدیم حی صح یکتاب درس 5فصل   5با توجه به شکل  

« ورود  انشعابات«:  1گزینه  کل  یسرخرگ  ب  ه یبه  فواصل  قشر  کندیمعبور    هاهرم  ن یاز  بخش  در    ی هاسرخرگبه    ی و 

 .  شودیم می تقس یترکوچک

   ی(کتاب درس 4شکل ). باشدیم هنله، نازک  هلول رونییپا بخش  یها قسمت تر شیب«: 2گزینه »

 دو انشعاب است.  یسرخرگ وابران دارا ،یکتاب درس 5فصل   5توجه شکل  با «: 3گزینه »

 ؟کندیم ل یتکم یدرست بهرا  ریعبارت ز نهیکدام گز?

 .....« ..............   گفت  توان یم انسان که .................   یکلاز    کنندهمحافظتدر مورد هر عامل »

 نقش دارد.  ترشح کننده آلدوسترون غدد  از حفاظت در  – شودیم هیبه کل  هاکروبیممانع از نفوذ  (1

 . شوند یم ها ه یکل   ینسب افتادگی  به منجر  قطعاً آن مقدار  کاهش –  کندیم  دایکاهش پ  نیریش ابتی آن در د اندازه (2

 . باشد یمکالژن  نیپروتئ کننده ترشح یهااخته ی دارای  – نقش دارد   هاکروبیمدر مقابل   هیکل یهااختهیدر حفاظت از  (3

 هستند.   ی وند ی متعلق به بافت پ   ی ا هسته   تک   ی ها اخته ی   دارای   قطعاً   – نقش داشته باشد    ز ی در حفاظت از کبد و طحال ن   تواند ی م   ( 4
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  ها نیا  همهکبد و طحال نقش دارند.    ه، یدو در حفاظت از کل  هر  ها دندهو هم    یمنیدستگاه ا  ی هااختهیهم    

 . هستندی وندیمتعلق به بافت پ یها اختهی  یدارا

 : هانهیگز ریسا یبررس

 ندارد.   ینقش ه یفوق کل  یها غدهاز  در حفاظت هی، کپسول کلکتاب درسی 5فصل  2مطابق شکل  دیکن دقت «: 1گزینه »

 شود.   ها هیکل یممکن است باعث افتادگ یو کاهش بافت چرب ی سبب کاهش مقدار چرب ابتی د دیکن دقت «: 2گزینه »

نقش دارد.    ه یمانند ماکروفاژ وجود دارد که در حفاظت از کل  یمنیا  یهااختهی  ه،یعالوه بر کپسول کل  ه یکل  در«:  3گزینه »

 . ندارند ترشح کالژن  ییتوانا ها اختهی  نیا

ستون   ن یشکل در طرف  ییایلوب یهاانداماست که توسط  ی امادههر  یژگیو  گر انیبچند مورد، ?

 ؟ شودیمشکم به خون وارد  ۀو پشت محوط هامهره

 . دهد یم شیرا افزا یی ایمیش یهاواکنشسرعت  (الف

 ندارد.   یبدن نقش یهومئوستاز  یدر حفظ و برقرار (ب

 . دهد یمانجام  یعوامل مختلف م یآب بدن را تحت تنظ میتنظ (ج

 . شودیمدر خوناب ترشح   شده حلغلظت مواد  شیافزا جهیدرنت (د

 صفر ( 4                                      3 (3                                  2 (2                                     1 (1

 .اندنادرستموارد  ۀهم 

 . ستندیصادق ن  نیتی تروپویو هورمون ار   دی اکسیدمانند کربن  یباتیترک ی، برا ذکرشده موارد

 است؟ حیفرد سالم صح   کی ه یدرباره کل  نهیکدام گز?

 . کندیمعبور  کینزد خورد چیپ  لولهاطراف  یرگ یمو شبکهقرمز موجود در سرخرگ وابران، از درون  چهیگوهر  (1

 . شودیمخارج  اهرگیس کیسرخرگ وارد و توسط  کی قیدر کالفک، خون از طر (2

 . ندیآیم  د یپد ییستایبرهم خوردن هم ا جهیدرنت، هایماریب همه (3

 .ردیدر مجاورت لگنچه قرار گ تواندیم  یبخش قشر (4

  ی بخش قشر ه، یکل یها ستوندر محل  ،دیکنیممشاهده  یکتاب درس 5فصل  3که در شکل  طورهمان 

 .ردیدر مجاورت لگنچه قرار گ تواندیم

 : هانهیگز ریسا یبررس

شبکه  )  ک ینزد  ی خورده چی پ  ی لولهاطراف    ی رگیمو  یشبکهسرخرگ وابران از درون   قرمز  یها چهیگواز   یگروه«:  1گزینه »

 ( 4فصل   5)شکل . کنندینمعبور  (ی الولهدور  یرگیمو

 .شودیمسرخرگ آوران، وارد و توسط سرخرگ وابران، خارج  قیدر کالفک، خون از طر«: 2» نهیگز

 . ندیآیم دی پد ییستا یبرهم خوردن هم ا جهیدرنت، هایماریباز   یار یبس«: 3گزینه »
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در   )محل ورود و خروج رگ ها و میز نای در کلیه(  ه یکدام عبارت در مورد ناف کل یعیدر حالت طب ?

 انسان سالم درست است؟

 است. یویکل اهرگیرگ موجود در آن س نیباالتر (1

 است. هیکل یدرون  یهابخشاز  ی کیتنها در مجاورت  (2 

 . فرستدیمبخش خود به سمت مثانه   نیترنییپاادرار را از  (3

 . کند یموارد  راهز یمدارد و ادرار را به  فیق هیشب یساختار (4 

نگاه    5فصل    4و    3. اگر به شکل  کنندیمارتباط برقرار    ه یبا کل  ه،ی با گذر از ناف کل  یزنای ، اعصاب و مهارگ  

 . بردیمادرار را به سمت مثانه   ه،ی ناف کل بخش  نی ترنیی پادر  ی زنایکه م دی د دی خواه د،یکن

 : هانهیگز ریسا یبررس

 است.  یو یسرخرگ کل ه،یرگ موجود در ناف کل ن یباالتر«: 1گزینه »

 قرار دارد.  هی کل یدر مجاورت لگنچه و بخش قشر ه یکل ناف«: 2گزینه »

   .کندیموارد  ( راهزینه م) ی زنایدارد و ادرار را به م فیق هیشب  ی ساختار لگنچه«: 4گزینه »

 است؟  ح یصح نه یکدام گز?

 دخالت دارند.  یدار و سمتروژنین زائد دفع مواد  زیو ن  هاونیباز،  -  دیفقط در حفظ تعادل اس هاهیکل(1

 .شودیم یزنایهمواره موجب بسته شدن م دی و شد عیکاهش وزن سر (2

 ندارد. یادرار نقش دیدر تول هیکل یلگنچه برخالف بخش قشر (3

 . باشدیم رونیی پااز قسمت  ترشیبطول بخش نازک هنله در قسمت باالرو آن  (4

  

 . باشندیم هیکل فیوظا( تنها نه) جمله از  یدار و سمتروژنین زائددفع مواد  زیو ن هاونی  باز، - د یحفظ تعادل آب اس (1

 شود.  یزنا یو خطر بسته شدن م  هی کل یممکن است موجب افتادگ دی و شد  عیکاهش وزن سر (2

 . کندیم یآورجمعرا  ی دیلگنچه ادرار تول (3

 . باشدیماز قسمت باالرو    ترشیبآن    رو نیی پاطول بخش نازک لوله هنله در قسمت    یکتاب درس  5فصل    4اساس شکل  بر  (4

 انسان سالم، کدام مورد درست است؟  یها هیکل در ارتباط با ?

 . باشد یمصفرا قرار دارد، بلندتر  سهیکه در سمت ک یاهیکلمتصل به   یزنایم (1

 خون به گلومرول است. یدهندهانتقالمتصل است قطورتر از سرخرگ  یرگیدوم مو یشبکهکه به  یسرخرگ (2

 است. قرارگرفته یزنایاز م تر نییپاسرخرگ  ه،یدر ناف کل( 3

 .شودیم ده ید  یرگیبخش نفرون شبکه دوم مو نیترنازکدر اطراف  (4
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  ی رگیدوم مو  شبکه   هاآنکه در اطراف    دهند یم  لیبخش نفرون را تشک  ن یتر نازکهنله،    لولهاز    ییهابخش  

 : هانهیگز ر یسا یبررس .شودیم دهید

صفرا    یسهیک.  باشدیمبلندتر    ز یمتصل به آن ن  ی زنایم  جهیدرنتو    باشد یمسمت راست    هی سمت چپ باالتر از کل  هیکل  (1

 در سمت راست قرار دارد. 

 سرخرگ آوران قطورتر از سرخرگ وابران است.  (2

 است.  گرفته قرار ی زنایباالتر از م هیسرخرگ کل ه، یدر ناف کل (3

 ..... .. گفت    توان ی م انسان سالم    ی ها ه ی کل اطراف آن در    ی خون   ی ها رگ و    ( نفرون )   زه ی با توجه به ساختار گرد ?

 قوس هنله قرار دارد. یدوم تنها در مجاورت بخش صعود یرگیمو شبکه رهیتخون  (1

 . شودیم  میتقس یاصل شاخه دوخون روشن بوده و به  یاز کپسول بومن، دارا شده خارجسرخرگ  (2

 ادرار است. کنندهجمع  لوله ،دوم در اطراف آن وجود ندارد یرگیمو شبکهتنها بخش نفرون که  (3

 محل ورود سرخرگ آوران به کپسول بومن با محل خروج سرخرگ وابران از آن، متفاوت است. (4

خون روشن است و بالفاصله پس از خروج از    ی ، سرخرگ وابران دارا1  ی شناسستیز  5فصل    5طبق شکل    

 .  رودی م خوردهچی پ ی هالولهبه سمت  یکیبه سمت قوس هنله و  یکی که شودیم م یتقس  شاخه دو کپسول بومن به 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 قوس هنله قرار دارد.    ی دوم در مجاورت بخش نزول   ی رگ ی مو   شبکه   ره ی ت ، خون  1  ی شناس ست ی ز   5فصل    5شکل    طبق «:  1گزینه » 

 .  شود ی نم   ده ی در اطراف کپسول بومن د   ی رگ ی دوم مو   شبکه   ن ی چن هم .  ست ی نفرون ن   ی ادرار از اجزا   کننده جمع    لوله «:  3گزینه » 

 است.  کسانیورود سرخرگ آوران به کپسول بومن با محل خروج سرخرگ وابران  محل «: 4گزینه »

 است؟  نادرست« گوسفند  یۀ کل حیتشرچند مورد درباره » ?

 . شودیم  دهی د هیموجود در اطراف کل یهایچرب نیدر ب هیسرخرگ کل (الف

 .شودیم انجام  یسخت به ه،یکل یاز بخش قشر هیجدا شدن کپسول کل (ب

 دارد. تررهیت ینسبت به لگنچه ظاهر هیکل یبخش قشر (ج

 مشخص است.   یزنایدر وسط لگنچه، منفذ م( د

1 )1        2) 2      3 )3   4) 4   

 موارد:  یبررس فقط مورد »ب« نادرست است. 

 . شوندیممشاهده    هیموجود در اطراف کل  یهایچرب  نیدر ب  هیکل  اهرگی سرخرگ و س  ،یزنای گوسفند، م  یۀکل  حیدر تشر  (الف

 .شودیمجدا  یراحتبهاز آن،  یقسمت  دنی با بر هیگوسفند، کپسول کل یۀکل ح یبه هنگام تشر (ب

 .شودیم  دهید  تررهیتنسبت به لگنچه    هیکل  ی بخش قشر  ،د ینیبیم  یکتاب درس  71  ۀصفح  تیکه در شکل فعال  طورهمان  (ج

 مشخص است. ی زنایگوسفند، در وسط لگنچه، منفذ م یۀدر کل (د
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 ؟کند یم لیتکم  یدرست  بهرا  ری ز جمله  چند مورد ?

 ..............« انسان    یها زهیگرددر    یرگی دوم مو  شبکهبرخالف    یرگی اول مو  شبکه»

 صاف فراوان قرار دارد.  چهیماهدو رگ با   نیب (الف

 قرار ندارد.  شکل U لوله یها بخشاز  کی چیهدر اطراف  (ب

 . دهدیم انجام  جهت کیرا تنها در  زهیتبادل مواد با گرد (ج

 . دهد یمانجام  یستیز یبه مصرف انرژ ازی تبادل مواد را بدون ن( د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 موارد: یاست. بررس حیموارد صح همه 

 دو سرخرگ آوران و وابران قرار دارد. ن یب (گلومرول) ی رگیاول مو شبکه (الف

 هنله قرار ندارد.  شکل U لوله یها قسمتاز   ک ی چی هدر اطراف  (گلومرول )  یرگیاول مو شبکه  (ب

 وجود دارد.  ( طرفه تبادل دو )جذب رشح و بازت یرگیدوم مو شبکه و در   (جهت کیتبادل در )در گلومرول تنها تراوش  (ج

 باشد.  رفعالیغ  ای فعال   تواندیم یرگیدوم مو شبکهندارد. تبادل مواد در  ازین یست یز ی تراوش به مصرف انرژ (د

 ؟دینمایم لیتکم  نامناسب طور بهرا  ریعبارت ز نه،یکدام گز?

 .« ...............  ...... شرکت.......... در ساختار ....... .. انسان، .... هیکل  یبخش قشر »

 . کندینم  -  هیهرم کل  -همانند لگنچه  (1

 . کندیم - هی ستون کل - هیبرخالف هرم کل (2

 . کندیم - هی لپ کل - یهمانند بخش مرکز (3

 . کندیم  - هیکپسول کل  - هیبرخالف ستون کل (4 

 .و لگنچه ی بخش مرکز ،یاز: بخش قشر  اند عبارت یطول برش  در هی کل یاصل هیسه ناح 

  ی درون  یهابخشاز    کی  چیهو در ساختار آن،    کند یم(  هاکروبیدر برابر م)  محافظت  هیکل  ی از سه بخش اصل  ه، یکپسول کل 

  ، ردیگیمقرار    ها هرم  نیب که در فاصله  ی . انشعابات بخش قشرکندینمشرکت    ( و لگنچه  یبخش مرکز   ، یبخش قشر )  هیکل

 نام دارد. هیستون کل

 است؟  نادرستانسان  (نفرون) زهی گرد ۀدربار  نهیکدام گز ?

 است.  هیال کی یمکعب یبافت پوشش یدر ساختار خود دارا (1

 است. کسانیخون و ادرار  انیهنله، جهت جر لوله رونییپادر بخش   (2

 کمتر است.  یهنله از طول بخش قطور صعود ۀلول یطول بخش قطور نزول هاآندر  (3

 .شودیم قبل و بعد از خود متصل  یهابخشخود به  میضخ ینواح قیبخش آن از طر نیترلیطو (4
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 .ست ی ن  کسان ی خون و ادرار    ان یهنله، جهت جر   لوله  رو ن یی پا در بخش    ،ی کتاب درس   5فصل   5با توجه به شکل   

 : هانهیگز ریسا یبررس

 است.  یا هیال  کی یاز نوع مکعب زهی گرد یبافت ساختار«: 1گزینه »

  ن یآن است. طول ا یدر قسمت صعود یگر یو د یدر قسمت نزول ی کیهنله دو بخش قطور دارد که  ۀلول«: 3» نهیگز

 است.  شتریب    یبخش قطور در قسمت صعود

 . شودیمخود متصل  یو بعد  یقبل ی هابخشخود به  میضخ ینواح ق یهنله از طر لوله«: 4گزینه »

 ....«........ ...  به  مبتال در فرد  » است؟ نامناسب مقابلعبارت  لیتکم یبرا  نه،یکدام گز?

 . است شده یماریدر کبد موجب ب یچرب ۀانداز از شیب ۀریکبد چرب، ذخ (1

 . ابدی یم ش یافزا یقلب ۀاز سرطان و سکت یاحتمال بروز انواع  ،ی چاق (2

 مشاهده شود.   تواندیم 19کمتر از  یبدن   ۀشاخص تود اک، یسل (3

 . دهدیمرخ  راهزیم یو تاخوردگ هیکل  یافتادگ  ه، یکل یینارسا (4

دارد.  ینقش مهم هیکل تی، در حفظ موقعکندیمرا از ضربه محافظت  هیکل نکهیعالوه بر ا ه،یاطراف کل یچرب 

  یممکن است سبب افتادگ  رند یگیمبه کار    د یو شد  عیکاهش وزن سر  برنامه   که   ی در افراد  یچرب  ن یا  حد   از  ش یب  لیتحل

مناسب ادرار از    یۀو عدم تخل  ی زنایم  شدن   صورت، فرد با خطر بسته  ن یشود. در ا  (راه  زی منه  )  یزنا یم  یو تاخوردگ  هیکل

 . دیخواهد انجام ه یکل ییبه نارسا ت یدرنهاکه  شودیم رو روبه هیکل

 م ..................حت طور بهانسان نقش دارد،  ی هاهیکل از محافظت در  که............  هر?

 قرار دارد.  هاهیکلبا   میدر تماس مستق - یساختار (1

 است. شده  لیتشک ینیپروتئ یهارشتهو  هااختهیاز انواع  -  یبافت (2

 مختلف اتصال دارد.  یهااستخوان به  ماًیمستقخود   یدر دو انتها -یاستخوان (3

 . شودیم  هاهیکل  ییموجب نارسا ل،یدر صورت تحل  -  مجاور غشا ۀبا هست  یی هااختهی یبافت دارا (4

  ی نیپروتئ  یها رشته،  هااختهیاز انواع    یوند یهستند. بافت پ  یوند یانسان، پ  یها هی کلاز    کنندهمحافظت  یهابافت  

 است. شدهلیتشک یا نهیزم ۀو ماد

 « درست است؟انسان سالم یۀ در کل  هارگمحل ورود و خروج کدام گزینه در مورد»?

 است. هیکل  یندرو  یساختارهااز  یک یمحل، تنها در مجاورت  نیا (1

 . رودیم  شیمحل به سمت مثانه پ   نیبخش ا نیادرار از باالتر (2

 . کندیموارد  راه زیمدارد و ادرار را به  فیق هیشب یساختار (3

 است. هیرگ موجود در آن سرخرگ کل نیباالتر (4
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  3و    2  یها شکل. با توجه به  شوندیماز آن خارج    ا یوارد    ه ی محل، به کل  ک یبا گذر از   ی زنای و م  یخون  ی ها رگ  

 است.  هیمحل، سرخرگ کل نیا رگ موجود در نیباالتر  ، یکتاب درس 5فصل 

 است؟  نادرستمقابل  ر یدر مورد تصو  نهیکدام گز?

1) A بدن انسان سالم قرار دارد.  یهازهیگرد یدر ابتدا ونیلیبه تعداد حدود دو م 

2) B لوله هنله ادامه دارد. یقرار دارد و تا ابتدا هیکل یدر بخش قشر 

 است. طرفه کی صورتبه Dبه سمت  A( جهت جریان مواد از 3

 نیست. ها زهیگرد ودر تشکیل ادرار نقش دارد و جز C( بخش 4

 

 خورده نزدیک، لوله هنله و مجرای جمع کننده است.   چیپلولهبه ترتیب کپسول بومن،  Dتا   Aموارد  

 ها نهیگزبررسی 

 .است شده  لی تشک زهیگُرد ونیلیم کی از حدود  ه یقرار دارد و هر کل زهیگرد ی کپسول بومن ابتدا «: 1گزینه »

 .لوله هنله ادامه دارد ی قرار دارد و تا ابتدا ه یکل ی در بخش قشر کیخورده نزد چ یپلوله«: 2گزینه »

 است.    طرفه ک ی صورت بهجمع کننده   ی مواد از کپسول بومن به سمت مجرا انیجر جهت «: 3گزینه »

 است.  هازهیگرد ی ادرار نقش دارد و جز اجزا ل یهنله در تشک لوله«: 4گزینه »

 . ستنی برابر............  تعداد  با ........... انسان تعداد هیدر کل ?

 ی الولهدور  یهاشبکه –  هاکالفک (1

 وابران یهاسرخرگ  –آوران  ی هاسرخرگ  (2

 ها زهیگرد –ادرار  کنندهجمع  یمجار (3

 ها هرم – ها لپ (4

 متصل است. زهیگرد نی ادرار به چند کنندهجمع  ی هر مجرا 5فصل   5با توجه به شکل  

 است؟  نادرستانسان  هیکل  ی(گلومرول ها) یهاکالفک  درباره  نهیکدام گز?

 قرار دارند.   ه،یاز دو بخش درون کل ی کی در (1

 . باشندیمها  نیو گلوبول نیآلبوم یمحتو (2

 . باشندیم ی اهرگیو س یسرخرگ یهارگیمومتشکل از  (3

 . کنندیم وارد  زهیسمت گرد کیخود را به  اتیمحتو (4 
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. سرخرگ آوران نخستین  (اهرگینه س)هستند که در دو طرف خود سرخرگ دارند    ییهارگیمو،  هاکالفک  

 . دهدیم لی سرخرگ وابران را تشک سپس ،دهدیممویرگی یا کالفک را تشکیل  یشبکه

 است؟ ح یانسان صح  یهاهیکل  یدرباره نهی کدام گز?

 . شودیممحافظت    هادندهچپ توسط  یهیکلراست نسبت به  یهیکلاز  یشتریبخش ب (1

 اندک و کالژن است. یانه یزم یماده یدارا کندیم یریجلوگ هیبه کل هاکروبیمکه از نفوذ   یبافت (2

 هسته در مرکز خود است. کیبا   ییهااختهی  یدارد، حاو  ینقش مهم هی کل تیکه در حفظ موقع یبافت (3

 از آن مقابل هم هستند.  یزنایبا محل خروج م هیمحل ورود اعصاب به کل (4

. بافت  کندیم  یریجلوگ  ه یبه کل  هاکروبیماست از نفوذ    ی ارشته  یوند یکه از جنس بافت پ  هیکپسول کل  

 دارد.  یاندک  یا نهیزم یمادهکالژن بوده و  یدارا  یا رشته ی وندیپ
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 زیست دهم - 5فصل  -2های تکمیلی گفتار سؤال

 

 است؟  حی ، صحشود یمکه به درون ادرار ترشح  ی امادههر  درباره ریچند مورد از موارد ز ?

 . شوندیمو قوس هنله ترشح   خوردهچیپ  یها لوله اطراف  یهارگیمواز  (الف

 . شوندیمبه ادرار وارد  هیکل  یهازهیگرد هسازند یهااختهی  یاز غشافقط  (ب

 . شوندیمبدن وارد  یداخل طیغلظت خود به خارج از مح بیجهت ش برخالف (ج

 . اندشده دیتول اختهیدرونماده   شیپ  یبر رو یخاص  یهامیآنزاثر  یدر پ (د

 ( صفر4                              1 ( 3                                  2 (2                                 3 (1

 بررسی موارد: 

 مورد الف و ب( در طی ترشح برخی مواد از مویرگ های دور لوله ای یا خود یاخته های گردیزه به درون گردیزه وارد می شوند. 

 فعال است.  صورت  بهموارد  ترشیبترشح در  (ج مورد

 . اندنشده دیماده تول ش یبر پ م یاثر آنز یدر پ می پتاس  ونیمواد مثل  یبرخ د یدقت کن (د مورد

 ؟باشدیمکاهش مقدار آب خون  جهینت  نه،ی کدام گز?

   هیدرون کل یهازهی گرددر   می سد جذببازکاهش   (1

 در نهنج  ی مرکز تشنگ یعصب یها اختهیعمل در   لیوقوع پتانس (2

   بدن ی هااهرگیس وارهیدخون در  یفشار یهارندهیگ کیتحر (3

 ی در نوار قلب یمتوال QRS هر دو موج انیم  یزمان فاصلهکاهش   (4

 

  یها رندهیگ  خون  فشار. با کاهش  کندیم  دای کاهش پ  زین   خون  فشارمقدار آب خون،    زانی در هنگام کاهش م  

ضربان    زانیم  جهیدرنت  .کند  تیفعال  شتریب  یجبران  صورت  بهکه قلب    شوندیم  و سبب  شده  کیتحردر سرخرگ    ی فشار

 . ابدییم کاهش یدر نوار قلب هاموج ان یم فاصلهضربان قلب،  شی با افزا رودیمقلب باال 

 : هانهیگز ر یسا یبررس 

یابد. بنابراین نتیجه کاهش بازجذب سدیم،  به دنبال بازجذب سدیم در کلیه ها میزان جذب آب نیز افزایش می«:  1گزینه »

 کاهش بازجذب آب است )نه برعکس(.

 قرار دارد.    رنهنجیدر قسمت ز یتشنگ مرکز«: 2گزینه »

 . اندگرفته قرار  هاسرخرگدر  خون فشار  ی هارندهیگ«: 3گزینه »
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 ، ................. موجود در ارتباط با نفرون یرگیمو شبکه، هر  معمول  طور به?

 ترکیب با هموگلوبین است.  صورت به O2واجد مقدار زیادی   (1

 .  کندیم ترآسانانتشار،  قیرا از طر هامولکول ۀآهست ۀمبادل (2

 .  کندیم  افتیسرخرگ آوران در کی قیخون روشن را از طر (3

 متصل است.  اهرگیخود، به سرخرگ و س ی در دو انتها (4

  ر یدو، مقاد  که در هر   ،یا لولهدور    شبکهو    ( گلومرول)وجود دارد؛ کالفک   ی رگیمو  شبکهدر ارتباط با نفرون، دو    

 .دارد وجود نیبا هموگلوب بیدر ترک O2از   یادیز

 ؟کند یمکامل   ینادرسترا به  ری چند مورد عبارت ز?

 «................حتم  طور بهه ..............، ادرار ک ل یتشک یندهایاز فرا کیدر انسان، هر  »

 در ارتباط است.  یرگیاول مو ۀبا شبک - ردیگیمصورت  یستیز یبدون صرف انرژ (الف

 است.  مشاهده قابلفقط درون کپسول بومن   - در خروج مواد از خون نقش دارد (ب

 . کندیم جاجابهتراوش شده  عیخون و ما نیمواد را ب - همراه است یستیز یبا صرف انرژ (ج

 است.  مشاهده قابل شکل نفرون  یالوله فقط در بخش  - شودیماز مواد در خون اطراف  ی گروه  شیباعث افزا (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 موارد:  یبررس .اندنادرستموارد  ۀهم 

  خارج الفک  از ک  خون  فشار  ۀجیدرنتاز خوناب    یمرحله بخش  نی ادرار است. در ا  لیتشک  ۀمرحل  ن یتراوش، نخست  ( و ج  الف

.  رندیگیمصورت    ی و با صرف انرژ  اند فعالموارد    شتر یو ترشح در ب  جذب باز  ی ندها ی. فراشوندیم  به کپسول بومن وارد  شده

از خود   مواد  منشأ  است  ممکن  ترشح  بنابرا  زهیگرد  ی هااختهیدر  ب  ن،یباشد.  ما   ن یمواد  و    جا جابهتراوش شده    عیخون 

 . شوندیم جا جابهتراوش شده  عیو ما   هااختهی ن ی؛ بلکه بشوندی نم

 . شود ی م مشاهده    ز ی جمع کننده ادرار ن   ی تراوش و ترشح در خارج کردن مواد از خون نقش دارند. ترشح در مجار   ی ندها ی فرا   ( ب 

در    زه، یگرد  ی الوله  ی هابخش، عالوه بر  جذبباز.  شودیم از مواد در خون اطراف    ی گروه  ش یباعث افزا  جذب باز  ندیفرا  (د

 . شودیم دهی د زیادرار ن ۀجمع کنند یمجار

 د ................ توانیم، کند یما ............. که اوره ر ی در انسان، اندام?

 شود.  نیتیتروپویترشح هورمون ار زانیم شیخون، سبب افزا ژنیاکس زانیدر پاسخ به کاهش م -  از بدن دفع  (1

 دهد.  شیهورمون مترشحه از خود ضربان قلب و فشارخون را افزا  یتوسط نوع  -  از بدن دفع  (2

 ، بسازد. کندیمکمک   هایچربرا که به گوارش  می آنز یحاو یبیترک -  دیتول (3

 قرمز بپردازد.  یهاچه یگو دیدر نوزادان به تول -  دیتول (4

 



 

 167 

 

هورمون    ن یدارد. ا   یبستگ  ن یتیتروپو یبه نام ار  یقرمز، به ترشح هورمون  ی هاچهیگو  زانیم   م یدر بدن ما تنظ  

  دیتا سرعت تول  کندیممغز استخوان اثر    یو رو   شودیمو کبد به درون خون ترشح    هیکل  ی ها اختهی از    یاژهیو توسط گروه  

  یهاچهیگوتعداد    یتا کاهش معمول  شودیمبه مقدار کم ترشح    یعیطب  طور  بههورمون    ن ی کند. ا  ادی قرمز را ز  یهاچهیگو

هنگام اما  کند.  جبران  را  اکس  کاهش  قرمز  ا  ژنیمقدار  افزا  نی خون،  ا  ابد ی یم  شیهورمون  در    نیکه    ، یخونکمحالت 

 ممکن است رخ دهد.  ارتفاعات،  قرار گرفتن در   ای  یطوالن ی هاورزش ، یو قلب  یتنفس ی هایماریب

 است؟ حیفرد سالم صح کی  یهاهیکل چند مورد، در ارتباط با ?

 . شودیمبه مثانه کاسته  شده  وارددر خون، از حجم ادرار  ییایمیش بیترک  یحضور نوع  یدر پ  (الف

 .شودیممنشعب  (نفرون) زهیمختلف گرد  یهابخشسرخرگ آوران در اطراف  (ب

 است. رگذاریمرحله ساخت ادرار تأث  نیحتم بر دوم طور به زیردرونترشح   ینوع  (ج

 . شودیمآغاز  باز جذب ندیفرا (نفرون)  زهیبخش گرد نیورود مواد به اول محض به (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 است.  حیموارد الف و ج صح 

ادرار    زانیم  جهیو درنت  دهدیمرا کاهش    یادرار  یهالولهادرار در    زانیآب، م  باز جذب  شی با افزا  یضد ادرارهورمون    (الف

 . ابدییمبه مثانه کاهش  ی ورود

 . شودیممختلف نفرون منشعب  یها بخشسرخرگ وابران صادق است؛ سرخرگ وابران در اطراف  ی مورد برا ن یا  (ب

  ن یدوم  جذب بازمواد در نفرون اثر دارند؛    جذب باز  یبر رو  ی دیروئیو آلدوسترون و پارات  یضد ادرار مانند    یی هاهورمون  (ج

 مرحله است.

  ک یاز    کینزد  خوردهچیپ  لوله  وارهید.  شودیمآغاز    جذبباز   ک،ینزد  خوردهچیپ  لولهورود مواد تراوش شده به    محض  به  (د

 .دهندیم ش یرا افزا جذببازسطح  پرزها زی ردارد.  پرز زی راست که   شده لیتشک یمکعب یبافت پوشش هیال

 است؟   شده ذکر ینادرستبه  نهی با توجه به شکل مقابل، کدام گز?

 . کنندیم جاد یا یفراوان  پا مانندکوتاه و   یهارشته، ( 2) یهااختهی (1

 .باشد یم از مواد قابل ترشح به درون نفرون  یبخش یدارا  (1)رگ  (2

 به درون نفرون است.  ها نیپروتئمانع ممانعت کننده از تراوش  نی، دوم( 3) یهااختهی (3

 . کنندیمآغاز  خوردهچیپ  لولهمواد را در  جذبباز، (4) موجود در بخش  یهااختهی (4

 

  وکپسول بومن   وارهید یسنگفرش  اختهی  ت،یمربوط به سرخرگ آوران، پودوس بیبه ترت( 4) تا ( 1) ی هابخش  

 : هانهیگز یبررس . باشندیم کینزد خوردهچیپ لوله

   . باشندیم پا مانندکوتاه و  یها رشته ی کپسول بومن قرار دارند دارا یداخل وارهیدکه در  ( 2) ت یپودوس ی هااختهی (1
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از مواد قابل    یبخش  ن، ی. بنابراشوندیمترشح دفع    لهیوس  به  یاضاف میو پتاس  دروژن یه یهاونیاز سموم، داروها و    یبعض  (2

 دارد.  وجود  ترشح، در سرخرگ آوران

کالفک از نوع منفذدار    یها رگیموتراوش متناسب شده است.    ی هم ساختار کالفک و هم ساختار کپسول بومن، برا  (3

 معمول  طور   بهکه دارند،   یبزرگ  اندازهبه علت    هانیپروتئفراهم است.    یخوب  به   ها آناز    مواد  امکان خروج  ن یهستند و بنابرا

خواهد شد و   رو روبه یگریبا مانع د آنگاهمنافذ عبور کند،   نی ا از  بتواند ینیمنافذ عبور کنند، اما اگر پروتئ ن یاز ا توانند ی نم

  ی هانیپروتئو از خروج    هاست رگیمو  ر یدر سا  هی پای  از غشا  ترمیضخغشا    ن یکالفک است. ا  ی هارگیمو  هیپا   ی آن غشا

و    ها آناندازه بزرگ    رگ،ی مو  به خارج از  ها نی پروتئعامل ممانعت کننده از تراوش   ن یاول  ن، ی . بنابراکندیم  ی ریخوناب جلوگ

 . باشدیم رگیمو م یضخ ه یپا یعامل غشا  نیدوم

 . شود ی م آغاز    باز جذب   ک، ی نزد   خورده چ ی پ   لوله ورود مواد تراوش شده به    محض   به .  باشد ی م   ک ی نزد   خورده چ ی پ   لوله   4بخش    ( 4

 .شودی م ............ قطعاً ........... سالم، بالفاصله پس از  یفرد ی در دستگاه ادرار?

 مثانه، ممکن  یابتدا چهیدرعبور ادرار از  - یتوسط حرکات کرم یزنایحرکت ادرار در م (1

 وارد ،راهزیمادرار از مثانه به  - یعصب ام ی مثانه توسط پ  عضله کیتحر (2

 از بدن دفع ،راهزیمادرار پس از عبور از  - راهزیم  یداخل بندارهباز شدن   (3

 ادرار، فعال  هیتخلانعکاس  -  ورود ادرار به مثانه (4

  چه یدررانده و ادرار، پس از عبور از    ش یپ  به  یزنا یادرار را در طول م  ،یزنا یم  وارهیدصاف    چهیماه  یحرکات کرم  

 . ابدییممثانه، در مثانه تجمع  ی ابتدا

 : هانهیگز ریسا یبررس

، اما بالفاصله پس از  کندیممثانه را منقبض    چهیماه  ،یعصب   امیادرار، نخاع توسط پ  هیتخل انعکاس    یط  در«:  2»  نهیگز

 .شودیم راهزیمانقباضات در مثانه، ادرار وارد   نیشدت ا شی. با افزاشودینم هیتخل  راهزیمانقباض آن، ادرار مثانه به 

عبور کند. در افراد بالغ و سالم،    زین  ی خارج  بندارهاز    د یدفع از بدن، با  یادرار برا   ،راهزیم  ی داخل  بندارهاز    پس «:  3گزینه »

 مهار شود.  ی خارج بندارهتوسط  یاراد  طور بهادرار از بدن ممکن است   دفع ،ی داخل بندارهپس از عبور ادرار از 

ادرار در مثانه، از حجم مشخص  چنانچه «:  4گزینه »   کیتحر  ( نه بالفاصله پس از ورود ادرار به مثانه )  باالتر رود  ی حجم 

 .کندیم  یاندازراهادرار را   هیتخل انعکاسمثانه،   وارهید ی کشش یهارندهیگ

 ، ..............در انسان سالم و بالغ?

 گردد.   زهیگرد  یمکعب یپوشش  یهااخته یدر  یصرف انرژ شیمنجر به افزا تواند یم خون فشار شیافزا (1

 قطر سرخرگ وابران باشد.   شیاز افزا یناش  تواندیم یویتراوش کل زانیم شیافزا (2

 باشد.   یمسدود شدن شکاف تراوش  لیبه دل تواندیم یالولهدور  ی هارگیموکاهش دفع مواد از  (3

   پرزها باشد. زیر شیاز افزا ی ناش تواندیم  ک،ینزد خوردهچیپ  لولهدر  شده باز جذبکاهش مقدار مواد  (4
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خارج    رگیاز مو  یترشی ب  د یحالت مواد مف  نیتراوش شود که در ا  شیمنجر به افزا   تواندیم خون    فشار  شیافزا  

 به خون برگردند.  دی با یبا صرف انرژ  د یمف مواد ن یا  باز جذب ندیفرا   یکه در ط شوندیم

 است؟  ح یانسان صح ی دستگاه ادرار  تیدرباره فعال ر یچند مورد ز?

 . شوند یمدفع  ها ه یکلترشح، از  ندیکامل توسط فرآ طور به دروژنی و ه  میپتاس  یهاون ی (الف

 . کنندیم ترشح  یترشیب  کربناتیب هاهیکلخون،  pH شیدر صورت افزا (ب

 است. کسانیبومن  در کپسولمحل ورود سرخرگ آوران و خروج سرخرگ وابران  (ج

 .ردیصورت گ رفعالیغ  صورت به تواندیمادرار  لیسه مرحله تشک (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 : هاعبارت یبررس 

 . (کامل طور به نه )  شوندیمدفع  هاهی کل له یوس  به ی اضاف می و پتاس دروژنیهاست. چون   نادرست (الف

 . کندیمدفع  ی شتریب کربناتیب هاهی کل ابد،ی ش یخون افزا PHاگر چون  است.  نادرست (ب

 محل ورود و خروج این سرخرگ ها یکسان است.  یکتاب درس 7و  6با توجه به شکل است. چون  درست (ج

 باشند.  رفعالیغ توانندیم و ترشح   باز جذب ، سه مرحله تراوش هر است. چون  درست (د

 ؟دینمایم لیتکم  ینادرسترا به  ریعبارت ز نه،ی کدام گز?

 ...«..............  هیدر کل  تیهر پودوس»

 .  دینما  جادیا ی شکاف تراوش نیچند تواند یم (1

 . ردیگیمکالفک قرار  هیپا یدر تماس با غشا (2

 .  شودیم   دهی نفرون د ییدر بخش ابتدا (3

 . د ینمایمرا از منافذ خود به نفرون وارد  یمواد دفع  (4

به  )  ت یبه نام پودوس  یپوشش  ی هااختهی  ی کپسول بومن به سمت کالفک، از نوع خاص  یدرون  وارهید  ی هااختهی  

  یها با پاها   ت یدارد. پودوس  ی کوتاه و پا مانند فراوان  ی هارشتهها    تیاز پودوس  ک ی  . هر اندشده  ساخته  ( پادار  اخته ی  یمعنا

که محل    کند یم  جادیا  ی ها شکاف تراوش  ت یپودوسی  پاها  ن ی ب  فاصله.  اندکردهکالفک را احاطه    ی ها رگیموخود اطراف  

  ( تیمنافذ پودوس  از   نه)  ی ترواش  یهاشکافاز    یمواد دفع  نی. بنابراباشدیمبه نفرون    هاآنعبور مواد ترواش شده و ورود  

 .کنندیمعبور 

 : هانهیگز ریسا یبررس

  کی توسط  تواندیم یشکاف ترواش نیچند  ،دیکنیممشاهده  یکتاب درس 5فصل   7که در شکل  طورهمان«: 1گزینه »

 شود.   جادیا  تیپودوس
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  نی ا ه یپا یو در تماس با غشا   اندکردهکالفک را احاطه  یهارگیموخود اطراف  یها با پاها  تیپودوس«: 2گزینه »

 .  رندیگیمقرار  هارگیمو

 کپسول بومن قرار دارند.  یدرون وارهیدها در   تیپودوسنفرون قرار دارد و  یبومن در ابتدا کپسول  :«3گزینه »

 ................  تواندیم ادرار، در ............. ماده نیتر فراواندر انسان، ?

 . دی عبور نما زه یگرد یتراوش یهاشکافاز  یبدون صرف انرژ -  یآل (1

 شود. باز جذب ها زهیگرداز  یستیز یبا صرف انرژ -  یمعدن (2

 شود. باز جذب ترشیب رنهنج،یهورمون مترشحه از ز ریتأثتحت  -موجود  (3

 شود.  دیبدن تول  ی هاچه یماه  یهااختهیفسفات در  نیمصرف کرات جهیدرنت -  یآل (4

  یبدون صرف انرژ )تراوش    قی از طر  یانسان مواد دفع  هیکل در ادرار، اوره است. در    یآل  یدفع   ماده  ن ی ترفراوان  

  دروژنیه  ی هاونیاز سموم، داروها و    ی. بعضشوندیموارد    زهیبه درون گرد  (یستیز   یبا صرف انرژ  ترشیب)ترشح    ا ی  (یستیز

  ی هاشکافاز   یستیز  یتراوش و بدون صرف انرژ   قیطر  مثل اوره از  ی و مواد شوندیمترشح دفع    لهیوس  به  یاضاف  م یو پتاس

 .شوندیموارد  زهیبه درون گرد یتراوش

 : هانهیگز ریسا یبررس

ادرار را آب تشک  95  حدود«:  2گزینه » بنابرا دهد یم  لی درصد حجم  ادرار آب    یمعدن  ماده  نی ترفراوان  نی،  .  باشدیمدر 

 .ردیگیم اسمز صورت  ق یو از طر  رفعالیغ  صورت  به هی آب در کل جذبباز

، باز جذب  هاهیکلهورمون با اثر بر  نی ا شودیمترشح  (رنهنجینه ز) نی پس یرمغزیز غدهاز   یضد ادرار هورمون«: 3گزینه »

 . دهدیمدفع آب را توسط ادرار کاهش  بیترت نیا بهو  دهد یم شیآب را افزا

که گروه    بیترت  ن یا  به،  دیآیمتأمین انرژی به کار    منظور  به  هاچهیماه«: کراتین فسفات مولکولی است که در  4»  نهیگز

از بدن    هاهی کلکه توسط  دیآیم دی پد  نینیکرآت ل، ی تبد نیا   انی. در جرشودیم دیتول ATPمنتقل و   ADPفسفات آن به 

  لهیوس بهو    رندیگیماوره را از خون    هاهیکل.  شودیم  دیتول  در کبد  اکیآمون  ییزداسم  قیاوره از طر  کهیدرحال،  شودیمدفع  

 . کنندیمادرار از بدن دفع 

 .. ..........، بخش شماره ....روروبهدر شکل ?

 .  کندیم جادیدر برابر عبور مواد ا  ریناپذ نفوذ یاوارهید ، 1 (1

 کالفک وجود دارد.    کننده احاطه اختهیو به تعداد فراوان در هر  اد یز طول، با 2( 2

 .  باشد یمخوناب  یهانیپروتئ، محل عبور 3( 3

 است.  شده لیتشکاندک  یااخته ی   نیب یبافت با فضا ی ، از نوع 4( 4

است. بافت    شده   لیتشک  یسنگفرش   یها اختهی که از    دهدیمکپسول بومن را نشان    یخارج  دیواره «:  4بخش »  

 است.   اندک یا اختهی  نی ب یواجد فضا  یپوشش
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 : هانهیگز ریسا یبررس

.  کندیمکالفک را احاطه    ی هارگیموکرده و    جادیکپسول بومن را ا  یداخل  وارهیدکه    باشدیم   تیپودوس1«: یاخته  1گزینه »

تراوش    عیکه محل عبور ما  کند یم جادیرا ا یتراوش ی هاشکافکوتاه و پا مانند خود  ی هارشته   اختهی به کمک   اخته ی  نیا

 . باشدیمشده از کالفک 

 . باشندیمو فراوان  ( لینه طو ) ، کوتاه ها رشته ن ی. اباشد یم تیپودوس پا مانند  ی هارشته 2«: بخش شماره 2» نهیگز

امکان    ن یو بنابرا  دارند   خود  واره یددر    ی کالفک منافذ بزرگ  ی هارگیمو.  دهدیمرا نشان    یشکاف تراوش   3«: بخش  3»  نهیگز

  نیاز ا  توانند ی نم  معمول  طور   بهدارند،    که   یبزرگ  اندازهبه علت    ها نی پروتئ.  شودیمفراهم    ی خوب  به  ها آنخروج مواد از  

  ه یپا   ی خواهد شد و آن غشا  رو روبه  یگر یبا مانع د  آنگاه  کند،   منافذ عبور  ن یبتواند از ا  ین یمنافذ عبور کنند، اما اگر پروتئ

  ی هانیپروتئو از خروج    هاسترگیمو  ر یدر سا   ه یپا   ی از غشا  ( برابر  5در حدود  )  تر می ضخغشا    ن یکالفک است. ا  یهارگیمو

 .ندارد وجود  یتراوش یها شکافخوناب از  یهانیپروتئامکان عبور  یدر حالت عاد  نی بنابرا . کندیم یر یخوناب جلوگ

 است؟  ح ی، صحشودیمکه به درون ادرار ترشح   یامادههر  دربارهچند مورد  ?

 . شوندیمبدن وارد  یداخل طیغلظت خود به خارج از مح بیدر خالف جهت ش( الف

 . اندشده دیتول اختهیدرونماده  شیپ  یبر رو  یخاص یهامیآنزاثر  ی در پ  (ب

 .شوندیمهنله ترشح  لوله و خوردهچیپ   یهالولهاطراف  یهارگیمواز  (ج

 . شوندیمبه ادرار وارد  هیکل  یهازهیگرد هسازند یهااختهی  یاز غشا (د

 ( صفر4   3( 3   2( 2   1(  1

 موارد:  یبررس. اندنادرستهمه موارد  

 ! باشدیمفعال  صورت بهموارد  ترشی بترشح در  (الف

 ! اندنشده دیماده تول شیبر پ  می اثر آنز  یدر پ ( می پتاس ونیمثل  )مواد   یبرخ د یدقت کن (ب

 . شوندیمترشح  زهیگرد ی ها اختهی مواد از خود  یبرخ (ج

 . دهندیم رییجمع کننده، تغ ی و مجرا زهیتراوش شده را هنگام عبور از گرد عیما بیو ترشح، ترک جذب باز یندهایفرا  (د

 است؟ شده انیب  ینادرستدر رابطه با شکل مقابل به   نهی کدام گز?

 وجود دارد.  زین دراتیکربوه ،ینیپروتئ یها رشته عالوه بر ، Cدر بخش  (1

 است. شده لیتشکبه هم  دهیاندک و چسب یااختهی نیب یبا فضا   ییها اختهیاز  ،D( بخش 2

 نقش دارد. زهیپهن متعدد در نفوذ مواد به درون گرد  یهاشکافبا داشتن ، B( بخش 3

 است.  شده راندهسلول به گوشه  ادی به علت حجم ز یبافت چرب یهااختهی در ، Aبخش  (4

 Dدیواره کپسول بومن =           Cغشای پایه =            Bپودوسیت =                Aهسته =     

 : هانهیگزبررسی 

 است.  (  هانیپروتئو   ها دراتی کربوهاز  ی بیترک) ی نیکوپروتئیو گل ی نیپروتئ یها رشتهاز  یا شبکه ه، یپا ی غشا«: 1»  ینهیگز
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به    یبافت پوشش  ی هااختهی. باشدیم  هی تک ال  یسنگفرش ی کپسول بومن از جنس بافت پوشش  ی رونیب  واره ید«:  2»  ی نهیگز

 وجود دارد.  ها آن نی ب یاندک  یااختهی  نی ب یو فضا   اندکینزدهم 

پاها امکان    ن یمتعدد در فواصل ب  ک یبار   ی هاشکافکپسول بومن با داشتن    یدرون  وارهیها در د  ت یپودوس«:  3»  ی نهیگز

 . کندیم فراهم را   ها زهیگردنفوذ مواد به درون 

 .است شده  رانده یا گوشهبه  یبافت چرب یها اختهیدر   هسته«: 4»  ینهیگز

 نقش دارد.................   ، درشودیم  جادی ا.............    سازو  سوخت اثر   برکه   یدار تروژنی زائد ن مادههر ?

 ادرار یآل ماده نیترفراوان  لیتشک  -  ها نیپروتئسازنده  یواحدها (1

 رسوب بلورها در محل اتصال دو استخوان به هم  ش یافزا - اختهی  یوراثت ماده (2

 بدن انسان   یدرون طیمح دار یحالت پا جاد یهنگام انباشت، در ا -  نیسازنده پروتئ یواحدها (3

 ادرار  لیمرحله تشک نیهنگام انجام اول یستیز یمصرف انرژ شی افزا - یاچه یماه  یهااختهیدر  (4

  اک ی مصرف شوند، آمون   ساز   و   سوخت در    که   ی صورت   در   دها ی نواس ی است. آم   د ی نواس ی آم   ن، ی سازنده پروتئ   ی واحدها  

 . کند ی م   د ی اوره تول   اک، ی آن با آمون   ب ی و ترک   د ی اکس   ی د   کربن   با مصرف   ی کبد   ی ها اخته ی .  کنند ی م   د ی تول 

 : هانهیگز ریسا یبررس

  اک یآمون  ممکن است از سوخت و ساز نوکلئیک اسید است.    ( دیاس  کی بونوکلئیر  یدئوکس)  DNA«: ماده وراثتی،  2گزینه »

 .دهدینم ل یشود که بلور تشک دیتول

 .  خورد ی م انباشته شود به هم    اک ی که آمون   ی ط ی در شرا   ی است. هومئوستاز   ی هومئوستاز   ، ی درون   ط ی مح   دار ی پا   حالت «:  3گزینه » 

 ندارد. ازی ن یستیز ی ادرار تراوش است. عمل تراوش به انرژ ل یمرحله تشک نیاول«: 4گزینه »

مواد تراوش شده دارد، ممکن    جذبباز  در سهم را    ن یترشی بانسان که    ه یکل  یهازهی گرداز    یبخش?

 .................  ستین

 فراوان باشد.    یهامژهبا    یمکعب یبافت پوشش یدارا (1

 شود.  یالولهدور  یرگیخون شبکه مو بیترک رییسبب تغ (2

 باشد.   گرفته قراربالفاصله پس از کپسول بومن  (3

 قرار داشته باشد.  هیکل یدر بخش قشر (4

  ن ی در ا  شده   جذببازمقدار مواد    ک،ینزد  خوردهچیپ  لولهدر    (ها مژکنه  )فراوان    ی پرزها  زی ربه علت وجود    

 . ستا  هاقسمت  ری از سا شیب زه، یقسمت از گرد
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از  ?   راه   ز یم  یو داخل  یخارج  یهابنداره  یهاتفاوت و    هاشباهتاز    شده  ذکر   یهایژگ یوچند مورد 

 (از راست به چپ بی به ترت)است؟ 

 به مثانه قرار دارند. راهزیمدر محل اتصال  (الف

 هستند. یرارادیصاف و غ  چهیماه (ب 

 .  شوندیم نخاع منقبض   امیدر اثر پ  (ج

 . اندمنقبض ی عیدر حالت طب (د

1 )1  - 3   2 )2  - 2   3 )3  - 1   4 )0  - 4 

 موارد:  یبررس 

  راهزیم  یبنداره، بنداره داخل  نی . اشودیمقرار دارد که به هنگام ورود ادرار باز    ی ابنداره  ،راهز یمدر محل اتصال مثانه به    (الف

 ( تفاوت)نام دارد. 

 ( تفاوت )است.  ی( رارادیغ)از جنس صاف  یو بنداره داخل ( یاراد)  یاسکلت چهی از جنس ماه  یبنداره خارج (ب

 ( تفاوت). شودیممغز منقبض  امیدر اثر پ ینخاع و بنداره خارج امی در اثر پ ی بنداره داخل (ج

 ( شباهت). اندمنقبض یعیدر حالت طب ی و خارج یهر دو بنداره داخل (د

 است؟  نادرست ریز یهانهی گزاز  ک ی کدام?

 گلومرول است. یوارهید یسازنده یهااختهی کپسول بومن همانند  یرونیب  یهااختهیشکل  (1

 دارد.  یترشیبنسبت به خون سرخرگ وابران گلوکز  یالولهدور  یشبکه خون موجود در  (2

 .شودیم  یزنایم یمثانه باعث شل شدن بنداره ابتدا یوارهید یدگیکش ،ادرار هیانعکاس تخل یدر ط (3

 . شود ی نم  دی تول   دهای نواس یآم   سمی از متابول   ماً ی مستق در ادرار انسان است,    یآل   یدفع   یماده   ن ی شتر ی که ب   ی دار دفعتروژن ی ن   ی ماده   (4

 .شودیمشل  راهزیم ی داخل یبندارهادرار,  یهیتخل انعکاس  یدر ط 

 : هانهیگز ریسا یبررس

  ی سنگفرش  یکپسول بومن هر دو از جنس بافت پوشش  یخارج  یهیالگلومرول و    ی وارهید  یسازنده  ی هااختهی«:  1»  ینهیگز

 .  اندهیالتک 

جذب  دارد چون باز  یترشی بنسبت به خون سرخرگ وابران گلوکز    ، قرار دارد  ی الولهدور    یشبکهکه در    یخون«:  1»  ی نهیگز

 . شودیمگلوکز خون  ش یافزا باعث  خوردهچیپ  یلولهگلوکز در 

  سمینه از متابول)  دیآیمبه وجود    اک یکه از آمون  باشدیمدر ادرار    یدار آلتروژنین  یدفع  یماده  ن یترشی ب  ،اوره«:  4»  ینهیگز

 . (دهاینواسیآم میمستق
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 است؟ حیبا توجه به شکل مقابل، چند مورد صح ?

 .شودیمختم  Aکه به  اندکرده را احاطه  یرگیمو یشبکه، Cدرون   یوارهید ی هااختهی (الف

 . اندهیال، سنگفرشی تک  Cدیواری بیرونی  ی هااختهیبرخالف  Bپوششی    یها اختهی ب( 

 دارند.  باز جذبتوانایی ترشح و  D ی هااختهی ج(

 .آوردیم Cرا به  نروش خون Bبرخالف   A (د

1)1   2 )2   3 )3   4 )4 

 . اندحیصح (ج )و  (الف)موارد 

A  ،سرخگ وابران :B  ،سرخگ آوران :C کپسول بومن و :D :است.  نزدیک یخوردهچی پ یلوله 

 موارد: یبررس

 .شودیمکه به سرخرگ وابران ختم  اندکردهرا احاطه  ها کالفکها،  ت یپودوس (الف

 . اندهیال کی ی فرشسنگ ی، پوششنظر  مورد یاختهیهر دو  (ب

 دارند.  باز جذبترشح و  یی توانا ک ینزد یخوردهچیپ  یلوله ی هااختهی (ج

 .......ادرار، ........... هیتخلانسان بالغ و سالم، پس از آغاز انعکاس  ک یدر بدن ?

 . شودیموارد  راه زیممثانه، ادرار از مثانه به   وارهیصاف د  یهاچه ی ماهشدت انقباضات  شیبا افزا (1

 .شودیم یزنایمانع بازگشت ادرار از مثانه به م  ،یزنایم یموجود در انتها یاچه یماه چهیدرانقباض  (2

 . به نخاع ارسال خواهد شد یعصب  امیمثانه، پ  وارهید  یکشش یهارندهیگ کیبا تحر (3

 . رودیمفراتر  ینیموقت ادرار، از حد مع رهیادرار موجود در محل ذخ زانیم (4

 . شودیموارد  راه زیممثانه، ادرار از مثانه خارج و به  ۀواریصاف د  یهاچهیماهشدت انقباض  ش یبا افزا 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .  ستین ی اچهیماهمخاط است و  یخوردگنیچحاصل  چهیدر ن یا  دیکن دقت «: 2گزینه »

 .دهندیمادرار رخ  ه یاز شروع انعکاس تخل قبل «:  4و  3» ی هانهیگز

 دارد. .......... .......مشابه  یساختار ،ندیآیدرمبه ارتعاش  یبازدم ی که توسط هوا ییهاپرده?

   یزنایممانعت کننده از بازگشت ادرار از مثانه به م چهیدر (1

 افراگم یپرده د (2

   راهزیم یبنداره خارج (3

 راهزیم  یبنداره داخل (4
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مخاط به    یخوردگنیچکه حاصل    اند یصوت  ی هاپرده  ،ندیآیدرمبه ارتعاش    یبازدم  ی که توسط هوا  یی هاپرده 

دهانه    ی مخاط بر رو   یخوردگنیچحاصل    ز ی، نشودیم  یزنایادرار از مثانه به م  بازگشت  که مانع از  یا چهیدر.  اندداخلسمت  

 است.  یزنایم

 .ندارد........... وجود  ادرار که .................، امکان .......  ل ی تشک  ند یاز فرا  یا مرحلهانسان، در    زهیدر گرد?

 خون   فشارمرحله توسط    نیآغاز ا  یالزم برا  یروین  نیتأم  -  خوناب به کپسول بومن وجود دارد  یهانیپروتئورود    یبرا  یمانع   (1

 زه یبه گرد کربناتیبو   دروژنیه یهاونی زمان  همورود   -  شوند یمها وارد دار به درون نفرونتروژنیمواد زائد ن (2

 به سرخرگ وابران  یغلظت خون ورود رییتغ - شودیماز خون به ادرار وارد  دهاینواسیگلوکز و آم (3

 به خون  دیاسکیاوربازگشت  -  کنند یم  مصرف ATPنزدیک   خوردهچیپ  لولهمکعبی  یهااختهی(4

به سمت  )خود    گریرا در سمت د  ها آنو   رندیگیمرا از مواد تراوش شده    د ی، مواد مف  زهیگرد  وارهید  یها اختهی   

. در  شوندیمبه خون وارد    ب یترت  ن یا  به دوباره جذب و    ، یا لولهرِ  دو   ی ها رگیمو  مواد توسط  ن ی . اکنندیمرها    ( زهیخارج گرد

 .گردندینم باز به خون  (د یاس کی اورمانند  ) یمرحله مواد دفع نیا

 است؟  حیصح  ه،یدرباره سرنوشت ادرار پس از خروج از کل  نه،یفرد سالم و بالغ کدام گز  کیدر بدن ?

 . کندیم یریجلوگ یزنا یمخاط مثانه، از ورود ادرار به م یخوردگن یچحاصل از  چهیدر (1

 . کند یم آن را قطعاً منقبض  ،راهزیم یتر خارجگمغز به اسفن یکیتحر یهاامیپ ادرار،  هیهنگام تخل (2

 به مثانه نقش ندارد. هاه یکلدر انتقال ادرار از  یزنایم وارهید صاف  یها چهیماهشکل  ی حرکات کرم (3

 . شودی م مثانه کوتاه    واره ی د  چه ی ماه مشابه    راه   ز ی م   یتر داخل گ صاف اسفن  چه ی ماه طول    ،ی حد مشخص   کی حجم ادرار از    ش ی با افزا   ( 4

 :هانهیگز ریسا یبررس 

 . شودیممغز، شل  یهاامیپ با  ،راهزیم یتر خارجگادرار اسفن ه یتخلهنگام  در«: 2گزینه »

 .  راندیم ش یپ بهادرار را   ،یزنا یم وارهیدصاف  چهیماه ی کرم حرکات«: 3گزینه »

 . باشدیم شل  راهزیم یتر داخلگادرار، اسفن ه یتخلهنگام  در«: 4گزینه »

 است؟  شدهانیب  یدرست  بهکدام گزینه در ارتباط با شکل مقابل ?

 است. یپوشش یهااختهیو واجد   زهیردمانند گُ  فیو ق یی بخش انتها 4 شماره (1

 است. 1 شمارهاز سرخرگ  ترکم 2 شمارهو اوره در سرخرگ  دینواسیگلوکز، آم زانیم (2

 . ردیگیمصورت  رفعالیغ صورت بهو  3بخش  قیهمواره از طر زهیورود مواد به درون گرد (3

 . دهدیم رییجمع کننده، تغ یو مجرا زهیتراوش شده را هنگام عبور از گرد عیما  بیترک 5 شمارهبخش  (4
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  ی ادور لوله  یرگیمو  ۀسرخرگ آوران، سرخرگ وابران، کالفک، کپسول بومن و شبک  بیبه ترت   5تا    1موارد    

  ی ا لولهدور    یرگیمو  شبکه  ق یترشح از طر  ق یاز طر  ا ی تراوش از کالفک و    ندیفرا  ی ط  تواندیم مواد به درون نفرون    ورود  است.

 . ردیصورت بگ

 ؟کندیم لی تکم ی درست بهرا  ریعبارت ز نهی کدام گز?

جذب  باز  درواجد نقش    یرگ ی مو  شبکه  هر، .................  واجد نقش در تراوش  یرگیمو  شبکهانسان سالم، هر    یۀدر کل»

 ..« ..................و ترشح  

 . شودیممنفذدار دارد و خون سرخرگ آوران به آن وارد  یهارگیمو -  همانند  (1

 قرار دارد. هیکل یو درون بخش مرکز زه یشکل گرد یفیدر اطراف بخش ق -  برخالف (2

 . کند یم افتیدرون کپسول بومن قرار دارد و سرخرگ وابران، خون را از آن در -  برخالف (3

 . شودیم هنله مشاهده  ۀو در اطراف لول  آوردیمرا به وجود  یکوچک  یهااهرگیس -  همانند  (4

 .شودیمانجام  یا لولهدور  ی رگیمو شبکهو ترشح در   جذبباز ی ندهایتراوش در کالفک و فرا ند یفرا 

 .شودیمسرخرگ وابران از آن خارج    لهیوس  به  یرگیمو  شبکه  نیو خون درون ا  شودیمسرخرگ آوران به کالفک وارد    خون

دور    ی رگیمو  شبکهخون را از    ه یکل  اهرگی از س  ی و انشعاب  شودیموارد    یا لولهدور    یرگیمو  شبکهسرخرگ وابران به    خون

 . کندیمخارج  یالوله

 ؟کندیم لی تکم ی درست  بهرا  ریعبارت ز نهیکدام گز ?

 .« ...............  دارد  وجود  ..............   یرگیمو  ۀگفت در دو سمت شبک  توانینم»

 ، سرخرگ  هیکالفک کل (1

 سرخرگ ، یماه ششآب (2

   اهرگ یکبد انسان، س (3

 اهرگ یانسان، س ی هاشش (4

  

 وابران   سرخرگ ←  (کالفک )  گلومرول ←سرخرگ آوران  (1

 پشتی سرخرگ ← ششآب یرگیمو  شبکه ←یسرخرگ شکم (2

 ی فوق کبد اهرگ سی ← کبد  یرگیمو  شبکه ←باب کبد   اهرگیس (3

 ی شش اهرگ سی ← ها شش یرگی مو شبکه  ←یسرخرگ شش (4
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 .................  تنگ شدن سرخرگ وابران ..............  تنگ شدن سرخرگ آوران?

 . دهد یممیزان تولید ادرار در آن نفرون را افزایش  -  همانند  (1

 . دهدیممیزان تولید ادرار در آن نفرون را کاهش   -  همانند  (2

 . دهدیممیزان تولید ادرار در آن نفرون را افزایش  -  برخالف (3

 . دهد یمرا کاهش  نونفرمیزان تولید ادرار در آن  -  برخالف (4

، اما تنگ شدن  شودیمتنگ شدن سرخرگ آوران به دلیل کاهش خون ورودی به کلیه باعث کم شدن ادرار    

 سرخرگ وابران اثر عکس دارد. 

 ، ..............ادرار   ل یتشک ندی در فرا?

 .شوندینمبه درون کپسول بومن تراوش  گاه  چیه  هانیپروتئ (1

 .شود یمجذب آغاز مواد تراوش شده به کالفک، بازود  ور محض به (2

 .ردیگیم موارد به روش فعال انجام  شتری برخالف ترشح، در ب جذبباز (3

 . شوند یمدوباره جذب  یالوله دور   یهارگیموتراوش شده، توسط  د ی، مواد مفجذببازمرحله  یط (4

  

 . شوندینمتراوش  معمول طور به  هانیپروتئ (1

 .شودیمجذب آغاز باز ک،ی نزد یخوردهچیپ ی لولهورود مواد تراوش شده به   محض به (2

 .ردیگیمموارد به روش فعال انجام  شتریهمانند ترشح در ب جذبباز (3

دور    ی هارگیموو توسط    شده  گرفته  زه یگرد  هوارید  ی هااختهیتراوش شده، توسط    دی، مواد مفجذبباز  ی مرحله  ی ط  (4

 .شوندیم دوباره جذب و وارد خون  ،یالوله

 است؟ حیانسان صح یهاهیکلدر رابطه با   نهی کدام گز?

 است.  یکپسول بومن، متعلق به بافت پوشش یرونیب یوارهید یهااختهی همانند   ت،یهر پودوس (1

 . شوندیمکپسول بومن وارد نفرون  یوارهیدبا عبور از دو  هانیجزء پروتئخوناب به  باتی، ترکمعمول طور به (2

 وابران است. از سرخرگ شتریدر سرخرگ آوران، ب تیهماتوکر زانیم (3

 از سرخرگ آوران است.  ترشیبقطر سرخرگ وابران  (4
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  ی داخل وارهیساده و د  یسنگ فرش ی از نوع بافت پوشش  یرونیب وارهید ،است  وارهید دو  ی کپسول بومن، دارا 

 نام دارند.   ت یآن، پودوس یها  اختهی است که  یآن از نوع خاص بافت پوشش

 ها:   نهیگز ریسا یبررس

عبور    ز ین  ( تیپودوس  یهااخته)ی کپسول بومن    یدرون  یوارهیدکالفک از    رگیمواد تراوش شده پس از عبور از منافذ مو  (2

 . کنندینمکپسول بومن عبور  یرونیب وارهیاز د یعنی  ،شوند یمو وارد نفرون  کنندیم

در  ،  کندیم. که خون خود را وارد کالفک  دیر یبگ  در نظرسرخرگ آوران را با مقدار آب مشخص  برای بررسی این گزینه،    (3

تراوش  کالفک آب  بنابراشودیم،  آب  نی،  وابران  بنابرا  یکمتر   سرخرگ  پالسما   نی دارد،  م  یحجم  و  کمتر    زانیخون 

 . شودیم شتریآن ب تیهماتوکر

 از وابران است.  تر شیبقطر سرخرگ آوران  (4
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 زیست دهم  -5فصل  -3های تکمیلی گفتار سؤال

از ورود به قلب، از آن خارج    رهی که در آن خون ت  ی دارمهرهدر رابطه با هر جانور    نهی کدام گز? پس 

 است؟  حی، صحشودیم

 . باشدیم یاه یتهومتفاوت   کار و  سازدو نوع  یدارا (1

 بدن آن است.  عاتیما یتعادل اسمز شی متناسب با واپا  هیشکل کل نیتردهیچیپ  یدارا (2

 . دنباشیم یدر دستگاه ادرار  ییها یسازگار ها آن همه واست  یاسمز میمقابله با مسائل تنظ  یاز راهکارها برا یانواع  یدارا (3

 .شودیم دار مشاهده تروژنیجانوران دفع نمک و مواد زائد ن نیدر بدن ا (4

که   ردیگیمدفع ادرار صورت  داران مهرهصحبت شده است. در همه  دارانمهره همهدر مورد  سؤال در صورت  

 .شودیمدار مشاهده تروژنی دفع نمک و مواد زائد ن تاً یهمه نها  در ، اماباشدیم ظ، یغل یو در برخ ق یرق یدر برخ

،  د ننک یمانجام تنفس استفاده    یمحلول برا   ژنیاز اکس  ی که در دوران نوزاد  ی دارمهرهدرباره جانوران  ?

 است؟  حی صح  ری چند مورد از موارد ز

 .شودینممشاهده  هیشکل کل نیتردهیچیپ   هاآناز  کی  چیهدر بدن  (الف

 .شودیم محلول در آب مشاهده  صورت به، دفع نمک  هاآن همهدر بدن   (ب

 . کند یمعبور  ها آناز حفرات قلب  رهیهستند که فقط خون ت  یدستگاه گردش خون یدارا (ج

 است. یدر دستگاه ادرار ییها یسازگار صورت به ،یاسمز میمقابله با مسائل تنظ یاز راهکارها برا ک ی هر (د

1 )1   2)   3)   4) 

  ی تنفس  ی واقع گازها دارند، در  اجی مرطوب احت  طیبه مح  یتنفس   یمبادله گازها   یجانوران، برا   همه  د یقت کند  

  ح یصح»ب«    صحبت شده است. فقط مورد  دارانمهره  همهدر مورد    سؤال صورت    . پس درشوند یممحلول مبادله    صورت  به

کدام دفع نمک   اما در هر   باشد یم ظ یغل یدر برخ و ق یرق یکه در برخ ردیگیمدفع ادرار صورت  دارانمهرهاست. در همه 

 .شودیممحلول مشاهده  صورت  به

 ...................  توانندینمهستند،   یغدد نمک  ی که دارا یجانوران?

 در نوک منقار خود داشته باشند. یترشحات نمک (1

 بدن منتقل کنند. یهابافت همهبه  یز سطوح تنفس خون روشن را ا  (2

 . ند ینما  جاجابهخود  یهاششدر  طرفه کی صورت بههوا را  (3

 خارج کنند.  یدرون طینمک را از مح  ،یپوشش یهااختهیتوسط  (4
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نمک    توانند یم،  کنندیممصرف    دار نمک  یغذا  ا ی  ا یکه آب در  ی ابانیو ب  یی ایاز خزندگان و پرندگان در  یبرخ  

  ی دارا  یدفع کنند. خزندگان و پرندگان همگ  ظیغل  یهاقطره  صورت  به  زبان،  ایچشم    کینزد  یغدد نمک  قی اضافه را از طر

و سپس آن را توسط قلب به سراسر    گردانند یم باز به قلب  ی گردش خون مضاعف هستند و خون روشن را از سطوح تنفس

 : هانهی گز ریسا یبررس . فرستندیمبدن 

از    یپس از خروج از غدد نمک  یترشحات نمک  ، دیکنیممشاهده    1  ی شناسستیز  5فصل    13که در شکل    طورهمان  (1

 .کندیم از نوک منقار سقوط  ت ینها درنوک منقار حرکت کرده و  سمت در کنار صورت به  یی مجرا قیطر

 . کنندیم جا جابهخود  ی هاششدر   طرفه   کی  صورت بهشش هستند و هوا را  یپرندگان دارا  (3

 .ردیگیمصورت  یاغده یدر انواع جانوران، توسط بافت پوشش رونیترشح مواد به ب (4

و سپس به خارج    افتی را در   رهیخون ت  هاآنکه قلب    یبالغ  دارانمهره  یدر ارتباط با تمام  نه یکدام گز?

 ، درست است؟ راندیم

 باالست. جانوران نی در ا یو شش یگردش خون عموم یبرقرار یالزم برا خون فشار (1

 . کندیمدار را دفع تروژنیکه مواد زائد ن باشدیم یدر ساختار یاسمز میبخش عمده تنظ (2

 .ردیگیمانجام  یشتریب یبا کارآمد یو شش یگردش خون عموم هابطنکامل   ییبه علت جدا (3

 . دهندیم حرکت  فشار  پر یجا به فشار کم یخود هوا را از جا فرد به منحصر یاهیتهوبه کمک سازوکار  (4

 : هانهیگز یبررس 

  شودیمخون از قلب خارج  بار کی. گذردیمکه گردش خون مضاعف دارند. خون دو بار از قلب  یانرونجا در«: 1»  ینهیگز

به    هاشش  رایز  .ستیباال ن  ادی گردش خون، ز  یشش  ریخون در مس  ییجاجابه  یالزم برا  فشار  ،  رودیم  هاششو به سمت  

  خون   چون  ،یدر گردش خون عموم  کهیدرحال.  شودیمارسال    ها ششخون به سمت    ز یفشار کم ن  جادیو با ا  اند کینزدقلب  

 خون الزم است. ییجاجابه یبرا  یشتر یپس فشار ب شودیمبدن ارسال  ی هاقسمت  یتمام بهاز قلب 

مضاعف دارند. مواد   ایگردش خون ساده  یسامانه دارانمهرهگردش بسته دارند.  ی سامانه  داران مهره ی همه«: 2» ی نهیگز

توسط دستگاه    دارانمهرهدر    زی ن  یاسمز  میتنظ  یعمده. بخش  شودیمدفع    هاهیکلتوسط    دارانمهرهدار در  تروژنیزائد ن

 دارند.  کسانی یمتفاوت اما با عملکرد ساختار با یی هاهیکل دارانمهره ی. تمامشودیمانجام  یادرار

وجود دارد. اما    ( ها لیمانند کروکود)از خزندگان   ی پرندگان، پستانداران و برخ  ی در تمام  هابطنکامل    یی جدا«:  3»  ی نهیگز

 .شودینم دهید ها بطنکامل  یی و اغلب خزندگان جدا ستانیدوزمانند  دارانمهره ریدر سا

  ی تازه در مجاورت سطح تنفس  یاز هوا  یا وستهیپ  انیجر  شودیمدارند که باعث    ییکارها   و   جانوران ساز   شتریب  :«4»  ینهیگز

 ند: ردا یاهیتهوکار  و داران دو نوع ساز رههشهرت دارد. م یا هیتهو یها کار و ساز برقرار شود که به 

 سازوکار پمپ فشار مثبت  -1

 .  یسازوکار فشار منف -2

 . کندیمحرکت  فشار کم  ی به سمت فضافشار  پر  ی جا کارها، هوا از و   ساز نی ا یدو هردر 
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،  کند یمعبور    رهی فقط خون ت  ها آنکه از درون حفرات قلب    ی دارمهرهجانوران    همه  درباره  نه ی کدام گز?

 است؟ حیصح

 دارند. ی اما عملکرد متفاوت کسان،یجانوران ساختار  نیا هیکلاندام  (1

 .ردیگیمصورت  یششآب یهاغهیتدر  یتنفس  یتبادل گازها اتشان، یدر تمام طول ح (2

 . باشدیم خون فشار ازمند ین ، یخون یهارگحرکت درون  یجانوران برا  نیخون در ا (3

 . کندیماز قلب عبور  دو بارگردش در بدن،   بار ک یخون ضمن  (4

فشار، خون را از غشاها به    نیاست. ا  فشار  تحتگردش خون بسته دارند که خون در آن    ستمیس  دارانمهره   

  ک یگردش در بدن،    بار   ک یخون، ضمن   ستان، یو نوزاد دوز ی گردش ساده مثل ماه  دردر حالی که    . کندیمتراوش    ها هیکل

 .کندیم آن عبور  ی احفرهاز قلب دو  بار

خون    دارانمهرهاز    یگروه? گردش  دستگاه  ......  هاآنکه  نوع  گروه  باشدیم...  ....از  از    یبرخالف 

 ...... ...... توانندیم باشدیم ........از نوع .....  هاآنکه دستگاه گردش خون   دارانمهره

1)B-A – را به روده ترشح کنند.  ظیغل اریبس د یکلر میبدن محلول سد یاسمز  میدر جهت حفظ تنظ 

2 )A-B –  کارآمد انجام دهند.  اریبس یششآب سطوح  قیپس از بلوغ، تبادل گازها را از طر 

3 )A-B  -  بدن داشته باشند.  عاتیما یتعادل اسمز ش یرا در ارتباط با واپا هی شکل کل نیتردهیچیپ 

4 )A-B  -  خود میزان باالیی داشته باشند.  ششآب متصل به   یهارگدر 

  Bگردش خون  کهیدرحال. دهدیمرا نشان  هایماهو گردش خون ساده در  ی احفره قلب دو   Aگردش خون  

،  ها هیکلعالوه بر    (هایماهسفرهو    ها کوسهمثل  )  یغضروف  انی. ماهدهدیم  ش ینماو گردش خون مضاعف را    یا حفرهقلب سه  

در    سم یمکان  نی . اکنندیم را به روده ترشح    ظیغل  اریبس  ( د یکلر  م یسد)هستند که محلول نمک    یا روده  راستغدد    یدارا

 . شودینم دهید ستانیدوز

 : هانهیگزبررسی سایر 

کارآمد است. جهت    اریبس   یششآبسطوح    ق ی. تبادل گاز از طردارند  ششآب  انستیدوز  بالغ و نوزاد  ان یماه«:  2گزینه »

 است.  گریکدیبرخالف  ی ششآب غهیت ن یدر طرف آبو عبور   هارگیموحرکت خون در 

تعادل    ش یرا دارند که متناسب با واپا  ه یشکل کل  نیتردهی چیپ  ( ستانینه دوز)پرندگان و پستانداران    خزندگان، «:  3گزینه »

اما چون در کتاب درسی نگفته که    . است  ها آنبدن    عات یما  یاسمز البته این موضوع از کتاب درسی حذف شده است. 

 دوزیستان پیچیده ترین شکل کلیه را دارند، بنابراین می توانستید این گزینه را کنار بگذارید.  

 باالیی دارد. CO2و میزان   کندیمماهی وارد  شش آب«: سرخ شکمی ماهی خون تیره را به 4» نهیگز
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 شکل گرفت که ............. یبار در جانداران ن یاول  یگردش خون مضاعف برا هسامان?

 راه داشته باشد.  وارهیدر د یحفرات قیاز طر گریبطن به بطن د کیاز  تواندیمخون  (1

 . کند یم بدن پمپ  یهاقسمت  ریبه پوست و سا گریبه شش و بار د  بار کیقلب، خون را  (2

 . دهدیمجانوران انجام  نیدر ب یساختار تنفس نیترساده قیخود را از طر یتبادالت گاز شتریب (3

 . کندیم رهیرا درون خود ذخ یترشیب، مقدار آب   ازیهستند که در هنگام ن یامثانه یدارا (4

 

برا  سامانه   آب    انی مشابه ماه  ستانی دوز  ه یکلشکل گرفت.    ستانیبار در دوز  نی اول  ی گردش خون مضاعف 

  ی دفع ادرار کم و مثانه برا  ط،ی. به هنگام خشک شدن محهاستونی   و   آب   رهیذخجانوران محل    ن یا  مثانهاست.    نیریش

 .  کندیم دای پ ش یآب از مثانه به خون افزا جذببازو سپس  شودیم تر بزرگآب  ترشیب رهیذخ

 : هانهیگز ریسا یبررس

 بطن هستند.  کی ی تنها دارا ستانیدوز«: 1گزینه »

 .  کندیمبدن تلمبه  هیبقبه  گریو پوست و بار د  هاششبه  بار  ک یخون را  بطن،«: 2گزینه »

 است.  دارانمهره نیدر ب یساختار تنفس  نیترساده ستانیپوست دوز  دیکن توجه «: 3گزینه »

 ؟باشدیم«، صحیح است  یکه واجد غدد نمک  یدارمهرههر جانور چند مورد، درباره » ?

 آب دارد.  بازجذب در یادیز یدر آن توانمند هیکل (الف

 . کندیمبه سمت نوک منقار آن حرکت  ییمجرا قیاز طر یترشحات نمک (ب

 . کندیمبدن منتقل  یهابافتبه  ماًیمستق یخون روشن را از سطوح تنفس  (ج

 . کندیمفراهم   طیبدن را با مح یهااختهیدارد که ارتباط  یاژهیو یساختار تنفس (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 . اندنادرستموارد »ب« و »ج«  

نمک اضافه را از   توانندیم، کنندیممصرف  دارنمک  ی غذا ای  ایکه آب در یابانی و ب ییایخزندگان و پرندگان در یبرخ

 دفع کنند.   ظیغل ی هاقطره صورت به  زبان، ا یچشم   ک ینزد ینمکه غد قیطر

 موارد نادرست: یبررس

 . کندیمبه سمت نوک منقار آن حرکت  ییمجرا ق یاز طر یپرندگان، ترشحات نمک  در (ب

 . گردانندیم بازبه قلب  یگردش خون مضاعف دارند و خون روشن را از سطوح تنفس  ۀخزندگان و پرندگان، سامان (ج
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 ، ......کندیم مصرف  ی ترشی ب یانرژ  دارانمهره ریکه نسبت به سا یدارمهرهدر هر جانور ?

 فراهم است.  یو مواد دفع  افتهیگوارش  یغذا بدون مخلوط شدن غذا  طرفه کی انیامکان جر (1

 .شودیمزبان دفع  ا یچشم  یکیدر نزد ی غدد قیاز طر ی نمک اضاف (2

 . کند یمعمل  کسانیدو تلمبه با فشار  صورت بهقلب در سامانه گردش خون،  (3

 ندارد. یتنفس یدر انتقال گازها ی دستگاه گردش مواد نقش (4

گوارش دارند.    هلول. پرندگان  کنندیممصرف    یتر شیب  یانرژ   دارانمهره  ر یپرندگان به علت پرواز نسبت به سا  

و   افتهیگوارش   یغذا را بدون مخلوط شدن غذا   طرفه  کی   انی و امکان جر  رد یگیم  مخرج، شکل  لیگوارش در اثر تشک  لوله

 . کندیمفراهم  یمواد دفع

 ...................  ان ماهی همانند .............. انیدر ماه ?

 است. ترشیببدن   عات یآب از ما یفشار اسمز ، غضروفی – نیریآب ش )1

 . شوندیم دفع   ظیمحلول غل صورت به هاونیاز  یبرخ ، ییا دری –  یغضروف )2

 است.  هاونیآب و  یرهیذخمثانه محل  ن،یرشی آب – یی ایدر )3

. شودیمدفع    ظیغل یهاقطره صورت به ی غدد نمک قینمک اضافه از طر ، غضروفی  – یی ایدر )4

آن    ق یبه روده ترشح و از طررا    ظیغل  بسیار  محلول نمک )سدیم کلرید(  یا روده  راستغدد    یغضروف  انیماه  

  ظ یادرار غل  صورت  به  هیتوسط کل  یو برخ  یششآب  یهااختهی  قی از طر  ها ونی  از  یبرخ  زین   ییا یدر  انی. در ماهکنندیمدفع  

 . شوندیمدفع 

 ...................  در?

 . ردیگیمصورت  یانقباض یچهیبا کر یاسمز م ی، تنظهااختهی تکاز  یاریبس (1

 .ردیگیمصورت  یستیز یبدون مصرف انرژ یاسمز میتنظ ها ی ااختهی تکاز  یاریبس (2

 . گرددیمدفع  اختهی ی تنها آب اضاف ،یانقباض  یهاچهیکرانقباض   یط (3

 . ردیگیمفقط با کمک انتشار انجام   یاسمز میتنظ ، یپارامس (4

  ی انرژ   مصرف  به  ازین  بدون  یندیفرآ  که  ردیگیم  انجام  انتشار  کمک  با   یاسمز میتنظ  هایااختهی  تک  از  یاریبس  رد

    است. یستیز
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 ا ..............هیااختهیتکاز   یاریدر بس?

 .ردیگیمصورت  اختهیسطح  قیاز طر ییغذا یازهایبرطرف کردن ن (1

 . ردیپذیمانتشار صورت  واسطه به یاسمز میتنظ (2

 .شودینم گردش آب مشاهده  سامانه (3

 وجود دارد.  یخارج کردن مواد دفع  یبرا یمشخص  یساختارها (4

 .  شودیمبا کمک انتشار انجام  ی اسمز م یتنظ ها یااختهیتکاز  یاریدر بس 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 است.   اخته یسطح  قی از طر ه یتغذ ها یااختهی تک همه در«: 1»  ینهیگز

 گردش آب وجود ندارد.   سامانه  ها یا اختهی تک از   کی چیه در«: 3»  ینهیگز

مثل    هایااختهی  تک  یوجود دارد. در برخ  ها یااختهیدر پر    یخارج کردن مواد دفع  یمشخص برا   ی ساختارها «:  4»  ی نهیگز

 .شودیمدفع  یانقباض  یها چهیکر توسط  یاضاف آب  به همراه یمواد دفع یپارامس

 . شود ی نم شناخته    ی داخل   ط ی مح   ی اسمز   م ی تنظ   ی برا   ط ی با مح   ی سازگار   ی نوع   عنوان   به .......  .......   ان ی در ماه ?

 آن یبه علت شور  یدنی آب نوش زانیکاهش م، شورآب (1

 ظ یمحلول نمک غل کننده دفع یاروده راستوجود غدد  ،ی غضروف (2

 یبا صرف انرژ ها ششآب و نمک از راه  هاونیجذب  ن،یریآب ش (3

 ها هیکلو   هاششآببدن با دخالت   عاتیما یفشار اسمز یو کاهش نسب ها ونیدفع  ،یی ایدر (4

  نوشند یم  یاد یآب ز  هایماه   نیاست. ا   ترکم  ایبدن از آب در  عات یما  ی ، فشار اسمزیی(ایدر)   شورآب  انیدر ماه  

 است. ظیغل شورآب انی. ادرار ماهکندیمدفع  ه یتوسط کل یبرخ و ششآب ق یرا از طر هاونی یو برخ

بدن    عاتیما  یاسمز  میتنظ  یبرا   طیبا مح  یسازگار  ینوع  عنوان  به  یدرست  بههر عبارت  «،  4« و »3«، »2»  یهانهیگزدر  

 بدن و دفع ادرار است.  عاتیما یاسمز  می در تنظ یاندام اصل ه ی، کلدارانمهره همهو در  هانهیگز همه در  است. شده مطرح

 

 . ....... گوارشی ملخ است، ..   ی لوله دفعی متصل به بخشی از    ی سامانه با توجه به شکل روبرو که متعلق به  ?

 است.  شده واقعدر اطراف بخش مربوط به گوارش نهایی مواد غذایی  Aبخش  (1

 . شودیمبه درون آن ترشح  ماًیمستقمحلی است که اسید اوریک  B( بخش 2

 . ردیگیمانجام  Bجذب آب در بخش باز (3

   . شوندیموارد  Aفعال به بخش    انتقالآب با  کلر همراهپتاسیم و   یهاونی (4
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 است.  روده راستمربوط به  Bمالپیگی و بخش  یهالولهمربوط به   Aبخش  

  ی گیمالپ  ی ها لولهکلر از همولنف به    و  م یپتاس  ی هاونیدارند.    ی گیمالپ  ی هالولهمتصل به روده به نام    یدفع  یسامانهحشرات  

  ی هالوله  ی . محتواشودیمترشح    ها لولهبه    د ی اس  ک یاور. سپس  شودیم  ها لوله  ن ی اسمز وارد ا  ق یطر  آن آب از   ی ترشح، و در پ

 . شوندیم باز جذب  هاونی، آب و  روده راست در عات یو با عبور ما  هی به روده، تخل یگیمالپ

  درباره  ، یژگیاز جانوران شکل گرفت. کدام و  یبار در گروه  نی نخست  ی مضاعف برا  ی گردش  سامانه  ?

 است؟  نادرستگروه از جانوران  نیا

 . شودیم  وارد ها آن یهاششبه  یمکش حاصل از فشار منف لهیوس بههوا  (1

 .است کارآمد اری، بسششآب سطوح  قیاز طرتبادل گازها  هاآندر نوزاد  (2

 .  ابدی یم شیبه خون افزا ها آن جذب آب از مثانه باز ،یطیدر شرا (3

 . ردیگیمپوست انجام  قی، از طرهاآن یتبادالت گاز شتریب( 4

با پمپ فشار مثبت، هوا را   ستانیبالغ شکل گرفت. دوز ستانیبار در دوز نی نخست یگردش خون مضاعف برا 

 . کنندیم تیهدا ها ششبه 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 است.   حیمورد طبق متن کتاب صح نیا «: 2گزینه »

. به هنگام  هاستونیآب و    رهیجانوران محل ذخ  نی است. مثانه ا  ن یری آب ش  ان یمشابه ماه  ستانیدوز  ه یکل«:  3گزینه »

آب از مثانه به خون    جذببازو سپس    شودیم  تربزرگآب    تر شیب  رهیذخ  یو مثانه برا   کم  دفع ادرار    ط،یخشک شدن مح

   .کندیم دا یپ  شی افزا

 . ردیگیمپوست صورت   قیبالغ از طر  ستانیدر دوز یتبادالت گاز  تر شیب«: 4گزینه »

 

 ؟ کندیمکامل   ینادرست هعبارت را ب ر،یچند مورد از موارد ز?

 .«گردش خون بسته است  ۀسامان   دارای   .............  دارای  جانور  برخالف............    که  یجانور»

 یس یدیتنفس نا - است یاروده راستغدد  ی، داراها هیکلعالوه بر  (الف

 ه یکل -  بر عهده دارد زیگردش مواد را ن ۀفیدارد که عالوه بر گوارش، وظ یاحفره (ب

 یچهارقسمت ۀمعد  -   کندیمکم در آب دفع  یریپذانحاللدار با  تروژنین ی دفع ۀماد  (ج

 ی بافت   انیخون، لنف و آب م یهانقشبا    یع یما  - هاستونیآب و  رهیآن محل ذخ ۀمثان (د

1 )1   2 )2   3)3   4 )4 

 

 

 



 

 

 186 

 

 موارد نادرست: یبررس .اندنادرستموارد »ب« و »ج«  

 گردش خون بسته ندارند.  ۀدارند، سامان یگوارش ۀکه حفر یجانوران (ب

 . شود ی م مانند انسان و حشرات دفع    ی کم در آب است که توسط جانوران   ی ر ی پذ انحالل دار با  تروژن ی ن   ی دفع   ۀ ماد   ، د ی اس   ک ی اور   ( ج

 گردش خون بسته دارند. ۀو سامان یقسمت  چهار ۀگاو و گوسفند، معد ر ینشخوارکننده، نظ پستانداران

 ؟کندیمکامل  ی درست بهرا  ریعبارت ز  نهیکدام گز?

 ی ادیآب ز  معموالًاست و    شتریب  ط یبدن آن از مح  عاتی ما  یدارد. فشار اسمز   یا حفره  بالغ قلب دو   دارمهره  ینوع»

 ..«...............  دارمهره  ن ی، در انوشدینم

 است.  گریکد یبرخالف  ،یششآب یهاغهیت نیو عبور آب در طرف هارگ یموجهتِ حرکتِ خون در  (1

 آب دارد. جذبباز در یادیز یتوانمند  هاهیکل (2

 . شودیمدفع   هاهیکلتوسط  ظیادرار غل (3

 .هاستونیآب و  ۀریمحل ذخ ۀمثان (4

 است.  نی ریآب ش یهایماهمنظور سؤال،  

 است.  گریکد یبرخالف  ،یششآب یها غهیت ن یو عبور آب در طرف  ها رگیموتِ حرکتِ خون در جه

 ................  تس نی ممکنه ............... ک یدارمهرهدر جانوران ?

 وجود داشته باشد.  یاهرگیس نوسیس ز،یقبل از دهل -  کنند یمدفع  قیادرار رق (1

 دفع شوند.  ظیادرار غل صورتبه هیتوسط کل هاونی یبرخ -  نوشندیم آب  یادیمقدار ز (2

 دفع ادرار کم شود.  ط،ی به هنگام خشک شدن مح - هاستونیآب و  ۀریمحل ذخ ۀمثان (3

 . ابد ی انتقال  هااندام ریبه سا یاز سطح تنفس ماًیخون روشن مستق  - زبان وجود دارد ای چشم  کینزد ی غدد نمک (4

نمک    توانند یم،  کنندیم مصرف    دار نمک  یغذا  ای   ایکه آب در  یابانی و ب  ییای خزندگان و پرندگان در  یبرخ  

  یو پرندگان دارا   خزندگاناز طرفی    دفع کنند.  ظیغل  یهاقطره  صورت  به  زبان،  ا یچشم    کینزد  یغدد نمک  قیاضافه را از طر

  خون را به   نیو سپس قلب ا  گردانند یم  بازبه قلب    یگردش خون مضاعف هستند و خون روشن را از سطح تنفس  سامانه

 . کندیمبدن ارسال  سراسر

 است؟  نادرست  « زبان ایچشم  کی نزد یغدد نمک یدارا   دارمهرهجانوران کدام گزینه درباره »?

 آب دارد.  درباز جذبتوانمندی زیادی   هاآن( کلیه 1

 . کنندیم جانوران فقط در مناطق خشک و بیابانی زندگی  نیا(2

 .کندیمعبور   هاآنگردش در بدن، دو بار از قلب  بارک یخون ضمن  (3

 دفع کنند.  ظی غل یهاقطره صورتبهغدد  نیا قینمک اضافه را از طر  توانندیم (4
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  ی ابانی و ب  یی ایخزندگان و پرندگان در  یآب دارد. برخ  جذبباز  در  یادیز  ی در خزندگان و پرندگان توانمند  هیکل  

  صورت بهزبان،  ا یچشم  ک ینزد یغدد نمک قی نمک اضافه را از طر توانندیم، کنندیم مصرف دارنمک ی غذا ای ا یکه آب در

 دفع کنند.  ظیغل ی هاقطره

 ؟ ستین حیصح نهی در شکل مقابل، کدام گز  شده دادهجانور نشان  یدفع ۀبا توجه به سامان?

 . شودیم« 1از همولنف وارد بخش » آبنمک و  (1

 . شودینمانجام  هاون ی آب و   جذبباز«،  2در بخش » (2

 . گرددیم« وارد بخشی از لوله گوارش این جانور 1( محتوای بخش »3

 . شودیم« به همراه مواد دفعی دستگاه دفع  3دار در آن از طریق بخش »فعی نیتروژن( ماده د 4

  کیاوردار در حشرات، تروژنین  یدفع  ۀدارند. ماد  یگیمالپ ی هالولهمتصل به روده به نام    یدفع   ۀ حشرات سامان  

و با عبور    هی به روده، تخل یگ یمالپ ی هالوله ی . محتواشودیموارد  ی گیمالپ ی هالوله همراه با آب به   دی اس ک یاوراست.    دیاس

 .شودیمدستگاه گوارش دفع    یبه همراه مواد دفع  روده  قی از طر  دی اس  ک یاور.  شوندیم  جذب باز  ها ونیدر روده، آب و    عاتیما
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 زیست دهم -6فصل  -1های تکمیلی گفتار سؤال 

 ............. یاهیگ  یهااختهیدر   نینخست  یوارهید?

 . داردیم را کنار هم نگه  اختهیچسب دو  کیمانند  (1

 است. شده ساخته پپتیدیی پل یاهیالفقط از  (2

 . باشد یم اختهی ی به غشا وارهیبخش د نیترکینزدهمواره  (3

 . ابدییمهمراه با رشد پروتوپالست، گسترش  (4

گسترش    تیقابل  را ی. زشودینما مانع رشد آن  امّ  ،ردیگیم  برپروتوپالست را در    ی مانند قالب  نی نخست  یواره ید  

 . ابدییم شی افزا  ز یآن ن یاندازه واره، ید یسازنده  باتیشدن ترک اضافه  کشش دارد و همراه با رشد پروتوپالست و  و 

 موارد: ریسا یبررس

 .دهدیم را کنار هم قرار  اخته یو دو  کندیماست که مانند چسب عمل  ن ی از جنس پکت ی انیم یغهیت (1

 .نیز وجود دارد یسلولز  یها رشتهعالوه بر پکتین،  نی نخست یوارهیددر  (2

که    ییها اختهیدر    اختهی   یبه غشا   یاهی گ  یااختهی  وارهی بخش د  نیترکی نزد  کتاب دهم  6فصل    4با توجه به شکل    (3

 . باشدیم ن ی پس وارهیدارند، د ن یپس وارهید

 ..........پالسمودسم ...?

 مجاور است.  ی اهیگ اختهیدو   نیرابط ب ینیپروتئ یهاکانال (1

 . باشدیم ترنازکمجاور   یهامحلاست که نسبت به  اختهی وارهیداز  یبخش (2

 توان عبور از آن را ندارد. ی از پروتوپالست است که مواد مغذ یبخش (3

 . کند یممجاور را به هم مرتبط  اختهی دو  یهااختهیانیماست که  یی هاکانال (4

ارتباط برقرار نموده و امکان تبادل مواد    یاهیگ  اختهیدو    نی از پروتوپالست است که ب  یپالسمودسم، بخش  

 .کندیمرا فراهم   گر ید باتیو ترک یمغذ

خود،   یبررس ن یرا در اول ریاز موارد ز  ک ی کدام خود،   ییابتدا کروسکوپیرابرت هوک به کمک م?

 مشاهده کرد ؟ 

 پنبهچوب بافت  یهااختهی پروتوپالست  (1

 پنبهچوبدر بافت  یااخته ی وارهیبا د  شده  احاطهحفرات  (2

 یااختهی وارهیدپالسمودسم ها در  ریتصو (3

 ی اهیگ یهااختهیموجود در  یهاسهید رنگ (4
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با    شده  احاطه  یبافت مرده است، حفرات خال  کیکه    پنبهچوبرابرت هوک، توانست در بافت    کروسکوپیم  

 دهد.  شیرا نما یا اختهی وارهید

 ؟ کندیم کامل  نامناسب طور بهکدام گزینه، عبارت زیر را ?

 « ................. وجود دارد، قطعاً  ......گیاهی که ...  اختهیدر هر  »

 وجود دارد.  زنی الن –نخستین  وارهید (1

 . ابدییمادامه  یااختهی رشد – نیپس وارهید (2

 است. گرفتهشکل یان یم غهیت –پکتین  (3

 . شودیمکنترل  اختهی درون به مواد خروج و  ورود –کوتین  (4

 .شودیممتوقف  نی پس وارهید لیبعد از تشک اختهیرشد  

 ؟ کندیم کامل  نامناسب طور بهرا  ریعبارت ز نه، یکدام گز ?

 ..« ..........است که    ی ندی... مربوط به فرا.........  شکل شماره»

 

 عبور کند.   یپروتوپالست و واکوئول، با صرف انرژ یاز غشا تواندیماساس اسمز آب بر -  2 (1

 .  ردیمیم ، شیهااختهی به دنبال مرگ  اهی باشد، گ  مدت  یطوالناگر  -  2 (2

 شود.   یاه یوزن بافت گ ایدر اندازه  رییسبب تغ تواند یم -  3 (3

 .شودیم  اهیگ یرچوبیغ  یهااندام  یباعث استوار -  4 (4

 عبور کند.  یپروتوپالست و واکوئول، آزادانه و بدون صرف انرژ  یاز غشا  تواندیماساس اسمز آب بر 

 دارد. ی............. اساس کننده  رهی............ با اندامک ذخ کننده  رهیاندامک ذخ?

 گلوتن در بذر گندم، تفاوت   - چغندر قرمز شهیردر  نیانیآنتوس (1

 در برگ کلم، شباهت  نیانیآنتوس - جیهو شهیکاروتن در ر (2

 شباهت  ، یفرنگگوجهرنگ قرمز  - سرخ در پرتقال تو یدیاس باتیترک (3

 گلوتن در بذر گندم، تفاوت - ینیزمبیس ینشاسته در بخش خوراک (4

ا  شودیم  رهیذخ  چهیو گلوتن در کر   (لوپالستیآم)  سهیشاسته در نشاد   اندامک تفاوت اساس  ن یکه  با    یدو 

  ن یاتیآنتوساز طرفی    .هاستسهیدرنگموجود در    ی رنگ  باتیمربوط به ترک  ی فرنگگوجهقرمز    رنگ در ضمن    دارند.  گریکدی

 .شودیم رهیذخ سهیدرنگو کاروتن در  چهیدر کر
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 ، ................ است.دانه نهان اهیگ  کیهر ............. در ?

 یدی ساکاریپل  باتیواجد ترک - یااختهی وارهیدر د هیبخش تک ال (1

 زه یرنگ یحاو - سهید (2

 شده  رهیذخ چهیدر اندامک کر -پاداکسنده   بیترک (3

 ی رنگ باتیترک رهیذخفاقد نقش در  - چهیکر (4

  ی ها رشته  عالوه بر پکتین،  نینخست  ۀواریددر  است.    شده  ساخته  نیبه نام پکت  ید یساکاریاز پل  یانیم  ۀغیت  

 . وجود دارد  ی نیزسلولز

 : هانهیگز ریسا یبررس

 است.   زه ینگرفاقد   سهینشاد«: 2گزینه »

 .  هستند ( دانیاکسیآنت) پاداکسنده ، سهیدرنگو  چهیردر کُ  یرنگ بات یترک«: 3گزینه »

 .شودیم رهیذخ چهیاست که در کر یرنگ بات یاز ترک  یکی نی انیآنتوس«: 4گزینه »

 است؟  نامناسب ر یکامل نمودن عبارت ز ی برا نه، یکدام گز?

 .............«   تواندیم  ، یاهی گ  یهااختهیدر واکوئول    شده  رهیذخ  یماده رنگ»

 در پیشگیری از سرطان مؤثر باشد.  (1

 های متفاوت، تغییر رنگ دهد. PH( در 2

 درختان شود.   یهابرگدر  یزییپا   یهارنگ جادیسبب ا (3

 شود. اه یگ  ییهوا ریغ  ی هابخشرنگ در  جادیسبب ا (4

و به    کندیم  دایپ  رییتغ  اهانیگ  یدر بعض  هاسهیسبزدبا کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار    زییدر پا  

 . ابدییم شی افزا دها ی و مقدار کارتنوئ شودیم  هیبرگ تجز در نهیهنگام سبز ن ی. در اشودیم لی تبد سهیدرنگ

 گیاهی زنده«، صحیح است؟ یهااختهیدر   هاالنچند مورد، درباره » ?

 وجود دارند.  یمناطق به فراوان نیها در اپالسمودسم (الف

 . شودیمالن نازک  در محل ،یااختهی وارهیاز د هیهر ال (ب

 دارد.  زیپالسمودسم، قطعاً الن ن یدارا اختهیهر  (ج

 دارد. زین نیپس وارهیدالن،  یدارا اختهی هر  (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 
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 .  اندحیصحموارد »الف« و »ج«  

 موارد نادرست: یبررس

 .ستیصادق ن  یانیم ۀغیت ی برا (ب

 .ستی صادق ن  یمیو کالنش  یمیپارانش  ی هااختهی ی مثال، برا طور به (د

 . ............. ن یپس وارهی... د.......... یانیم  غهیت ،یاه یگ  اختهی کیدر  ?

 از ساختار خود است.   هیال هر در یزسلول یهارشتهواجد  -  همانند  (1

 .ردیقرار بگ یااختهی  یبا غشا در تماستواند  یم  – برخالف (2

 .  ردیگ در بربه نام پروتوپالست را  یتواند بخشیم  – برخالف (3

 نقش دارد.  اختهیبه  دنیاستحکام بخش در  – همانند  (4

 نقش دارد. ها اختهیشکل و استحکام  در حفظ ،ی اهیگ یها اختهیدر  وارهید 

 است؟  نادرست ، دهدیمرا نشان  یاهیگ  ۀاختی کی  ۀواریدر رابطه با شکل مقابل که د نهی کدام گز?

 

 وجود دارند. یسلولز یهارشته « 2«، همانند بخش » 3در بخش » (1

 بین بیش از دو یاخته گیاهی مشترک باشد.   تواندیم «، 1بخش » (2

 « نازک شده است. 1در بخش » یااختهیکه دیواره  شودیمگفته  یامنطقه( الن به 3

 . سازدیم« را 2، بخش »شده  لیتشکگیاهی تازه  یها اختهییک از   پروتوپالست هر (4

  6فصل   5توجه به شکل  با  در آنجا نازک مانده است. یا اختهی  ۀواریکه د شودیمگفته  یا منطقهالن به  

 . دهدینمرخ  یانیم ۀغی در ت ی نازک شدگ ، یکتاب درس

 ؟کندیمکامل  ی نادرسترا به  ریعبارت ز نه یکدام گز?

 ...«...............  هااختهی  در..............   ندیفرا  ، یاهیبافت گ  یدر نوع»

 شود.  یاه یوزن بافت گ ایدر اندازه  رییمنجر به تغ   تواندیم ز،یپالسمول (1

 . شودیمو پروتوپالست  یااختهی ۀوارید نیب ۀفاصل  شیسبب افزا ز،یپالسمول (2

 شود. یااختهی ۀواریپروتوپالست با د  یتماس غشا زانیم شیباعث افزا تواندیم تورژسانس،  (3

 . دهدیمپروتوپالست رخ  یفقط از غشا یآب بدون صرف انرژ یهامولکول تورژسانس، همواره به علت عبور  (4

 عبور کند.  یپروتوپالست و واکوئول، آزادانه و بدون صرف انرژ  یاز غشا  تواندیم اساس اسمز آب بر 
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 ؟کندیم لی تکم ی درست بهرا  ریعبارت ز نه یکدام گز?

 ...« ...........  قطعاً   ...........   که  یاهیبالغ گ  ۀاختیهر    اه، یگ  کیدر  »

 است. سهیواجد اندامک سبزد -  پاداکسنده دارد باتیترک (1

 است. رینسبت به آب نفوذناپذ - دارد  نیخود پکت وارهیددر ساختار  (2

 . کندینم  دیتول دیآلکالوئ بات یترک - از سرطان نقش داشته باشند یریشگ یدر پ  توانندیمآن  باتیترک (3

 . کندیمخود است که مانند چسب عمل  ۀواریدر ساختار د یبیواجد ترک -  شودیم یاه یاندام گ یریپذانعطافسبب  (4

  توپالسم یس  ه،یال  نی. اشودیم  لیتشک  یانیم  ۀغیبه نام ت  ی اهیالهسته،    می بعد از تقس  یاهی گ  ۀاختی   میر تقسد  

   است. شده ساخته  نی از پکت  یانیم ۀغی. تشود یم جادیا  اختهی  دو  ،جهیدرنتو    کندیم م یتقس دو بخش را به 

 .داردیم هم نگه  کنار در را  اختهی و دو  کندیممانند چسب عمل  نیپکت

 است؟  نادرست نه یبا توجه به شکل مقابل، کدام گز?

 

 

 

 

 

 

 . رسدیمبه مصرف   انیرشد و نمو رو  یموجود در گندم و جو باشد که برا نیپروتئ  ینوع  ۀری محل ذخ تواند یمبخش »ب«  (1

 .شودیمبرقرار  توپالسمیبخش و س نیا نیارتباط ب هاآن قیوجود دارند که از طر  یمنافذ( در پوشش بخش »ج« 2

 .کندیم رییبا کاهش طول روز و کم شدن نور تغ  اهانیگ ۀاست که در هم یساختار یدارا ( بخش »د«3

 نقش داشته باشد.  یاه ی گ یهااختهی  نیدر کنترل تبادل مواد ب  تواندیم ( بخش »الف«4

 دهد. را نشان می سبزدیسه و »د«   هسته ، »ج«واکوئول  ، »ب«یااختهی دیواره  »الف« 

 . شود ی م   ل ی تبد   سه ی د رنگ و به    کند ی م   ر یی تغ   اهان ی گ   ی در بعض   ها سه ی سبزد با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار    ز یی در پا 

 درست است؟  اهی گ ک یبالغ  ی هااختهیانواع  دربارهکدام عبارت،  ?

 دارد.  یاژلهو  افتهیرییتغ  بیبا ترک یاوارهیددارد،  نیخود پکت وارهیدکه در  یااختهی هر  (1

 است. (کلروپالست) سهیسبزد یدارد، دارا (دانیاکسیآنت)پاداکسنده  باتیکه ترک یااختهی هر  (2

 . سازدیم  دیداشته باشند، فقط آلکالوئ ضد سرطان تیفعال توانندیمآن  باتیکه ترک یااختهی هر  (3

 شود. در دیواره آن یافت می یسلولز یهارشته ،د ینمایمرشد خود را حفظ  تیکه قابل یااختهی هر  (4
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گسترش و    ت یقابل  را ی؛ زشودینماما مانع رشد آن    ،ردیگیم بر    پروتوپالست را در   ، یمانند قالب  ن،ینخست  وارهید  

  ن ی نخست  وارهید.  ابدییم  شیافزا  زیآن ن  اندازه  واره،ید  هسازند  بات یکردن ترک  اضافه   کشش دارد و همراه با رشد پروتوپالست و

 .نیز دارد یسلولز  یهارشته عالوه بر پکتین، 

 : هانهیگز ریسا یبررس

  یاست. در بعض  شده   ساخته  ن یبه نام پکت  ی د یساکاریاز پل  ی انیم  غه یتدارند.    ی انیم  غه یت  ،یاه ی گ  یها اختهی  همه «:  1گزینه »

 . ندیگویمشدن   یا ژله ر،ییتغ ن ی. به اشودیم یا ژلهبا جذب آب، متورم و  وارهید  نی پکت (،هاآن همهنه  ) ها اختهی

هستند. پس ممکن  ( دانی اکسیآنت)، پاداُکسنده(کروموپالست)  سهیدرنگو  ( واکوئل)  چهیدر کر یرنگ بات یترک«: 2گزینه »

 خود داشته باشد اما فاقد کلروپالست باشد.  یهارا در واکوئل دانیاکس یآنت باتیترک یااختهیاست 

موجود    یرنگ  باتیمثل ترک  یگرید  پاداکسنده  بات ی، ترکدها یآلکالوئممکن است عالوه بر    هااختهی  د یکن  دقت«:  3گزینه »

 .کنند   د یرا تول ها سهیدو   هاچهیکردر 

 است؟  سهیدرنگو   چهیدر کرُ شدهرهی ذخ یرنگ باتی مشترک ترک ی ژگیو نه، یکدام گز ?

 ها نه یسبز هیتجز ی در پ  دیکاروتنوئ دیتول شیافزا (1

 بدن   یاتیح یعملکردها میمغز در تنظ تیقابل شیافزا (2

 اختهیاز مواد موجود در  دیساخت کاروتنوئ (3

 ی سرطان ی هایماریبدرمان  (4

بهبود عملکرد    زیو ن  (نه درمان!)از سرطان    یریشگیدر پ  ،سهیدرنگو    چهیدر کر  شده  رهیذخ  یرنگ  باتیترک  

)تأیید    کنندیمبدن مثل تنفس را کنترل    یاتیح  یمغز، عملکردها.  (4  نهیگز)رد  دارند    ینقش مثبت  هااندام  ریمغز و سا

  ش یافزا  دیو مقدار کاروتنوئ  شده  ه یتجز  نهی، ممکن است سبز  چهیو کر  سه یدرنگبرخالف    سهیدر ساختار سبزد.  (2گزینه  

 .(3)رد گزینه   شودینم افتی  دیکاروتنوئ چه یدر کر . (1نهیگز)رد   ابدی

... ........ ست ین...، ممکن ....... شمارهبا توجه به شکل مقابل، در بخش ?

   کنند. عبور آن از هاون ی   و هامولکول از یبرخ فقط  - 1 (1

   شوند.  مشاهده  متفاوت ییایمیش باتیترک - 2 (2

   بروند. گرید اختهی به اختهی یغشا از عبور  با  باتیترک - 3 (3

 .ردیگ صورت اه یگ در  هااخته ی  نیب مواد تبادل  شی واپا  - 2 (4

  ی ها بافت  مشاهده.  دهدیم و پالسمودسم را نشان    ی ااختهی  ی وارهید  اخته، ی  ی غشا   ب یبه ترت  3تا    1  ی هابخش   

. به  اندشده  دهیکش  گرید  اخته ی به    ی ااختهیاز    یا اختهی  انیم  ی هاکانالکه    دهدیم  نشان  یالکترون  کروسکوپ یبا م  یاهیگ

  گر ید  اختهی به    ی ااختهیاز راه پالسمودسم ها از    توانندیم  گر ید  باتیو ترک  ی. مواد مغذندیگویمپالسمودسم    ها کانال  نیا

 . (یا اختهی ی دون عبور از غشا)  بروند
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 : هانهیگز ریسا یبررس

  یر ینفوذپذ  اخته،ی  ی عبور کنند. غشا  اخته ی  ی از سطح غشا   د ی خروج از آن، با  ا ی  اخته ی ورود به    ی گوناگون برا  مواد«:  1گزینه »

 از آن عبور کنند.  توانند یم هاونیو    هامولکولاز  ی فقط برخ یعنیدارد،  ینسب یی تراوا ای  یانتخاب

  ک ی در طول عمر    یو حت  دهندیمکه انجام    یکار   بامتفاوت، متناسب    ی هااختهیدر    وارهی د  ییایمیش  ب یترک«:  2گزینه »

   .  کندیمفرق   اختهی

 . هاستآناز  یکی  اهیدر گ هااختهی ن یتبادل مواد ب  ش یدارد که واپا ی متفاوت یعملکردها یا اختهی  وارهید«: 4» نهیگز

 است؟  ح یصح  نهیکدام گز ?

 . باشدیم یدیاس باتیترک  یالزاماً حاو چهیاندامک کر (1

 دارد.  یدانیاکسیآنت تیگلوتن ، خاص  نیهمانند پروتئ چهیموجود در کر نیانیآنتوس (2

 در انسان شود.  یی باشد که باعث کاهش جذب مواد غذا یاماده  یدارا تواندیم  چه،یاندامک کر (3

 . ردیگیمصورت  هاچهیکر، به دنبال جذب آب در درون دنش یاژله  رییتغ (4

 افراد شود. ی در برخ اکیسل یماریباعث بروز ب  تواندیم هاچهیکردر   شده رهیذخگلوتن  

 ............. الن............  در پالسمودسم?

 وجود دارد.   وارهدی  –همانند  (1

 . شودیمنازک مشاهده  وارهید  –برخالف  (2

 وجود دارد.  یمختلف بات ترکی –همانند  (3

 . شودینم مشاهده پروتوپالست  –برخالف  (4

  گر ید  اختهی به    ی ااختهیاز راه آن، از    گرید  باتیو ترک  یاست که مواد مغذ  ی ااختهیانیمپالسمودسم کانال    

  ی باقنازک  یا اختهی یهوار یاست که در آن د  یامنطقه زی. الن نشودیم مشاهده در آن یمتفاوت  بات یترک ن،ی . بنابراروندیم

 وجود دارند.   وارهیمختلف د باتیحداقل ترک زیاست. پس در الن ن مانده

 .. .........نسبت به غشا .... ی اهیگ اخته ی کی وارهید ی هیال ن یدورتر?

 است. اختهی  نیا وارهیدبخش از   نیدتریجد (1

 است.  شده  ساخته نیبه نام پکت یدیپپتی از پل (2

 .شودیم لیبعد از هسته تشک ی اهیگ اختهی میدر تقس (3

 .شودیم ی اهیگ اختهی مانع رشد  (4
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  واره ی د   ی ها ه ی ال   ر ی است که نسبت به سا   ی ان ی م   ی غه ی ت   اخته، ی   ی نسبت به غشا   ی اه ی گ   اخته ی   ک ی   واره ی د   ه ی ال   ن ی دورتر   

 است.   شده   ل ی تشک هسته    م ی بعد از تقس   ، ی اه ی گ   اخته ی   م ی در تقس   ه ی ال   ن ی است. ا   ن ی پکت   نام   به   ی د ی ساکار ی و از جنس پل   تر ی م ی قد 

 ..«...........  یاهیگ  اختهیهر »  ؟کندیم  لیتکم  ی نادرسترا به  مقابلچند مورد عبارت ?

 خود است. وارهیدچسب مانند در   یدی ساکاریپل یدارا (الف

 . کندیمرا اشغال  اختهیحجم  شتریاست که ب یاندامک یدارا (ب

 دارد.  یستیز یاب یسازمان  مراتب سلسلهدر  ی مکان خاص (ج

 . شودیم وارهید ترشیباست که سبب استحکام  نیگنیواجد ل (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 .  اندنادرستموارد »ب« و »د«  

 موارد: یبررس

 چسب مانند( است.  ید یساکاری)پل  نیاز پکت  یانیم غه یتدارند، جنس  یانیم غه یت یاهیگ ی هااختهی همه: الف

 . کندیمرا اشغال  اختهیحجم  شتر یدارند که ب یدرشت چهی کر یاهی گ یها اختهی  ی: بعضب

 دارد. ی ستیز یابی سازمان مراتب سلسله در  یمکان خاص اختهی: ج

  ترشیبسبب استحکام    نی گنیل  . شده است  ی)چوب(، چوب  ن ی گنیبه نام ل  ی اماده  ل یبه علت تشک  ، یچوب  یآوندها   وارهی: دد

 .شودیم وارهید

 است؟  حی صح نه یگندم است، کدام گز  یهااختهیبا توجه به شکل مقابل که مربوط به  ?

 
 کند.   جادیا اکیسل یماریب  تواندیمماده وجود دارد که    یاست نوع  شده  داده شی که با فلش نما یااختهی  یهاسهیددر رنگ  (1

 شود.  کیروده بار مخاط  ریز یهیالبه  بیباعث آس تواندیمبا فلش،   شده  داده  ش ینما یاخته ی در  شده  رهیذخگلوتن  (2

 شده است.   اهیگ نیبرگ ا یشده و باعث زبر ی کان سیلیبا فلش، توسط س شده  داده شینما یاختهی یوارهید (3

 بخش از گندم ممکن است فرد دچار اختالل در رشد شود. نیبا مصرف ا (4

که در بذر    هاستنیپروتئ  نی از ا  یکیوتن  ل. گشودیم  رهی ذخ  چه یاست که در کُر  یباتیاز ترک  یکی  ن، یپروتئ  

  ی دارد، اما بعض  یی. گلوتن ارزش غذا رسدیمبه مصرف    انی رشد و نمو رو   ی برا  بذر  ش یو هنگام رو   شودیم  رهیگندم و جو ذخ

 در    .شوندیمدر سالمت    یرشد و مشکالت جد   اختالل   دار، دچارگلوتن  یهافراوردهدارند و با خوردن    تیافراد به آن حساس
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   ( جو وجود دارد ای که در گندم )گلوتن  ن یبه پروتئ ت یحساس ای  اکیسل یماریب

 ه ینه ال) پرزها ی و حت  پرزها ز یرو   شوندیم بیروده تخر یها اختهی در اثر گلوتن، 

 است  اهی که شکل مربوط به بذر گ د یداشته باش توجه . روندیم ن یاز ب  (مخاط  ریز 

 با برگ ندارد.  یو ارتباط 

 

 ؟ کندیمکامل  یدرست  بهرا   ریز جمله  ر، یچند مورد از موارد ز?

 ...«..........  تواندیم ..... ... ، بخش ............. بخش ......روروبهبا توجه به شکل  »

 گردد.   یتخم شربت  یهادردانه لعاب   جاد یآب، سبب ا یهامولکول  جذب  با  – 1 – ، برخالف 3 (الف

 .ساکارید دیگری استدارای پلی یسلولز یهارشته  عالوه بر –  2 – ، برخالف 1 (ب

 باشد.  داشته حضورنازک مانده است،  یااختهی وارهید  آنجاکه در  یامنطقه در –  3 –، همانند 2 (ج

 رشد کند.  وارهید  هسازند باتترکی شدن اضافه و پروتوپالست شدن بزرگ  با همراه  – 2 –، همانند 1 (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 

، به ترتیب، دیواره پسین، دیواره نخستین و تیغه میانی است.  3و    2،  1موارد »الف« و »ج« صحیح است. بخش    

 بررسی موارد:

 شدن شود.  ی اژله ر ییدچار تغ تواندیماست و  نی پکت ی حاو  یانیم غهیت (الف

 است.  سلولز ی هارشتهعالوه بر پکتین دارای  نینخست وارهید (ب

 وجود داشته باشد.  ی انیم غهیتو  نینخست وارهید تواند یمدر محل الن  (ج

 .شودیممتوقف   یاهی گ اختهی رشد  ن یپس وارهید  لی که پس از تشک د یدقت کن (د

 است؟  حیصح  دهایچند مورد درباره همه آلکالوئ?

 . ادآورندیاعت (الف

 وجود دارند.  یبه مقدار فراوان اهانیگ رابهیدر ش (ب

 نقش داشته باشند.  خواراناهیگدر برابر  اهانیدر دفاع از گ توانندیم( ج

 ضد سرطان دارند. تیخاص اهان،یگ سهیددر   شده رهیذخ باتیترک همههمانند   (د

 ( صفر4   3( 3   2( 2   1( 1

 ی به مقدار فراوان اهانیگ یبعض ۀ رابیو در ش اند یاهیگ  باتیاز ترک دهایآلکالوئفقط مورد »ج« صحیح است.  
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،  هامسکّنمانند  ییرا در ساختن داروها دهایآلکالوئ است.  خواراناهی گدر برابر  اهانیدفاع از گ هاآنوجود دارند. نقش  

  باتیاست که ترک شده  مشخص .ادآورندیاعت  دهایآلکالوئ ی. اما بعضبرندیمضد سرطان به کار  ی و داروها هابخشآرام

 ندارند.  زهیرنگ  سهیمانند نشاد هاسهید ی. بعضهستند (دانیاکسیآنت)اکسنده پاد  ،سه یدرنگو   چهیکردر  یرنگ

 است؟  نادرست اهان، یدر گ شده ساخته ییغذا ریغ  باتیچند مورد درباره ترک?

 فرش کاربرد ندارند.  افیال یزیآمرنگ یبرا اهانیگ باتیامروزه ترک ف(ال

 ساخته شد.  یعلف  اهیگ ینوع  رابهیبار از ش نیاول یبرا کیالست (ب

 کشنده باشند.  یحت ای  کننده  مسموم   توانندیم (ج

 از داروها نقش دارند.  یدر ساختن گروه ( د

1 )3   2 )4   3 )1   4 )2 

 موارد:  یبررس . اندنادرستموارد »الف« و »ب«  

 فرش کاربرد دارند.   افیال  یزیآمرنگ ی برا ز ین یعیطب ی هارنگ هامروز (الف

 درخت ساخته شد.  ینوع رابهی شبار از  نی اول ی برا کیالست  (ب

 کشنده باشند.  یحت ای کنندهمسموم، زاسرطانمتفاوت، ممکن است  ر یکه در مقاد شودیم ساخته  اهانیدر گ ی باتیترک (ج

 .برندیم ضد سرطان به کار  ی و داروها  ها بخشآرام، هامسکّنمانند  ییرا در ساختن داروها دهایآلکالوئ(د

 ......« ......  یدر بعض» ؟کندیم  لیتکم  ینادرسترا به  مقابلعبارت  نهی کدام گز?

 .  شودیممشاهده  میپوستک ضخ  اهان،یگ (1

 وجود دارد.  یدرشت چهیکر ، یاهیگ یهااختهی(2

 . شودیم  سبز برگ یهابخشمساحت  شیکاهش نور، سبب افزا  اهان،یگ (3

 . شودیمسبب مرگ پروتوپالست   واره،یشدن د یموارد، چوب (4

 .شودیماغلب سبب مرگ پروتوپالست  واره، یشدن د یچوب 

اما مانع    ، ردیگیم  بررا در    ی اهیگ  ۀ اختیپروتوپالست    یکه مانند قالب  ی اوارهیدچند مورد، درباره » ?

   «، صحیح است؟گسترش و کشش دارد تی قابل را ی؛ زشودینمرشد آن 

 . ابد ی یم  شیافزا زیآن ن اندازه واره،ید  سازنده باتیشدن ترکهمراه با رشد پروتوپالست و اضافه  (الف

 کاربرد دارد.  هاپارچهاز  یانواع  دیدر ساختار خود است که در تول  دیساکاریپل  ی نوع  یحاو (ب

 . سازدیمرا  وارهید  نی، اشده  لیتشکتازه  یها اختهی از  کیپروتوپالست هر (ج

 دارد. یانرژ یادیدر ساختار خود است که مقدار ز ی بیترک یحاو (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 
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 موارد:  یبررس .اندحیصحموارد  ۀهم 

 .ابدییم شیافزا  زیآن ن اندازه واره،ی سازنده د بات یهمراه با رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترک (الف

 . رودیمبه کار  هاپارچهاز  یانواع دیو تول ی است. سلولز در کاغذساز عتیمهم در طب یدها ی ساکاریسلولز از پل (ب

 .سازدیمرا  نینخست ۀواری، دشده ل یتشکتازه  یهااختهی از  ک ی پروتوپالست هر  (ج

 دارد. یانرژ  ی ادیسلولز مقدار ز (د

 که ................ است، قطعاً ................   یاهیگ  اختهیهر ?

 قرار دارد. ییاندام هوا یدر نوع - سهیدرنگ  یدارا (1

 . کندیم تولید کربن دی اکسید را را مصرف و اکسیژن الست خود، پدر پروتو - سهیدرنگ( فاقد 2

 . کندیم، استفاده ATPاز مولکول اکسیژن جهت تولید  -( دارای سبزدیسه 3

 . دهد یم گرما از دست  صورت به انرژی خود را  ترشیب -( فاقد سبزدیسه 4

 .کنندیم دیتول ATP  یااختهیتنفس  ی زنده بوده و در ط سه،یسبزد ی دارا ی هااختهی 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 !  ستین  ییهوا یهااندامجزو  شهیکاروتن دارند. ر یمقدار فراوان ج،یهو  شهیدر ر هاسهیدرنگ «: 1گزینه »

 هستند.   یااختهیتنفس  زی و ن سهیدرنگو فاقد  اندمرده یهااختهی یچوب ی آوندها«: 2گزینه »

 .رودیمگرما از دست  صورت  بهجانداران  یاز انرژ یبخش«: 4گزینه »

 ...............  یا سهیددر هر  ?

 .شودیم  افت ی  یبه فراوان بیترک  ینوع  (1

 از سرطان وجود دارد.  یریگشیپ مؤثر در  ی رنگ باتیترک (2

 وجود دارد. یارهیذخ  دیساکاریپل  یبه مقدار فروان ،ینیزمبیسدر  (3

 . شودیم افتی نیانیچغندر قرمز، آنتوس یشهیردر  (4

انواع     ترکهاسهیددر  سبزد  مثال  عنوان  به.  شوندیم  افتی   یمتنوع  باتی،    ،سه ید  رنگدر    نه،یسبز  سه،یدر 

 . شوندیم افتی  ینشاسته به فراوان سه،ینشاد و در  کوپنی و ل  دی کاروتنوئ رینظ ییهازهیرنگ

 ، .............. اندشده دهیکش  گر ید یاختهیبه  ی ااختهیکه از   یااختهیانیم یهاکانال ?

 .قرارداد مطالعه موردرابرت هوک  کروسکوپیبا م توانیمرا  (1

 . اندمشاهده قابل  اختهی یوارهید نازک   یهابخشفقط در  (2

 . اندشدهاحاطه  یااختهی یتوسط غشا (3

 مواد نقش داشته باشند.   ییجاجابهبوده و در  نیگنیاز جنس ل توانندیم (4
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  کروسکوپیبا م  هاکانال  نی ا  دیدانیمکه    طور  هماناست و    شده  مطرحدر مورد پالسمودسم    سؤالصورت    

  یهابخشکه پالسمودسم ها در    دی. توجه داشته باشاندشده  احاطه  یااختهیی  و توسط غشا  اندیبررسو    تیرؤ   قابل  یالکترون

 .شوندیم افتی یبه فراوان (ها الن) وارهینازک د
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 زیست دهم -6فصل  -2های تکمیلی گفتار سؤال

 

. کدام  شودیم  دهید  رهی ت  وارهید  یز یآم  رنگوجود دارد که به علت    یاهیبافت گ  یدر شکل مقابل، نوع ?

است؟ حیبافت صح نیبا ا ارتباطدر  نه یگز

 . دهد یم نشان را اهانیگ یانهیزم بافت نوع نیترجیرا (1

 دارد. قرار پوستک ۀسازند بافت ریز در معموالً بافت نیا (2

 دارند.  شده  یچوب و میضخ نیپس ۀوارید  بافت نیا یهااختهی (3

 هستند.  پالسمودسم یدارا هاالن  محل در فقط آن یهااختهی (4

 . رندیگیمرِ روپوست قرار یز معموالً یمیکالنش یها اختهیاند.  م یبافت کالنش یهااختهی ، سؤالمنظور  

 .......... توانندیم..........  یهااختهی?

 نقش داشته باشند.  ده ید بیآس یهابافت میترم در – یمیبافت اسکلرانش (1

 شوند.  اهیمانع رشد گ میضخ نینخست یوارهیدبه علت وجود   - یمیبافت کالنش (2

 نقش داشته باشند. ماًیمستق  اهیگ یمواد آل  دیدر تول -  یبافت روپوست (3

 خود عبور دهند.  یاز غشا ماًیمستقآب را  - ی آوند چوب (4

بافت نقش    میترم  در  توانندینم  یمیپارانش  ی هااختهیکه برخالف    اندمرده  یها اختهی,  یمیاسکلرانش   ی هااختهی  

  ی ها اختهی در ضمن    .شوندینم  اهیمانع رشد گ  م یضخ  نینخست  یوارهید  وجود  با  یمیکالنش  یها اختهی از طرفی    داشته باشند. 

  م یمستق  طور   بهدر فتوسنتز    توانند یم  نی بنابرا  . کلروپالست هستند  ی دارا  ،اند یروپوست  ی ها اختهی نگهبان روزنه که جزو  

  ی هااختهی.  اندلیدخ  اهیگ  یمواد آل  د یدر تول  ز یکربن ن  دیاکس  ید  ن یتأمبا    م یرمستقیغ  طور   بهآن    بر   عالوه  نقش داشته باشند. 

 غشا ندارند.  یآوند چوب

 ..... .....   ندارد ، امکان  معمول   طور   به ... است.  ......   ی ها اخته ی   ی دارا   ی اه ی بافت گ   ی نوع   ، ی ا نه ی زم بافت    سامانه در  ?

 طناب و پارچه کاربرد داشته باشد.  دیبافت در تول  نیا -  مرده (1

 بافت مشاهده شود.  نیدر ا یااختهی میقدرت تقس -  نازک نینخست وارهیواجد د (2

 وجود داشته باشد.  اه یگ ییهوا  یهااندامبافت در  نیا - میضخ نینخست وارهید یدارا (3

 بافت مشاهده شود.  نیدر برابر آب در ا  ریناپذ نفوذ نیپس وارهید -  نشده یچوب وارهیدواجد  (4

  وارهیفاقد د میو کالنش  میاست. بافت پارانش  م یو اسکلرانش  می کالنش  م،ینوع بافت پارانش  3  یدارا   یا نهیزمبافت    

 شده هستند.  یچوب
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 : هانهیگز ریسا یبررس

  ی ها اختهی   دها، یوجود دارد. اسکلرئ  ی ا کنهآسخت  ۀ اختیمرده است. دو نوع    ی ها اختهی   یدارا   آکنه سخت  بافت«:  1گزینه »

 .کنندیماستفاده  زی طناب و پارچه ن دی در تول برها ی. از فاندیاآکنهسختدراز  یهااختهی  برها،یکوتاه و ف

  می ، تقسشودیم  یزخم  اهیگ  ی بافت، وقت  ن یا  یها اختهی .  باشندیمنازک    ن ینخست  وارهید  ی دارا  م یپارانش  ی ها اختهی   :2گزینه »

 . کنندیم م یو آن را ترم شوندیم

رِ روپوست  یز  معموالً  یاآکنهچسب  یها اختهی است.    میضخ  نینخست  وارهید  یدارا(  میکالنش)  آکنهچسب  بافت«:  3گزینه »

 مشاهده کرد.  ییهوا یهااندامدر   توانیمبافت را  نی ا یها اختهی ن، ی. بنابرارندیگیمقرار 

 ................ را دارند.  ییتوانا یمیکالنش  یهااختهی................  ی میپارانش یهااختهیکاهو،    هساقدر ?

 خود  یااختهی وارهیدبه  ن یگنیاضافه کردن ل -  برخالف (1

 خود یااخته ی وارهید به  سیلیافزودن س - برخالف  (2

 زخم   میترمییتوانا - همانند  (3

 یعبور مواد مغذ - همانند  (4

 پالسمودسم است.   یدارا اخته یکه هر دو  دهد یماز راه پالسمودسم ها رخ  گرید بات یو ترک یعبور مواد مغذ 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .  یمیو کالنش  یمیپارانش  یها اختهی نه در  ،شودیم دهید آکنه سختو بافت  یدر آوند چوب  ن یگنیل«: 1گزینه »

 . (شودیممشاهده  یدر بافت پوشش)قرار دارد   یسطح یها اختهی در  س یلیس«: 2گزینه »

 .شودیم دهید میترمییتوانا یمیبرخالف کالنش یمی پارانش  یها اختهی  در«: 3گزینه »

 است؟ نادرستبا توجه به شکل مقابل،  نهیگز  کدام ?

 است.  یااخته ی وارهید ی، دارا(ب)همانند بخش  ( د)بخش  (1

 نرفته است. نیاز ب قطعاً اختهی انیم، )ج )همانند بخش  )د(در بخش  (2

 رفته است. نیاز ب یعرض یهاوارهید ، (د)برخالف بخش    (الف)در بخش  (3

 است. مانده   جا به، هاآنشده  یچوب وارهی که د  اندیامرده  یهااختهیواجد  ( ب)همانند بخش (  الف)بخش  (4

 .شودیماغلب سبب مرگ پروتوپالست   وارهیشدن د یدارند. چوب یچوب وارهید برهایف 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 دارد.   ی ااختهی وارهید س، یدیآبکش همانند نا  آوند«: 1گزینه »

 .رفته است نی از ب ی عرض یهاوارهیدآوند آبکش،  یها اختهی برخالف  یعنصر آوند در«: 3گزینه »

 است.  مانده  جا  به، هاآنشده  یچوب وارهیکه د اندیامرده یهااختهی  س،ی دیهمانند نا یآوند  عنصر «: 4گزینه »
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. کدام  کندیمرا پر    یا نهیزمبافت    سامانه  یهااختهی از    ینوع  ن یب  ی فراوان  فاصله هوا    ، یآبز  اهان یدر گ?

 است؟   نادرستبافت  نیا ی هااختهیدر ارتباط با   نه،یگز

 . شودینم، مانع رشد پروتوپالست  هاآن  یااختهی وارهید (1

 . کنندیم رهیمولکول ذخ یرشد و نمو خود را در نوع  یالگوها (2

 . شوندیمسبب استحکام اندام  میضخ یچوب یهاوارهیدبه علت   (3

 . ندیبه وجود آ نیو پس نیسرالد نخست یهااختهی میاز تقس تواند یم (4

آن   یها اختهی  نیب یفراوان  فاصله که  شودیمساخته  ی اآکنهنرماز  ی آبز اهانیدر گ یا نهیزمبافت  سامانه 

 . اندشده پر با هوا  هافاصله  نی وجود دارد. ا

 : هانهیگز یبررس

 .  شودینم اختهی مانع از رشد پروتوپالست  نینخست وارهیددارند.   ی نازک نی نخست وارهید یا آکنهنرم یها اختهی «: 1گزینه »

  در شده رهیذخ اطالعاتو   کنند یممولکول دنا هستند. جانداران رشد و نمو  ی دارا ، یاآکنهنرم یهااختهی  همه«: 2گزینه »

 .کنندیم م یجانداران را تنظ ۀهم نمو رشد و  یجانداران، الگوها  ینادِ

 هستند.   آکنهسخت ی هااختهی شوند یمسبب استحکام اندام  م،ی ضخ وارهیدکه با داشتن  یی هااختهی « 3گزینه »

تقس  یا آکنهنرم  یها اختهی «:  4گزینه » از  تقس  نینخست  یسرالدها   م یهم  از  ساز    پنبه چوب  کامبیوم  یها اختهی  م یو هم 

 شوند.  جادیا توانندیم

 است؟  حیصح  ،ابندییم زیتما اهیگ  یروپوست یهااختهیکه از   ییهااختهی همهدرباره   نه،یکدام گز?

 است.  سهیبه نام سبزد  یداشتن اندامک، هاآن یهایژگ یواز  یکی (1

 . کنندیم کمک   اهیآب از گ ریبه کاهش تبخ یدیپیماده ل  یبا ترشح نوع  (2

 و به هم فشرده است.  یبا هسته درشت مرکز یی هااختهی  هاآن یمنشأ اصل (3

 . شوندیم نیگزی جا د یجد یهااختهی و با  زندیریممداوم   طور به ی طیمح یهاب یآسبه علت قرار گرفتن در معرض   (4

هر سه     ا  (یستمیمر)  یسرالد  یها اختهی   اه،ی گ  کریپ  یبافت  سامانهمنشأ  تقس  ها اختهی   نی هستند.    م یدائماً 

را به    اخته یحجم    ترشیبقرار دارد،    اخته یکه در مرکز    هاآندرشت    هسته .رندیگیمار  فشرده کنار هم قر  طور  به و    شوندیم

 خود اختصاص داده است. 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 . کنندیمنگهبان روزنه فتوسنتز  یهااختهی. ستیصادق ن  یسامانه بافت پوشش یهااختهیمورد همه   در«: 1گزینه »

 پوستک ندارد.    شه،یر روپوست«: 2گزینه »

  سرالد . کالهک،  شوندیم  نیجانش  د،یجد  یها اختهی و با    زندیریممداوم    طور  بهکالهک    یرونیسطح ب  یها اختهی «:  4گزینه »

 .کندیم حفظ ،یطیمح  یهابیآسرا در برابر  شه ینوک ر
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 ... ....خرزهره، ....  اهیدر گ?

 قرار دارند. یدیپیل باتیبا ترک میدر تماس مستق یی روپوست باال یهااختهیاز  ی گروه (1

 برگ وجود دارد.  ینییدر روپوست پا میپوستک ضخ (2

 .شودیم  نیفتوسنتز تأم قیاز طر ازین موردمواد  همه (3

 قرار ندارند.   یغار مانند  یهایرفتگ فرودر   هاروزنه (4

   

 : هانهیگز ریسا یبررس

 است.   گرفته قرار  ییروپوست باال ی بر رو  م یخرزهره پوستک ضخ اهی گ در«: 2گزینه »

 کنند.   دیخود را تول ازین مورداز مواد  ی فتوسنتز بخش لهیوس به توانندیم اهانیگ تر شیب«: 3گزینه »

 قرار دارند.  مانندغار  ی هایرفتگ فرودر   ها روزنهخرزهره  در«: 4گزینه »

 ..............  توانندی مبافت .............  یهااختهی  اهان،یگ  یانهیزمبافت  سامانهدر ?

 خود را توسط پروتوپالست زنده بسازند.  وارهیدمواد موجود در ساختار  -   میهمانند کالنش میاسکلرانش (1

 . رندیقرار گ یروپوست و بافت آوند نیب یدر فضا -  میبرخالف اسکلرانش میپارانش (2

 شوند.  اهیخود، مانع رشد گ یهااختهیتعداد  شیبا افزا  - میهمانند پارانش  میکالنش (3

 شوند.  ی اهی گ یهااندامسبب استحکام  -  میبرخالف کالنش میاسکلرانش(4

 ! رند ی بم   ا ی ممکن است زنده بمانند    ها اخته ی   ، اما شود ی م توسط پروتوپالست زنده ساخته    ی اه ی گ   ی ها اخته ی   واره ی د  

 : هانهیگز ریسا یبررس

 . رندیقرار بگ  ی روپوست و بافت آوند نی ب ی در فضا توانند یم ، یانهیزمبافت  یها اختهی انواع«: 2گزینه »

 .  شوندینم ی اهیگ یها انداممانع رشد   یمیو پارانش یمیکالنش یها اختهی «: 3گزینه »

  م، یضخ  ن ینخست  وارهیدبه علت    ،یمیکالنش  ی هااختهیو   م یضخ  یچوب  وارهیدبه علت    ،یمی اسکلرانش یها اختهی «:  4گزینه »

 دارند.  نقش یاهیگ ی هااندامدر استحکام 

قرار دارند،    لپه  تک  اهی گ  ینوع  شهیر  یآوند  استوانهکه درون    ییهااختهی  همه  دربارهکدام عبارت،  ?

 است؟ حیصح

 نقش دارند.  اهیپرورده در سراسر گ ا یخام  رهیش یدر ترابر (1

 .شودیم دارند که سبب استحکام اندام  یاشده یچوب نیپس وارهید (2

 . باشند یم  اختهی ی زندگ یالزم برا کننده اطالعات رهیذخ یهامولکولفاقد  (3

 . شوند یم جادی ا شهیر یبه انتها کینزد نینخستمریستم  یهااختهی میاز تقس (4
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آوند    یهااختهی  یدارا  یقرار دارد. بافت آوند   ی ، بافت آوندلپه  تک  دانهنهان  اهانیگ  شهیر   یآوند  استوانهر  د  

  ن ی، سرالد پس لپه تک  دانهنهان  اهان یدر گ  کهییآنجا  ازهمراه است.    یها اختهی و    یاآکنهنرم  ی هااختهی  برها،یآبکش، ف  ،یچوب

  مریستم   ی هااختهی  میاز تقس  شه، یموجود در ر  یانهیزمو    ی آوند  یبافت  یها سامانه  یهااختهی   همهوجود ندارد،    (الدبن)

 . شوندیم جادیا  شه یر یبه انتها  ک ینزد نینخست

 : هانهیگز ریسا یبررس

 خام و پرورده نقش ندارند.   رهی ش یدر ترابر برها یف«:  1گزینه »

 شده هستند.   یچوب نی پس  وارهیدو آوند آبکش فاقد  یا آکنهنرم یها اختهی «: 2گزینه »

هسته و    یدارا  یاآکنهنرم  یهااختهیدنا هستند، اما    یهامولکولو آبکش فاقد هسته و    یآوند چوب   یهااختهی«:  3گزینه »

 است.  شده رهیذخنا دِ یهامولکولدر  اختهی  یزندگ ی الزم برا اطالعات. باشندیمدنا  ی هامولکول 

 .................  یاهیگ  اختهیهر ?

 . ردیگیمرِ روپوست قرار یز ، ریپذانعطافو  میضخ وارهیو د ینقش استحکام یدارا (1

 .شودیمآب از سطح روپوست  ریباعث کاهش تبخ  یباتیبا ترشح ترک  اه،یگ یواقع در سامانه پوشش (2

 به نام کرک در سطح خود به وجود آورد. یخود زوائد  افتنی  زیبا تما  تواندیمخود،  یبر سطح خارج ینیکوت هیال یدارا (3

 است. گرفته قرار یبافت پوشش سامانهدر   اه،یورود و خروج آب به گ مینقش در تنظ یدارا (4

 

  ی بافت پوشش سامانهمقدار آب نقش دارند، در  مینگهبان روزنه که با باز و بسته شدن خود در تنظ ی هااختهی 

 قرار دارند. 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .رندیگیم رِ روپوست قرار یز معموالً یاآکنهچسب یها اختهی «: 1گزینه »

 .  کنندینمترشح  ن یکوت شه،یمثل ر یی هوا ر یغ یها اندامدر   یروپوست یها اختهی «: 2گزینه »

 .شوندیم جادیا یروپوست ی هااختهی زی هستند که از تما اختهی  ینوع هاکرککه  م یکن توجه «: 3گزینه »

 ......... را دارند  اهانیدر گ آب بخارمقدار ورود و خروج گازها و  میدر تنظ  یکه نقش اصل ییهااختهی?

 . کنند یمبر هر سطح خود ترشح  یدیپیل یبات یدارند که ترک یترشح  یهااختهیدر مجاورت خود  (1

 دار وجود ندارد.نهیسبز یهاسلولتعلق دارند که در آن  یایبافت یسامانهبه  (2

 . پردازندیمنقش خود  یفایبه ا یاه یگ  یهاانداماز  کی در هر (3

 . پردازندیمگازها با هوا  یمبادلهبه نام روزن به  یی فضا قیاز طر (4

در    (12). با توجه به شکل  کنندیم  می را تنظ  بخارآب نگهبان روزنه مقدار ورود و خروج گازها و    ی هااختهی  

 .  پردازندیمگازها با هوا  یمبادلهروزن به  نام به ییفضا ق یاز طر  ها اختهی ن ی، اکتاب دهم 6فصل 
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 : هانهی گز ریرد سا

که در مجاور هوا   کنندیماز روپوست ترشح  یرا تنها به سطح (ی دیپیل ی بیترک) نیکوت  ،یروپوست ی هااختهی«:1گزینه »

 قرار دارد.  

 دار هستند.  نهیسبز یی هاسلولتعلق دارند و خود  ی بافت پوشش ی سامانهنگهبان روزنه به  یها اختهی «: 2گزینه »

 حضور دارند.  اهیگ ییهوا  یها اندامدر  معمول طور  بهنگهبان روزنه  یها اختهی «: 3گزینه »

  جا به هاآن شده  یچوب وارهیکه د یسامانه بافت آوند یهااختهی نیتریاصل دربارهکدام عبارت ?

 درست است؟  مانده

 دارد.  یآبکش صفحه  هااختهی  نیدر ا یعرض وارهید (1

 . رند یگیم همراه کمک  یهااختهیخام، از  رهیش یترابر منظور به (2

 . اند شده  ساختهدراز   شکل یدوک یهااختهیاز  ها آناز  یبعض (3

 . شوندیم لیتشک ی بلند یهااختهی، از به دنبال هم قرار گرفتن ها آناز  یبعض (4

خام   رهیش دیدانیمکه  طور همانو   سازندیمکه آوندها را   اند ییهااختهی  ،یآوند  سامانه  یها اختهی نیتریاصل 

  مانده  جا  به  هاآن  شده   یچوب   وارهیکه د  اندیامرده  ی هااختهی  ی چوب  ی آوندها  . کنندیم  جاجابه  اهی و پرورده را در سراسر گ

 .اند شده ساخته  ( دی تراکئ) س یدیدراز به نام نا شکل  یدوک یهااختهیاز  یچوب ی آوندها یاست. بعض

 : هانهیگز ریسا یبررس

از    آوند «:  1گزینه » ا  یعرض  واره یدارند. د  یسلولز   نینخست  وارهیکه د  شودیمساخته    ییهااختهیآبکش    ها اختهی   نی در 

 دارد.   یصفحه آبکش

  ی آبکش در ترابر  ی به آوندها   ها اختهی   ن یهمراه قرار دارند. ا  ی هااختهی،  دانگاننهانآبکش    یکنار آوندها   در«:  2گزینه »

 .  کنندیمپرورده کمک  رهیش

به نام عنصر    ( یبلند  یهااختهی نه  )  یکوتاه  ی هااختهیاز به دنبال هم قرار گرفتن    ،یچوب  یآوندها از    یبعض«:  4گزینه »

 . شوندیم لیتشک یآوند

»بافت آوندی«    موجود در  ی هااختهیاز راست به چپ، در مورد    بیبه ترت   ر،یز  یهایژگیوچند مورد از  ?

 صدق کند؟  ندتوایم« ی اآکنهسختو »بافت 

 شده  یچوب  نیپس وارهید یدارا (ب                                یاه ی در استحکام اندام گ مؤثر (لفا

 ها اخته یاز  یاوسته یپ  لوله جادیا (د                                          با طول دراز یی هااختهی (ج

1) 4-2   2 )3-4   3 )4-3   4 )2-4 

 صدق کند.  تواند یم ی. همه موارد در مورد بافت آوند کندینمصدق  آکنهسختدرباره بافت فقط مورد »د«  
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 موارد: یبررس

  واره ی. دشوندیم  یاهیسبب استحکام اندام گ  م،یضخ  یچوب  یها وارهیدبه علت    یاآکنهسختبافت    یاهی گ  یهااختهی  (الف

  سازدیم ن یگنیل ها اختهی  ن یشده است. پروتوپالست ا یچوب ( چوب)  نی گنیبه نام ل ی اماده   ل یتشک به علت ، یچوب یآوندها 

با    یعلت وجود درختان  ن یبه هم  شودیم  واره ید  تر شیب  استحکام   سبب   ن یگنی. لکندیماضافه    ی ااختهی  واره یدو آن را به  

 چند صد متر ممکن شده است.  یارتفاع چند ده متر و حت

آوند    یها اختهی  وارهیدر د  نی گنیاست. ل  مانده  جا  به،  هاآنشده    یچوب  وارهیکه د  اندمرده  ییهااختهی  یچوب  یآوندها   (ب

 شده دارند.   ی و چوب  میضخ  نیپس  وارهید یا آکنهسخت یها اختهی. ردیگیم  قرار ی متفاوت یها شکلبه  یچوب

  ی ا آکنهسخت  اختهی. دو نوع  اندشده  ساخته  (دی تراکئ)  سید یدراز به نام نا  شکل  یدوک  ی هااختهی از    ی چوب  یآوندها  یبعض(  ج

 . اندیاآکنهسختدراز  یها اختهی  برها،یکوتاه و ف یها اختهی دها، یوجود دارد. اسکلرئ

آوندها    نی . در اشوندیم  لی تشک  یبه نام عنصر آوند  یکوتاه  یها اختهی از به دنبال هم قرار گرفتن    ،یچوب  یآوندها   یبعض  (د

 .شودینم دهید آکنهسخت یها اختهی در  یژگی و  نی است. ا شده لیتشک یا وستهیپ  لوله  و رفته   نیاز ب یعرض وارهید

 .........   قطع  طور  به  .........  همانند  .........  که   ی ااختهیبالغ، هر    دانهنهان  اهان یگ  یانهی زمدر سامانه بافت  ?

 . خود را بسازد   از ی ن   مورد   ی مواد آل   تواند ی م   کلروپالست،   داشتن   با   – نگهبان روزنه    ی ها اخته ی   – نشده دارد    ی نازک چوب   ن ی نخست   واره ی د   ( 1

 .است گرد  و  کوتاه  – یبافت آوند چوب یهااختهی  –طناب و پارچه کاربرد دارد  دیدر تول (2

 .شودینم  اهگی  رشد از مانع   – یمیبافت کالنش  یهااختهی –آن را دارد  م یترمییتوانا اهی شدن گ یبه هنگام زخم (3

در سطح    نیپس  وارهید  دارای  –  ی عناصر آوند  یهااختهی   –  شودیم   ی اهیگ  یهااندامسبب استحکام    میضخ  یاوارهیدبا داشتن    (4

 . باشد یم نینخست وارهید یداخل

آن   م یترم ییتوانا اهیشدن گ یکه به هنگام زخم ییهااختهیبالغ،  دانهنهان اهان ی گ یانهی زمبافت  سامانهدر  

 . شوندینم اهیمانع رشد گ ،یمیبافت کالنش یهااختهیهستند که همانند  یاآکنهنرم ا ی یمیپارانش ی هااختهیرا دارند، 

 : هانهیگز ریسا  حیتشر

 فتوسنتز کنند.   توانند ی م کلروپالست دارند و    ها آن از    ی تنها گروه   ی م ی پارانش   ی ها اخته ی   ن ی در ب   ، ی ا نه ی زم بافت    سامانه در    ( 1  نه ی گز 

 (. نه کوتاه و گرد)طناب و پارچه کاربرد دارند و درازند  دیدر تول بر یف  یهااختهی ، یمیدر بافت اسکلرانش ( 2 نهیگز

؛ اما  شوندیم  یاهیگ  یهااندامسبب استحکام    میضخ  یاوارهیدبا داشتن    یمیو اسکلرانش  یمیکالنش  یها اختهی   (4  نهیگز

 .دهندینم ل یتشک نی پس وارهید یمیکالنش یها اختهی

 گفت، ...............   توانینم?

 .باشندیم فاقد پالسمودسم  یآبکش یبرخالف آوندها   یچوب یآوندها (1

 دارند.  یترشیبقطر   یول  ترکمطول  دها، ینسبت به تراکئ ی عناصر آوند (2

 وجود ندارد. نیپس وارهید ی چوب یبرخالف آوندها ی آبکش یدر آوندها (3

 است.  ترشیب یچوب  ینسبت به آوندها یآبکش یآوندها  وارهیددر  نیگنیل زانیم (4
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  یسلولز  ن ی نخست  وارهید  یآبکش  ی مرده هستند. آوندها   ییها اختهی   ،یآبکش  ی آوندها  برخالف  ی چوب  ی آوندها  

 . باشندیم ن یگنیدارند و فاقد ل

 ، ............. باشدی مکه .............  یاهیگ  اختهیهر  ?

 نقش ندارد.  ی اهیگ یهااندامدر استحکام  -  یاه ی گ یهااندامکفاقد هسته و  (1

 .ردیگیمقرار  یسرالد یهااختهیدر مجاورت  - مؤثربه خاک  شهیدر نفوذ ر شهیبا لزج کردن سطح ر (2

 را دارد.  یااختهی انجام فتوسنتز و تنفس  یی توانا  - ینیپوشش کوت یدارا (3

 . باشدیمفاقد پروتوپالسم زنده   -  یاهیگ یهااندامنقش در استحکام  یدارا (4

 . شودیمکالهک حفاظت  ی هااختهیتوسط   شهیر ی به انتها کیسرالد نزد 

سبب استحکام    توانندیم....  ....، با اتکا به ...........بالغ بافت ....  یهااختهی...... برخالف  ..بالغ ..  یهااختهی?

 .شوند ی بخشیدن به گیاهان علف

 تورژسانس -  یاسکلرانشیم – یکالنشیم  (2                           پالسمولیز – یپارانشیم – بافت هادی چوب (1

 تورژسانس -  یکالنشیم – یمیپارانش  (4                      پالسمولیز – یهادی آبکش - یبافت اسکلرانشیم (3

  ی ها اخته ی در استحکام بخشیدن به گیاه نقش دارند.    ( آکنه سخت )   ی و بافت اسکلرانشیم   ( آکنه چسب )   ی بافت کالنشیم   

 . شوند ی م   فی در گیاهان عل   ها ساقه سبب استحکام و برافراشته ماندن    ( یا تورم )   تورژسانس   و با کمک   اند زنده بافت کالنشیم  

 .«....... قطعاً .........که ..  ی ایبافت  یسامانه»در گیاهان هر    ؟ کندیمکامل    یدرست  بهچند مورد عبارت را  ?

 در جانوران دارد. اختهی ارز هم ییجوان واحدها یهاشه یردر  -پوست در جانوران دارد  هیشب یعملکرد (الف

 . باشند یمآن فاقد هسته  یهااختهی نیتریاصل - طناب و پارچه است دیدر تول استفاده مورد  یهااختهی یحاو (ب

 .وجود دارد  یکم یفاصله سامانه   نیبافت ا نیترجیرا یهااختهی نیدر ب -  کندیمرا پر  یروپوست و بافت آوند نیب یفضا (ج

 ( صفر4   3( 3   2( 2   1(1

 موارد: ی. بررسکندیمکامل  یدرست بهعبارت را  (الف)تنها مورد  

پوشش  ی سامانه  (الف که    هیشب  یعملکرد  یبافت  دارد  جانوران  در  در    ی هااختهیپوست  دارا  یها شهیرآن    ی جوان، 

 در جانوران است.  اختهی  ارز هم پروتوپالست اند. پروتوپالست 

  ی سامانهو هم در    ی انهیزمبافت    یسامانهطناب و پارچه هستند و هم در    دی در تول  استفاده  مورد   یها اختهی   برها، یف  ( ب

آوند تنها   یبافت  دارند.  آوند   ی سامانه  یها اختهی   نیتریاصل  وجود  برا  باشندیمفاقد هسته    (آوندها )  یبافت    ی همه  ی و 

 .ستیصادق ن  یا نهیزمبافت  یها اختهی

  ی اآکنهنرمسامانه بافت    نی بافت ا  ن ی ترجیرا.  کندیمرا پر    ی روپوست و بافت آوند  ن ی ب  یفضا   ی انهیزمبافت    ی سامانه  (ج

 آن وجود دارد.  ی هااختهی ن یب ی فراوان ی فاصله  ،یزآب  اهانیگ است که در ی( میپارانش)
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 د ...................شویم ز یاندام ن  یریپذ انعطافکه سبب  یبافت استحکام ینوع?

 تعلق دارد. یانهیزمبافت  یسامانهفاقد پروتوپالست، به  یهمانند هر نوع بافت استحکام  (1

 نشده دارد.  ینازک و چوب نینخست یوارهیدنقش دارد،  بیبه هنگام آس اهیگ م یترم درکه  ی همانند بافت (2

 است.  شده لیتشکزنده و در حال رشد  یی هااختهی از  ،یبافت آوند یاختهیبرخالف هر نوع  (3

 . باشد یمدار انشعاب یهاالن، فاقد  آکنهسختبافت  یدیاسکلرئ ی هااخته ی برخالف  (4

.  شودیماندام  یر یپذانعطافاستحکام، سبب    جادیاست که ضمن ا ی ازندهبافت  ( میکالنش) آکنهچسببافت  

 .  هستند دارانشعاب ی هاالنفاقد  د یاسکلرئ ی هااختهیبافت برخالف   نی ا یها اختهی

 : هانهی گز ریرد سا

 است.   ی بافت آوند یسامانهنقش دارد که جزء  اهیدر استحکام گ  زی ن یآوند چوب بافت«: 1گزینه »

 .  اندمی ضخ یمیبافت کالنش یهااختهی ن ینخست ی وارهید«: 2گزینه »

 زنده هستند  یی هااختهی و همراه حضور دارند که  آکنهنرم ی هااختهی زین  ی آوند یها بافت در«: 3گزینه »

 است؟  نادرست چند مورد ?

 دارد. یچوب نیپس یوارهیداست که فقط  یامرده ی هااخته ی یدارا یآوند یبافت یسامانههر  (الف

 است. یانه یزم ی بافت یسامانهجزو  بر،یف یهااختهی یدارا  یبافت یسامانههر  (ب

 است. یدیپیل یوارهیدبا  یی هاسلول یدارا اهیدر هر بخش از گ یپوشش  یبافت یسامانههر  (ج

 است.  یانه یزمبافت   یسامانه، جزو آکنهنرم یهااختهی یدارا ی بافت یسامانههر  (د

1)1   2)2   3)3   4)4 

 موارد:  ی. بررساندنادرست (د) و  ( ج)، (ب)موارد  

در   یچوب ن یپس یوارهیدو فقط  اند مرده ییهااختهیوجود دارند که   یچوب یآوندها  ،یآوند  یبافت ی سامانهدر هر  (الف

 است.  مانده ی باق هاآن

 وجود دارد.   بریف  زین ی بافت آوند ی سامانهدر  (ب

  یوارهید راپوستیو پ  ینی وتک یوارهیدکه روپوست   شودیمرا شامل  راپوستیروپوست و پ یبافت پوشش یسامانه (ج

  تواند ینم شهیر راپوستیکه روپوست و پ د یاما توجه داشته باش  .اندیدیپیل بات یترک  دارد که هر دو جزء یا پنبهچوب

 داشته باشد.  ی دیپیل بیترک

 .شودیم دهید  ی و بافت آوند  یا نهیزمبافت  یسامانهدر  آکنهنرم ی هااختهی (د
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 . دارند ................ نیاز دارد که ییهااختهی، برای هدایت مواد معدنی به  یفرنگگوجهگیاه ?

 تغییر شکل یافته  ی هااندامک (1

 باریک و طویل هستند و انشعاب (2

   شکل ی دوک یو انتها یااختهی غشای  (3

 یااخته ی یوارهیدرفته و   نیاز ب یعرض یوارهید (4

  ی مردهبالغ  یها اختهی به  ی(مواد معدن)خام   ی رهیش ت یهدا ی است و برا دانه نهان اهی گ کی   یفرنگگوجه اه یگ 

 است.  یعنصر آوند  یژگیو«، 4»  نهیگز دارد. اطالعات  از ین یو عنصر آوند  س یدینا

  ل ی تشک اخته ی ه یال کی از   معموالًجوان  یهاساقهو   هابرگکه در   یبافت ۀهر سامان  دربارهچند مورد ?

 است ؟  ح یاست، صح شده

 . کندیم یریجلوگ گربیتخرپوست جانوران دارد و از نفوذ عوامل  هیشب یعملکرد (الف

 . باشدیمخود  اختهیانیم در  ییهاسه یسبزد یدارا  ،یبافت  سامانه نیاز ا افتهی  زیتما اختهیهر  (ب

 .است ریناپذ  نفوذپوستک وجود دارد که نسبت به آب  ،ی بافت سامانه نیا یهااختهی وارهیددر  (پ

 3( 4   2( 3   1( 2   ( صفر1

 تنها عبارت »الف« صحیح است.  

 : هاعبارت ر یسا ینادرست یبررس

 است.  حینگهبان روزنه صح ی ها اختهی  ی: فقط برا  ( ب  عبارت

 . یااختهی وارهی: پوستک در سطح روپوست قرار دارد نه در د(پ  عبارت

 است؟ ح یصح ر، یز ریدر ارتباط با تصاو  نهیکدام گز?

 )د(               (               )ج      )ب(                              )الف(                                   

 
 . باشدیم میضخ نی نخست وارهید یدارا  (ج)الن و همانند  یدارا  (ب)همانند  (الف) (1

 نقش دارد.  اهیاستحکام گ  در  (الف)است و همانند  نیپس وارهید ی، دارا(الف)برخالف  (ب) (2

 داشته باشد.  نهیسبز ستیممکن ن ( ب)و همانند  شودیم  هااندام، مانع رشد (ج)برخالف  (الف) (3

 است.  نینخست وارهید یدارا  (ب)را دارد و همانند  یانرژ دیتول  تی، قابل(الف)برخالف   (د) (4
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: یاخته کالنشیمی، اسکلرئید، یاخته  یدهندهنشان»الف« تا »د« به ترتیب  یها شکلبا توجه به کتاب درسی،  

 . باشدیمنگهبان روزنه  یها اختهی پارانشیمی و 

 : هانهیگز یبررس

  نی نخست وارهید میو پارانش م یضخ نی نخست وارهید میالن دارند. کالنش اهی گ گرید اخته یهر همانند   دیو اسکلرئ  میکالنش(1

 نازک دارد. 

 نقش دارد. اهیدر استحکام گ میشده دارد و همانند کالنش یچوب نی پس  وارهید می بافت اسکلرانش (2

 .شودینم ها انداممانع رشد  م یکالنش (3

 . ندار( را دATPزنده قابلیت تولید انرژی ) یها اختهیهمه  (4

 ؟کندیمکامل  ی نادرسترا به  ریچند مورد عبارت ز?

 ..«..........روپوست برگ    یهااختهی»  

 . کنندیمرا به تمام سطوح روپوست ترشح  نیکوت (لفا

 . ابندی  زینگهبان روزنه و کرک تما  یهااختهیبه   توانندیم ی همگ (ب

 . اورندیبه وجود ب میپوستک ضخ  اهان،یگ همهدر   توانندیم (ج

 ( صفر4   3( 3   2( 2   1( 1

 موارد نادرست است.  همه 

 موارد: یبررس

 که مجاور هواست.  کنند یماز روپوست ترشح  یو آن را به سطح  سازندیمرا  نیروپوست برگ، کوت ی هااختهی: (الف)

 . ابندیینم زینگهبان روزنه و کرک تما یهااختهیروپوست به  یها اختهی همه: (ب)

 .کندیمآب از سطح برگ کمک  ری دارند. پوستک به کاهش تبخ می پوستک ضخ  اهانی گ ی: بعض(ج)

 است؟   ح ی است، کدام عبارت صح   شده   ساخته دراز    شکل   ی دوک   ی ها اخته ی که از    ی آوند چوب   ی در مورد نوع ?

 . ردیگیمقرار   یمتفاوت یهاشکلبه  هاآن وارهیددر  نیگنیل (1

 است.  توپالسمیو س یی پالسما یغشا  ،یااختهی یواره ید یدارا (2

 داده است. لیتشک یاوستهیپ  لوله ها آن یعرض وارهید (3

 دارند.  بر عهده  اهیپرورده را در گ رهیش ییجاجابه، هااختهی نیا (4

از    گر،ید  ی. بعضاندشده  ساخته   (دی تراکئ)  سی دیدراز به نام نا  شکل  یدوک  یها اختهیاز    یچوب   یآوندها  یبعض  

  و رفته  نی از ب یعرض وارهید  آوندها نی . در اشوندیم لیتشک ینام عنصر آوند بهی کوتاه یها اختهی  نقرارگرفت به دنبال هم 

است.    مانده جا  به  هاآن شده یچوب وارهیدهستند که  ی امرده  ی هااختهی ی چوب یآوندها  است. شده  لی تشک یا وستهیپ لوله

 . رندیگیم قرار   یمتفاوت ی هاشکلبه  یآوند چوب یها اختهی  وارهیددر  نیگنیل
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 ؟باشدیم حیصح  ی انهی زمبالغ موجود در بافت   اختهیهر  دربارهکدام عبارت   ، یآوند اهانیدر گ?

 . دهد یم شیتعداد خود را افزا اه،یزخم در گ جادیبه دنبال ا (1

 . کند یمرشد خود را همواره حفظ  ییتوانا (2

 در تماس با پروتوپالست قرار دارد. اختهی وارهید (3

 وجود دارد.  هیال ن یچند گر،ید یها اختهی در محل اتصال آن به  (4

  ها اختهی   نیاست. در محل اتصال ا  شده  لیتشک  میو اسکلرانش  میکالنش  ،یمیپارانش  یهااختهیاز    یانهیزمافت  ب  

و    ن ینخست  واره ید  ،یانیم  غهیتمانند    هی ال  ن یو حداکثر چند  ی انیم  غهیت  ز یو ن  نینخست  وارهید  ی هاهیالحداقل    گر، یکدیبه  

 وجود دارد.   نیپس

 : هانهیگز ریسا یبررس

 شدن ندارند.   م یتقس یی توانا یم یپارانش یها اختهی برخالف  یمی اسکلرانش یها اختهی «: 1گزینه »

 .شودیماز رشد و اغلب، سبب مرگ  یر یباعث جلوگ وارهیشدن د یچوب«: 3و  2» ی هانهیگز

 است؟  نامناسب ریعبارت ز لیتکم یکدام موارد برا?

 ....« .....باشد که    ییهااختهی   ی دارا  تواند یم ،  شده  گرفته  بر در    بر یف  ی هادستهکه توسط    ی آوند  جاتدستهاز    یبخش»

 . شودیم  دهید ی متفاوت ی هاشکلبه  ها آن  وارهید (الف

 . دهند یم لیرا تشک یانه یزمبافت  سامانهبافت در  نیترجیرا (ب

 است. نیگنیواجد ل ها آن همه یعرض وارهیدخام نقش داشته و  رهیش یدر ترابر (ج

 . کنندیم آبکش کمک  یپرورده به آوندها  رهیش یرفته و در ترابر نیاز ب ها آن  اختهی انیم (د

 د   -( ج 4  د  - ( الف3  ج  -( ب 2  ب        -الف  (1

 . اندبرگرفتهرا در  آوندها بر، یف  یها دسته .دینی بیم دهمکتاب  6فصل   18که در شکل  طورهمان 

 موارد: همه یبررس

  ی متفاوت  ی ها شکلبه    یچوب   ی آوندها  ن یو بنابرا  ردیگیمقرار    ی متفاوت  ی ها شکلبه    یچوب  یآوندها   وارهیددر    ن یگنیل  (الف

 .شوندیم دهید

عالوه بر آوندها،    یبافت آوند  سامانهاست. در    یانهیزمبافت    سامانه بافت در    نی ترجیرا  (یمیپارانش)  ی اآکنهنرمبافت  (  ب

 وجود دارد. ز ین بر یو ف ی اآکنهنرم یها اختهی  مانند یگر ید یها اختهی

 است.   شده   ل ی تشک   ی ا وسته ی پ   لوله   و رفته    ن ی از ب   ی عرض   واره ی د   ی خام نقش دارند. در عنصر آوند   ره ی ش   ی در ترابر   ی چوب   ی آوندها   ( ج 

  ی صفحه آبکش  هااختهی  نی در ا  ی عرض  وارهیددارند،    یسلولز  نی نخست  وارهیدکه    شودیمساخته    ییها اختهی آوند آبکش از    (د

،  دانگاننهانآبکش    ی نرفته است. در کنار آوندها  ن یاز ب  ها آن  اخته یانی م  را ی، زاندزندهاما    ندارند،   هسته   هااختهی  نی دارد. ا

 نرفته است.  نی از ب ها آن اختهیانیمو   هستند همراه زنده ی هااختهی همراه قرار دارند.  یها اختهی
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 ؟کندیمکامل   یدرست بهرا  ریچند مورد عبارت ز?

 « شود  افتی ..............    ،ستینممکن   یاآکنهنرمدر پروتوپالست بافت  »

 نازک نینخست وارهید (الف

 نیپروتئ (ب

 ن یانیآنتوس (ج

 الن  (د

1) 1   2) 2      3) 3     4) 4   

  . موارد ستیجزء آن ن  یا اختهی   وارهیو د  باشدیم  اختهی  ی و غشا  توپالسمی ، سهااندامکپروتوپالست شامل    

 . کندیمتکمیل  یدرست به »الف« و »د« عبارت را 

 موارد: یبررس

 و الن در پروتوپالست وجود ندارد.  وارهید ( و د الف

در   نی پروتئ یهامولکول. شودیم رهیذخ واکوئلمانند بذر گندم و جو در  اهانیگ یاست که در برخ ی نیگلوتن پروتئ (ب

 .شودیم افتی ز یغشاء ن

 وجود دارد. (چهیکرواکوئل )در  ن یانیآنتوس (ج

 است؟  حی، صحدانهنهان اهیگ  ینوع شهیتارکشنده در ر یهااختهی درباره ر یکدام عبارت ز?

 قرار دارند. نینخست ستمیبافت مر  یهااختهی در مجاورت  (1

 انجام فتوسنتز در کلروپالست خود را دارند. تیقابل ها اختهی نیاز ا یبرخ (2

 نقش دارند.  ی مرده بافت آوند چوب  یهااخته یخام در  رهیش یوستگیدر پ  (3

 . شوندیمحفاظت  شهیکالهک نوک ر نینخست وارهید یدارا یهااختهیتوسط  (4

در    شهیر  ی روپوست  ی هااختهی  نیدارد. ا  یتارکشنده نقش مهم  یها اختهی در ساخت    شه،ی ر  ی بافت روپوست  

 دارد.  یمهم نقش یچوب  ی خام در آوندها رهیش یوستگیپ

 : هانهیگز ریسا یبررس

 قرار ندارند.   یستمیمر ی هااختهیدر مجاورت  هااختهی ن یا  دیکن دقت «: 1گزینه »

 .  اندییهوا ی هااندامنگهبان روزنه در  یهااختهی ی بافت روپوست فتوسنتز کننده  یهااختهی  تنها«: 2گزینه »

 قرار دارند.   شهیباالتر از نوک ر هااختهی  نیا «: 4گزینه »
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 زیست دهم -6فصل  -3های تکمیلی گفتار سؤال

 ر ............... د یآوند یهادسته?

 قرار دارند.  مرکز هم باًیتقر ریدوا یرو هایادولپه یساقه (1

 قرار دارند.  انیم در کی صورت به هایادولپه یشه یر (2

 مغز ساقه قرار دارند.  یهیناحدر  هایالپهتک یساقهدر  (3

 پوست قرار دارند. یهیناحدر   های الپهتک یشه یر (4

  کی  صورت   به  ی ادولپه  یشهیردر    ی آوند  ی هادسته  کتاب دهم،   6فصل   3گفتار    تیفعال یها شکلبا توجه به    

 . قرار دارد انیم در

 ............. هوادار در  یآکنهنرم ........... هاشهیرشش ?

 .  شوندیم  دهید ها شهیر –برخالف  (1

 . شوندینم ده دی  ساقه –همانند  (2

 .  شوندیم  دهی د ها برگ  –همانند  (3

 . شوندینم  دهی د ها برگ  –برخالف  (4

 . شوندیم دهی د اهانیساقه و برگ گ شه، یهوادار در ر یآکنهنرمدرختان و  یها شهیردر بخش  هاشهیرشش  

   ............... یاه یهر گ  یساقهدر  ?

 است. ی از بافت آوند آبکش ترشی ب مراتب به یبافت آوند چوب (1

 قرار دارند.  هاجوانهعمدتاً در ها(  )مریستم است، سرالدها  فتوسنتز کنندهآوند و  یکه دارا (2

 است. شده لیتشک آکنهنرماست، مغز ساقه فقط از بافت  )کامبیوم( الد بنکه فاقد  (3

 . کنندیمکمک  یآبکش ی پرورده به آوندها یرهیش یهمراه در ترابر  یهااختهی (4

 قرار دارند.  ها جوانهساقه عمدتاً در  نینخست ی سرالدها فتوسنتز کنندهو    یآوند اهان یگ کریدر پ 

 ؟باشدیم حی صح اهیگ  ک یموجود در های( )مریستم یسرالدها همهکدام عبارت در مورد ?

 . کنندیم را تولید و مصرف  ATPدر پی فعالیت مداوم خود  (1

 . شوندیممختلف   یآوندها جادیخود، سبب ا تیبا فعال (2

 باشند.  مؤثر  اهی گ یهااندامانواع  لیدر تشک توانندیم (3

 قرار دارند.  ها جوانه در ساختار  (4
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  خود   ی اتیح  یها تیفعالانجام    یکه برا   کنندیم  د یتول  دیجد   ی هااختهیمداوم خود،    میانواع سرالدها با تقس  

ATP هانهیگز ر یسا یبررس .کنند یمو مصرف  د یرا تول : 

از سرالدها   هایی( )مریستم  ییسرالدها   ن، یپس  یسرالدها   (2 بعد  )کامبیوم(    الد بن.  کنندیم عمل    ن ینخست  یهستند که 

 است. ی آوند یها بافت، منشا آوندساز

 قطر را فراهم کنند.   ش ی افزا   ی الزم برا   ی ها بافت ،  ها اخته ی مداوم    د ی با تول   توانند ی م ، بلکه  کنند ی نم   جاد ی اندام ا   ن، ی پس   ی سرالدها (  3

 قرار دارند.  ها جوانهساقه عمدتاً در  ن ینخست یسرالدها  (4

 ؟ کندیم لیتکم یدرست  بهرا  ر یز جمله ، هاچند مورد از عبارت?

 ...« ........ ستی نمناطق خشک و کم آب ممکن  اهان یدر گ»

 شود.  افت ی یروپوست افتهی  زیتما اختهینوع  نیغار مانند، چند  یهایرفتگ فرودر  (الف

 شوند.  اهیدفع آب از گ شی، سبب افزاها چه یکرموجود در   یدیساکاریپل یهابیترک (ب

 دهد.  شیرا افزا یااخته ی تنفس  تیهوادار، قابل آکنهنرم (ج

 صفر (4      3 (3    2 (2      1 (1

 بررسی موارد:  .هستندموارد »ب« و »ج« درست  

نگهبان روزنه    اخته ی)  یروپوست  افته ی زیتما  اخته یخرزهره، حداقل دو نوع    اهیدر برگ گ  غار مانند  یها یرفتگ  فرو مورد »الف«:  

 وجود دارند.   (و کرک

 .شودیماندامک   نیآب در ا  رهیذخ شیسبب افزا  اهانیگ ن یا چه یکرموجود در  ید ی ساکاریپل  باتیترک مورد »ب«: 

 ! یابانی است، نه ب ی آبز اهانیگ ی هاسازش جمله ازهوادار،   آکنهنرممورد »ج«: 

 . رندیگیمقرار   یسامانه بافت  کی............، فقط در  یهااختهی?

 شوندیمطناب استفاده  دی تول یشده که برا  یچوب نی پس وارهیدراز با د (1

 شدن دارند می نشده که قدرت تقس ینازک و چوب نینخست وارهیبا د( 2

 نقش دارند  یا دولپهضخامت در نهاندانگان   ش یکه در افزا ییهامریستم (3

 نقش دارد  اهیگ یها اندامبه  ژن یکه در ورود اکس یا منطقهفاقد پروتوپالست در  (4

 هستند.  یمتعلق به سامانه بافت پوشش  یاپنبهچوب ی هااختهی 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .شودیم افتی  یبافت آوند  سامانهو  ی ا نهیزمبافت  سامانهکه در  باشدیم بریف  یها یژگیو «:  1گزینه »

 .  شودیم  افتی  ی بافت آوند  سامانهو    یا نهیزمبافت    سامانهاست که در    (یاآکنهنرم)  یمیبافت پارانش  یها یژگیو«:  2گزینه »

و متعلق به    راپوست ی ساز جزء پ  پنبه چوب  ومیحاصل از کامب  ی هااختهیکه    باشد یم  نیپس  یسرالدها   ی ژگیو «:  3گزینه »

 . باشدیم ی بافت آوند سامانهمتعلق به  آوند ساز     ومیو کامب  یبافت پوشش سامانه
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. چند  کندیمرا پر  یا نهیزمبافت  سامانه یهااختهیاز  ینوع نی فراوان ب فاصله هوا  ، یآبز اهان یدر گ?

 بافت درست است؟  نیا  یهااختهیمورد، در ارتباط با 

 . شوند یمسبب استحکام اندام  میضخ ی چوب یهاوارهیدبه علت  (الف

 دارند.  یحلقو یخود، دنا یهااندامکاز  یدر برخ (ب

 . شودینم، مانع رشد پروتوپالست  هاآن  یااختهی وارهید (ج

 . ندیبه وجود آ نیو پس نیسرالد نخست یهااختهی میاز تقس تواندیم (د

1) 1   2) 2   3) 3   4) 4   

  شودیمساخته  یاآکنهنرماز   یآبز اهان ی در گ یانهیزمبافت  سامانه  درست هستند. )ب(، )ج( و )د(موارد  

 موارد: ی بررس .اندپرشدهبا هوا  هافاصله  نی آن وجود دارد. ا  یها اختهی  نیب ی فراوان  فاصلهکه 

 .آکنهنرمهستند، نه  آکنه سخت یهااختهی شوندیمسبب استحکام اندام   م، یضخ وارهیدکه با داشتن  ییهااختهی (الف

 . هستند   ی حلقو   ی دنا   ی ها مولکول   ی خود دارا   سه ی سبزد ، در  کنند ی م که فتوسنتز    ی و برخ   زه ی در راک   ی ا آکنه نرم   ی ها اخته ی   همه   ( ب 

 .شودینم اختهی مانع از رشد پروتوپالست  نینخست وارهیددارند.  ینازک نینخست وارهید ی اآکنهنرم ی هااختهی (ج

 ساز.   پنبه چوب   الد بن   ی ها اخته ی   م ی شوند و هم از تقس   جاد ی ا   ن ی نخست   ی سرالدها   م ی از تقس   توانند ی م هم    ی ا آکنه نرم   ی ها اخته ی   ( د 

 .................  شهیر یبه انتها ک ینزد نینخست )مریستم( منشأ گرفته از سرالد اختهیهر نوع ?

 . شودیمبه خاک  شهیسبب نفوذ آسان ر (1

 . باشد یم یانرژ رهیو ذخ دی تول ییتوانا یپس از بلوغ، دارا (2

 است.  شده حاصل اختهیانیم در  دیساکاریپل  ی از جنس نوع  یاصفحه  لیتشک ی در پ  (3

 دارد. نیو پروتئ دراتیاز جنس کربوه یاواره یدپس از بلوغ، در اطراف پروتوپالست خود  (4

  ها اخته ی   ن ی ا   همه .  رند ی گ ی م سرالد منشأ    ن ی از ا   ز ی کالهک ن   ی ها اخته ی   ، ی و آوند   ی پوشش   ، ی ا نه ی زم   ی ها بافت عالوه بر    

در    . اند شده   جاد ی ا  ی اه ی گ   اخته ی دو   ن ی در ب   ن ی به نام پکت   ی د ی ساکار ی از جنس پل  ی ان ی م   ۀ غ ی ت   ل ی تشک  جه ی درنت   و  ها مریستم   م ی از تقس 

 پروتوپالست ندارند.   ز ی و ن   ی انرژ   ره ی و ذخ   د ی تول   یی و توانا   اند مرده   ی چوب   ی آوندها   ی ها اخته ی مانند    ها اخته ی   ن ی از ا   ی برخ ضمن  

 است؟   ح ی ، صح سازد ی م و آبکش را    ی چوب   ی که آوندها   ها ی ا دولپه در    مریستمی هر نوع بافت    درباره کدام  ?

 است. قرارگرفته اه یاز پوست ساقه گ ییهابخشدر ( الف

 . شودیم لیتشک هیآوند آبکش و آوند چوب اول نیب حدفاصل در  (ب

 . باشدیمدرون خود  توپالسمیس ی هسته درشت و مقدار اندک یدارا (ج

 است.  مؤثر اهی گ یدر رشد قطر ،یسلولز وارهید یدارا یهااختهی مداوم  دیبا تول (د

 برخالف »الف« صحیح است.  -( »د« 2                                    همانند »ج« صحیح است. -(»الف« 1

 برخالف »د« نادرست است.  -( »ج« 4                                     همانند »د« نادرست است. -( »ب« 3
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  هر دارند.    ی نقش مهم  (بکشآو    ی چوبی )بافت آوند  دیدر تول  ن، ی پس  ی همانند سرالدها  نی نخست  یسرالدها  

 نقش دارند.  اهی گ یدر رشد قطر ستمی. هر دو نوع مرباشندیمدرشت  هسته اندک و  توپالسمیس یدارا  هااختهی  نیا  یدو 

 موارد نادرست: یبررس

 قرار دارند.  اهی گ شهیرها در ستمی مر یبرخ د یدقت کن (الف مورد

 است.  حیصح سازآوند الدبن یفقط برا   (ب مورد

 ..................در بخش ?

 

 

 

 .  دارند  را یبا استفاده از مواد معدن دراتیکربوه  دیتول ییتوانا هااختهیهمه   ،4 (1

 باشند.    ریداشته باشند و نسبت به آب نفوذناپذ  کسانی یهاشکلاندازه و  توانندیم  هااختهی همه  ،2 (2

 کنند.   دایپ زیو کرک، برخالف نگهبان روزنه تما یترشح  یهااختهیبه  توانندیم  شده  دادهنشان  یهااختهی  ،1 (3

 . اندشده دهیپوش  یباشند که توسط بخش انگشتانه مانند ییسرالدها تیحاصل فعال توانندیمآن  یهااختهی ، 3 (4

 .و آوند آبکش  یآوند  استوانه از روپوست، پوست،  اند عبارت بیبه ترت 4تا  1 یهابخش 

 . شوندیم دهیپوش است، ی با کالهک که بخش انگشتانه مانند شهینوک ر ک یسرالد نزد 

 ؟کندینمکامل  یدرست  بهرا  ر یز جمله چند مورد از موارد موجود، ?

 ....« ............ مواد بر عهده دارد    رهیذخرا در    ی که نقش اصل  یاهیبافت گ»

 دار باشد. نهیسبز  یهااختهی، واجد  تواند یممانند برگ   اه یسبز گ یهاقسمتدر  (الف

 است.  هااختهی نیب یحفرات بزرگ هوا در فضا یدارا یآبز اهانیگ  یهاشه یردر  (ب

 .شودینم  اهیمانع رشد گ م،یضخ نینخست وارهید یدارا  یهااختهیبرخالف  (ج

 . شوندیم جادیا نینخست یسرالد یها اختهی  زیو تما میتنها از تقس (د

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 و موارد »ج« و »د« نادرست است. باشد یم)پارانشیم(   آکنهنرمبافت  یها اختهیمنظور،  

 موارد نادرست: یبررس

 .شوندینم اه یمانع رشد گ می و کالنش م یبافت پارانش (ج

 .ندیآیمبه وجود  زین سازآوند ستمیاز مر ی ساز و در بافت آوند پنبهچوب الد بناز  یمیپارانش ی هااختهیکه   د یدقت کن (د
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بافت    سامانهاز    یکه بخش  اندگرفته  قرار   ی ارهیدا  ی، بر رودانهنهان  اهیگ  ک ی  ساقه در    ی آوند  ی هادسته?

 صادق است؟  اهی گ  ن یا شه یر درباره یژگی. کدام وردی گیمبر  را در ی انهیزم

 وجود دارد.  شهیبه نام مغز ر یدر مرکز آن بخش (1

 است.  تیرؤ قابل ریغ  یآوند استوانهپوست و  نیمرز ب (2

 .  دهدیم لیرا پوست تشک یبخش برش عرض نیترشیب (3

 . شودیم  دهیآبکش د یآوندها یآوند استوانه یمرکزدر بخش   (4

  ی ا نهیزمبافت    سامانهاز    یکه بخش  اند گرفته  قرار  ی ارهیدا  ی بر رو  ی آوند  ی هادستهدولپه،    اهیگ  ک ی   ساقه در    

 : هانهیگز یبررس .دهدیم  ل یدولپه را پوست تشک اهیگ کی  شه یردر  ی عرض بخش برش نی ترشیب. ردیگ یم بر  دررا ( مغز)

 .شودینم دهیدولپه، مغز د شهیر در«: 1گزینه »

 است.    تیرؤ  قابل ی مرکز استوانه پوست و  نیدولپه، مرز ب  شهیر در«: 2گزینه »

 . شوندیم دهید یچوب ی دولپه، آوندها اهان ی گ شهیردر  یآوند استوانه ی مرکزبخش  در«: 4گزینه »

 است؟  حیصح  یادولپهو   دانهنهاندرخت  یموجود در نوع الدبنچند مورد در ارتباط با هر نوع ?

 . دهندیمآن پروتوپالست خود را از دست  یهااختهیباشد که   یمنشا بافت تواندیم (الف

 ندارد.  یدخالت نیو آوند آبکش نخست نیآوند چوب نخست شیدای در پ  کدام چیه (ب

 ضخامت پوست درخت شود. ش یسبب افزا تواندیم (ج

 1 (4   2 (3   3 (2    صفر (1

  الد بن ی هانام به نیدو نوع سرالد پس  ن،ی رشد پس یدارا یا دولپهو  دانهنهان درخت .اندحیصحهمه موارد  

 :موارد یبررس ساز دارد. پنبهچوب الدبنو  ساز  آوند

  یی هااختهیکه واجد    رندی گیمساز منشا    پنبه چوب  الدبناز    یا پنبهچوبو بافت    ساز   آوند  الد بناز    ی چوب  ی آوندها  (الف

 . اندداده  دست  ازو پروتوپالست خود را    اندمرده 

 . نیاست، نه پس نی نخست )مریستم های(  ی سرالدها تیمربوط به فعال نیچوب و آبکش نخست یآوندها  شیدا یپ  (ب

ساز    پنبه چوب  الد بن  تیحاصل از فعال   ی هااختهی  ی و تمام  آوند ساز  )کامبیوم(   الد بن  تیحاصل از فعال  ن ی آوند آبکش پس  (ج

 قرار دارند.   یادولپه و   دانهنهانپوست درخت   هیناحدر  یهمگ

 ، قطعاً ................... .کنندی م یکه در .................. زندگ یاهانیگ همه ?

 هوادار، دارند. آکنهنرمخود  یهاانداماز  یدر گروه  - خود در آب  اتیتمام طول ح (1

 دارند.  یدیساکار یپل  باتیخود ترک یهاچه یکردر  - مناطق خشک و کم آب  (2

 . شوندیم آب از برگ  حد از  شیبهستند که مانع خروج  ییها کرک یدارا -مناطق خشک  (3

 . اندآمده رونیدارند که از سطح آب ب ییهاشهیر -آب  (4
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 است.  یآبز اهان ی گ یهاسازشاز   یکیساقه و برگ،  شه،ی هوادار در ر آکنهنرم  

 : هانهیگز ریسا یبررس

  بات یترک  نی. ادارند  خود  های واکوئلدر    یدیساکار   یپل  یها بیترکدر مناطق خشک و کم آب،    اهانیگ  یبعض«:  2گزینه »

  نی از ا  یآب  کم   یهادورهدر    اهیشود. گ  رهیذخ  هاچهیکردر    یتا آب فراوان  شوندیم  سببو    کنند یمآب جذب    یمقدار فراوان

 .کندیمآب استفاده 

  ها روزنهدر اطراف    یبا به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوب  ها کرک،  (اهی نه در هر گ)خرزهره    اهی گ  در«:  3گزینه »

 .شوند یم هابرگآب از  حد از شی بو مانع خروج   کنندیم جادیا

دارند. درختان    حرّادرختان    ی هاشهیر«:  4گزینه » قرار  و گل  با کمبود    یبرا  (یآبز   اهانی گ  همهنه  )  حرّادر آب  مقابله 

 . اندآمده رونی آب ب سطحدارند که از   ییهاشهیر ژن،یاکس

 ؟کند یمتکمیل  نادرستیکدام گزینه عبارت را به ?

 ...«......  توانندیم ،  اندشده  دادهکه در شکل مقابل نشان    ییهااختهی»

 دو گره در ساقه، وجود داشته باشند.  نیب فاصله ا ی ها جوانه در  (1

 داشته باشند یفراوان یااختهی  نیو فاصله ب شده میتقسدائماً  (2

 کنند.  دیرا تول ی بافت یهاسامانهساختن  یبرا ازی ن مورد یهااختهی (3

 باشند. ، نقش داشته شده  جداساقه  ای از شاخه  یکامل  اهیگ  جادیدر ا (4

  طور   بهو    شوند یم  میدائماً تقس  ی(ستمیمر)  ی سرالد  ی هااختهیاست.    ی سرالد  ی هااختهی شکل در ارتباط با    

 . رندیگیمفشرده قرار 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 وجود دارد.    زیدو گره در ساقه ن ن یب فاصله، در  ها جوانهعالوه بر  نینخست سرالد «: 1گزینه »

،  کنندیم  د یرا تول  ی بافت  یها سامانهساختن    ی برا  ازین  مورد  ی هااختهی،  ی(ستمیمر)  یسرالد  ی هااختهی«:  4و    3»  ی هانهیگز

 شود. ل یکامل تبد اهیبه گ تواندیماست،   یسرالد یها اختهی  یحاو کهشده   جدا شاخه ای ساقه  ن یبنابرا

 است؟  نادرست  ، یعلف اهیگ  کیموجود در  یستم ی مناطق مر ن یترمهم یدربارهکدام عبارت،  ?

 قرار دارند.  ها شه یربه نوک  کیو نزد هاساقهتنها در نوک  (1

 . شوندیم محافظت  زنده ریغ   ایزنده   یهاسلول توسط  (2

 . شوندیم  اهیگ یسه گروه بافت اصل  جادیباعث ا( 3

 و ساقه نقش دارند.  شهیر یدر رشد قطر (4

به    ک یو نزد  هابرگدو گره در ساقه، کنار    نیب  ی فاصله،  ها ساقهدر نوک    یستمیمناطق مر  یآوند   اهانیدر گ  

 قرار دارند.   هاشهیرنوک 
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 : هانهیگز ریسا یبررس

 .  شوند ی م زنده محافظت    ی ها اخته ی کالهک و در ساقه توسط    ی مرده   ی ها اخته ی توسط    شه ی در ر   ی ستم ی مر   ی ها اخته ی «:  2گزینه » 

و    ی انهیزم  یها بافت  (درمی اپ) بافت روپوست    ی هانام  به   ی سه نوع بافت اصل  ی علف  اهان یگ   ی همهساختار    در «:  3گزینه »

 .اندآمدهبه وجود  نی نخست یها ستمیمر از وجود دارد که   یهاد یها بافت

که فقط   ی جوان ی هاشهی رو   ها ساقه ی . رشد قطرکندیم تر لیطورا  اهیگ ک ی  یها شهیرو  ها ساقه ن، ینخست رشد : 4گزینه »

 .دیآیمبه وجود  ن ینخست ستمیحاصل از مر ی هااختهیحجم  شیافزا ی پدارند، در  ن ینخست ستمیمر

 است؟  نادرست،  باشدیماز ساقه درخت  یبرشم عبارت، درباره شکل مقابل که مربوط به کدا?

 نقش دارد.   اهیمواد در گ یدر ترابر 4همانند   2بخش  (1

 . شودیم دیتول نیپس  مریستمتوسط  4بخش  (2

 را دارند. ستمیمر عنوان به تیفعال یی زنده توانا یهااختهی همه،  3و  1 یهابخشدر  (3

 . شوندیم دیتول نیتوسط سرالد پس  1بخش  ی هااخته ی از  یتعداد (4

 از:  اندعبارت بیبه ترت 4تا  1 یهابخش 

 ن ی چوب پس -4       آوند ساز الدبن -3      نیآوند آبکش پس -2      راپوستیپ -1

 : هانهیگز ریسا یبررس

 نقش دارند.   اهیخام و پرورده در گ رهیش یدر ترابر  یو آبکش  یچوب یآوندها «: 1گزینه »

 .  شودیم دیتول (آوند ساز  کامبیوم) ن یپس  مریستمتوسط  نی پس چوب «: 2گزینه »

توسط   آکنه نرمو   پنبه چوب ی هااختهیکه   باشد یم آکنهنرمساز و  پنبهچوب الدبن، پنبه چوبشامل  راپوست یپ«: 4گزینه »

 . شوندیم دیتول ( نیپس  مریستم )ساز  پنبه چوب کامبیوم

 .........گفت، ....  توانیمبا توجه به شکل مقابل، ?

 .شودیم تولید   Cتوسط بخش  یترشیببه مقدار  Aنسبت به  Bبخش  (1

 نامنظم قرار دارند.  صورت به اهیگ   نیدر ساقه ا یدستجات آوند (2

 وجود دارد که فاقد هسته و لیگنین هستند. ییهااختهی، Bدر بخش  (3

 . شوندیممرکز گیاه نزدیک  به  Bو  A  یهابخش یهااختهی، C( در اثر فعالیت بخش 4

 از:  اندعبارتدر شکل  شده مشخصاست. موارد  ی ادولپهشکل، مربوط به ریشه گیاه  

A نی نخست: چوب             Bآبکش نخستین ،              C( الدبن: کامبیوم )آوند ساز   

 : هانهیگز ر یسا یبررس هستند.  نیگنیفاقد هسته و ل ،یآبکش ی هااختهیدر آوند آبکش، 

 است.   یاز بافت آوند آبکش ترشیب مراتب به، سازدیم آوند ساز  الدبنکه  یچوب بافت آوند  مقدار«: 1گزینه »

 حلقه قرار دارند.  ک ی یمنظم و رو ی دستجات آوند ،یا دولپه اهیگ ساقه  در«: 2گزینه »
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( از مرکز  Bو آبکش نخستین )   ترکینزد( به مرکز ریشه  A، چوب نخستین )آوند ساز«: در اثر فعالیت کامبیوم  4»  نهیگز

 . شودیمدور ریشه 

 ؟کندیمکامل    نامناسب طور بهرا  ریعبارت ز نه،یکدام گز?

 ...« .............که    ی، هر بخشچندساله  یدر ساقه درخت گردو»

 است. یتنفس یتبادل گازها یبرا ییهامحل یدارا شودیمروپوست  نیجانش (1

 است. نیپس (ستمیمر) نوع سرالد  کیقرار دارد،  (راپوستیپ )  درمیپر ریبالفاصله در ز (2

 با پروتوپالست فعال است. یی هااختهی ساز قرار دارد،  پنبهچوبو  آوند ساز)کامبیوم های(   یالدهابن نیب (3

 است. شده ل یتشک یانهیزمبافت   سامانهاست که در  یالدبن یدارا میشناسیمپوست درخت  عنوان به (4

 : هانهیگز ریسا یقرار دارد. بررس  نی آبکش پس ه یال درم،ی پر ر یبالفاصله ز 

 دارد.  ها عدسکبه  اشاره«: 1گزینه »

قرار دارند که    یاآکنهنرم  یهااختهیو    نی ساز، آبکش پس  پنبهچوبو    آوند سازکامبیوم های(  )  یالدها بن  نیب«:  3گزینه »

 وجود دارند.    هاآنزنده در  یها اختهی

 است. شده  لیتشک ی انهیزمساز است که در سامانه بافت  پنبه چوب الدبندرخت شامل  پوست«: 4گزینه »

 درست است؟  هاعدسککدام عبارت، در مورد ?

 .شودیم از پوست درخت محسوب  یوجود دارند، که جزئ ی بافت هیالدر  (1

 . شوندیم   دهی دولپه د اهانیدر سطح هر اندام گ یی هایبرآمدگ صورت به (2

 . ابد ی یمکاهش   راپوستیپ   دهنده لیتشک یهااخته ی ، تنوع در ها عدسکدر محل  (3

 ساز قرار دارند.  پنبهچوب  کامبیوم زنده  یهابافت نیدر ب (4

و تا سطح اندام ادامه    شودیمشروع    ن یپس یاست که از آوند آبکش  ی بافت  ی هاهیالاز    ی امجموعهپوست درخت    

 . شوندیماز پوست درخت محسوب   یقرار دارند، جزئ پنبه چوببافت  ی هااختهی  نی که ب ها عدسک نی دارد، بنابرا

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .  شوندیم دهید ی چوب یهاساقهمثل  یا دولپه اهانی مسن گ ی هااندامفقط در   ها عدسک«: 2گزینه »

،  پنبهچوب  یها اختهیو همچنان    کندینم  رییتغ  راپوستی پ  دهندهلیتشک  یها اختهیتنوع    هاعدسکمحل    در«:  3گزینه »

  .شودیم دهیدر محل عدسک د آکنهنرم یها اختهی  و ساز  پنبه چوب کامبیوم

 ( کتاب دهم   6فصل    22شکل  ).  اندمرده  ییها اختهی که    ردی گیمقرار    پنبه چوببافت    ی هااختهی  ن یدر ب  عدسک «:  4» نهیگز
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 زیست دهم -7فصل  -1های تکمیلی گفتار سؤال

 

 ..« ................. همانند ..»هر بخش ................ کند یمکامل   یدرست بهچند مورد عبارت را ?

 دارد.  یاهیآن منشأ گ یرآل غی بخش هر  –خاک   یآل (الف

 هستند.  ییایمیش یتنها عوامل هوازدگ ک،یولوژیب کودهای  – خاک  یزنده (ب

 ندارد. یاهی گ ریغ، منشأ شودیم جادیا  یهوازدگ  ندیکه در فرا  بخشی –در خاک   د یاس ی دکنندهیتول (ج

 3 (4        2 (3   1 (2   صفر  (1

 موارد:  ی. بررساندنادرستموارد  یهمه  

  ی هیتجز در حال    ی و اجزا  ( اهانیگ  فقط   نه )جانداران    یا یعمده از بقا  طور   به   ( هوموس )  اخاک ی گ  ا یخاک    یبخش آل  (الف

 است.  شده لیتشک هاآن

آن    جادیتنها عامل ا  ینقش دارند ول  ییایمیش  یکه در هوازدگ  دهندیم  لی خاک را تشک  یزندهبخش    هاسمیکروارگانیم  (ب

 نقش داشته باشد. ند یفرا ن یدر ا تواندیم زین اهان ی گ یشهیر ستند،ین

 . هستند ی اهیگ ر یغخاک   ی هاسمیکروارگانیمکنند که  دی تول دی اس توانند یمخاک  ی هاسمیکروارگانیمو ریشه گیاهان  (ج

 .............. که  یکود برخالف، زندیم ی ترکم بی آس اهان یآن به گ حد  از شی ب استفادهکه   یکود?

خاک    ی، کمبود مواد مغذسرعت  به   تواندیم،  شودیم  یآبز   اهانیو گ  هاجلبک  عیاست که باعث رشد سر  یمواد   یدارا  (1

 را جبران کند. 

 را ندارد.  زایماریب به عوامل  یاحتمال آلودگ ،ردیگیمقرار  اهی گ اری در اخت یراحت بهاست که   یشامل عناصر معدن (2

 دارد. ی ترشیبجانداران شباهت  ی ازهای، به نشودیماستفاده   اهانیاثرات عناصر بر رشد و نمو گ صیتشخ ی برا (3

 دارد. ی ترشیب بی، معاشودیمبه خاک افزوده  ییایمی ش یبه همراه کودها  معموالً (4

  یازها یچون به ن  یآل  یخاک را جبران کند. کودها   یکمبود مواد مغذ  سرعت  به  تواندیم  ییایمیش  یکودها  

  ( کیولوژیبی )ستیز  ی . کودهازندیم  یتر کم  ب یآس  اهانیبه گ  ها آن  حد   از   ش یب  دارند، استفاده  ی تر شیبجانداران شباهت  

 را ندارند.  ییا یمیو ش یآل ی کودها بیو معا شوندیمبه خاک افزوده  ییایمیش ی به همراه کودها معموالً

 : هانهیگز ریسا یبررس

وارد و بافت خاک را   ستی ز طیمحبه خاک و  یادی ز یهابیآس تواندیم ییایمیش یکودها حد از ش یب مصرف«: 1گزینه »

  عیمواد باعث رشد سر  نی . حضور اشوندیموارد    ها آبمواد به    ن ی، اها بارششدن توسط    شسته   با    ، یکند. از طرف  بیتخر

  تواند یمو    شودیمبه آب    یکاف  ژن یمانع نفوذ نور و اکس  عوامل  نی ا  ش ی. افزاشودیم  یآبز  اهانیو گ  هاجلبک،  ها یباکتر

 شود.  یجانوران آبز ر یم و  مرگباعث 
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. از  کنندیمآزاد    یرا به آهستگ  یکودها مواد معدن  نی. ااندجانداران  هیدر حال تجز  یا یشامل بقا  ،یآل  یکودها «:  2گزینه »

 است.  زا یماریببه عوامل  یآلودگ احتمال   ،یآل یکودها بیمعا

و نمو گ  صیتشخ  ی برا«:  3»  نهیگز بر رشد  استفاده    اهانیاثرات عناصر  برا  ستی. زشودینماز کود    ص یتشخ  ی شناسان 

محلول به مقدار    ی ، آب و عناصر مغذهامحلول  ن ی. ا دهندیمرشد    ی مغذ  ی هامحلول  در  را   ها آن  اهان، یگ  ی اهیتغذ  ی ازهاین

 .شودیماستفاده   زین اهان یگ نمو  اثرات عناصر بر رشد و  صیتشخ یبرا  وهیش ن یدارند. از ا نیمع

 است؟ ح یصح نه یکدام گز?

 .ستین اهانیدر گ  جذبقابلهوا  تروژنیفسفات موجود در خاک همانند ن (1

 . شودیم نیتأمفسفات از خاک  یهاون ی صورت به  اهانیگ ازین موردهمه فسفر  (2

 . کندیم دسترس رقابلیغ اه یگ یخاک، آن را برا یمعدن  باتیترک یاتصال فسفات به برخ (3

 . ابد ی یم ش یافزا اهیجذب فسفر توسط گ زانیم شه،یدر ر نیپس مریستمحاصل از  یهابافت لیفقط با تشک (4

. گرچه فسفات در خاک  آورند یمفسفات از خاک به دست  یهاونی صورت بهخود را  ازین مورد فسفر  اهان،یگ 

  یمعدن  بات یترک  یاست که فسفات به بعض  نیآن، ا  لیاز دال  یکیاست.    دسترس  رقابل یغ  اهانیگ  یفراوان است، اغلب برا 

تار    یدارا  یهاشهیر  ای و    ها شهیراز    یترگستردهۀ  جبران، شبک  یبرا  اهانیگ  ی. برخشودیممتصل    یمحکم  طور   بهخاک  

 . دهدیم شیکه جذب را افزا کنند یم جادیا  شتر،یب ۀکشند

 صادق است؟  اهان، یگ  شتریب در مورد  ر،یچند مورد از موارد ز ?

 خود بپردازند.  ازین مورد یمواد آل دیفتوسنتز به تول ندیبا انجام فرآ توانندیم (الف

 . دارند خاک یهابخشبه فسفات موجود در  یادیز یدسترس (ب

 . کنند یمآن کمک  تیفیخاک به بهبود ک یعامل شور  یهانمک رهیذخبا جذب و   (ج

 صفر (4   3 (3   2 (2   1 (1

 فقط مورد »الف« صحیح است.  

 موارد: یبررس

  دهایپی، لهانی پروتئ،  هادراتی کربوهخود مانند    از ین  از مواد مورد  یفتوسنتز، بخش  ی لهیوس  به   توانند یم  اهان یگ  شتر یب  (الف

 .کنند دیرا تول گر ید یمواد آل یو بعض

است که فسفات    ن یآن، ا  ل یاز دال ی کیاست.  دسترس  رقابلیغ اهان ی گ یگرچه فسفات در خاک فراوان است، اغلب برا  ( ب

 .شودیممتصل  یمحکم طور به  خاکی معدن باتیاز ترک یبه بعض

در چند    اهان یگ  ن ی. با کاشت و برداشت اشوندیمخاک    ی ، موجب کاهش شور هانمک  رهی با جذب و ذخ  اهانیگ  یبعض  (ج

 آن شد.  تی فی خاک و بهبود ک ی شور کاهش باعث توانیم ی پ در ی پسال 
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 که .................، قطعاً .................   یهر اندام  ،یعلف اهیگ  کی در ?

 است. نیسرالد نخست تیحاصل فعال -  نقش دارد کربناتیدر جذب ب (1

 . کند یمرا از هوا جذب  ی مواد معدن همه -  کندیممصرف  دیاکسیدکربن  (2

 . دی نمایمرا جذب  ژنیاکس هاعدسکتوسط  - پوستک نقش دارد دیدر تول (3

 . باشد یمبر سطح روپوست خود  یدیپیل باتیترک یحاو -  است نیپس یسرالدها یحاو (4

  ای  شهیتوسط ر  تواندیمکه    دیآیم  در  کربناتیب  صورت  بهجو با حل شدن در آب    دیاکس  ی د از کربن    یمقدار  

 جذب شود.  هابرگ

در    (یستمیمر)  یرالدسَ  ی هااختهی  ، یبافت  ی ها سامانه  نی . منشأ اشودیمساخته    ی بافت  ۀاز سه سامان   ی آوند   اهان ی گ  کریپ

 هستند.  شهی نوک ساقه و ر

  ی هاانشعاببرگ و    نیاست. همچن  شه یساقه، شاخه و ر  عرض  ی طول و تا حدود   ش یافزا  ن، ی نخست  ی سَرالدها  فعالیت  ۀجینت

 . شوندیم ل یسَرالدها تشک نی ا فعالیت   از  شهیساقه و ر دیجد

 .. ............ تروژن ی...... عنصر ن ....عنصر فسفر ...?

 است. دسترس رقابلی غ   اهانیگ یاغلب برا - همانند  (1

 . شودیم  اهانیجذب گ یمنف ونی صورت بهفقط  - برخالف  (2

 .شودیم  اه یجذب گ ییهوا ریغ  ی هااندامفقط توسط  - همانند ( 3

 .شودیم  دهیمحصور در هسته د یهامولکولدر ساختار  - برخالف  (4

 : هانهیگز یبررس

 است.   دسترس  رقابلیغ اهانیگ  یاغلب، برا   فسفات«:  1گزینه »

  تراتین). شودیم اهیجذب گ ومیو آمون  تراتین صورت  به تروژنیو ن (ی منف ونی)فسفات  صورت  بهفقط   فسفر«:  2گزینه »

 ( بار مثبت است با   یونی ومیو آمون  یبا بار منف یونی

 .  شودیمجذب  شهیاز خاک و توسط ر  اهیگ ازین مورد تروژنیفسفر و ن شتر یب«: 3گزینه »

 . شوندیم دهید یوراثت  ی هامولکولو فسفر هر دو در ساختار   تروژنین«: 4گزینه »

 است؟  ح یکدام عبارت صح?

 . شودیم دیفتوسنتز تول یلهیوس به  ازین مورد یآل یمادههر   اهان،ی گ ترشیبدر  (1

 . شودیم  اهیوارد گ یااختهی نیب یشکل از فضا یگاز یبیترک صورت به ترشیباست،  ی آل یمادهکه اساس  یعنصر (2

 .شودیم از خاک جذب  ترشیبشرکت دارد،  یوراثت  یهامولکول و   ها ن یپروتئکه در ساختار   یهر عنصر (3

 .شودیماز سطح خود  ی با بار منف یها ون ی یمثبت مانع از شستشو یداشتن بارها  لیهوموس به دل (4
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و    یمادهکربن عنصری است که اساس     از فضای بین    CO2گاز    صورت  به   ترشیبآلی است  و  از راه هوا 

 . شودیموارد گیاه  ی ااختهی

 »در برخی گیاهان ...............«  کندیم  لی تکم ی نادرستعبارت مقابل را به  نهیکدام گز?

 . شودیمخاک   یشور، موجب کاهش هانمک رهیذخجذب و  (1

 . شودیم  افتی  هاآن  رابهیشدر   ندرت به یدیآلکالوئ باتیترک (2

 . دهدیم شیکشنده فراوان، جذب فسفات را افزا  یتارها  ا ی ها شه یراز  یاگسترده شبکه (3

 . شودیمسبز  ی هابخشمساحت   ش یسبز دارد، کاهش نور، سبب افزا ریغ   یهابخش هاآن برگ که (4

 وجود دارند. یبه مقدار فراوان اهانیگ  یبعض رابهیو در ش اند یاهی گ باتیاز ترک دهایلکالوئآ 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 . .شوندیمخاک  یموجب کاهش شور ها نمک رهیذخبا جذب و  اهانی گ یبعض: «1گزینه »

که جذب    کنندیم  جادیا   ترشیب  هکشند  یتارها   یدارا  یها شهیر  ای  هاشهیراز    یاگسترده  شبکه   اهانیگ  یبرخ«:  3گزینه »

 .  دهدیم ش یفسفات را افزا

  ی ها بخشمساحت    شیسبب افزا   یاهانیگ  ن یدارد، کاهش نور در چن  سبز   ر یغ  ی هابخش  اهانیگ  ی بعض  برگ«:  4گزینه »

 .شودیمسبز 

 عنصر فسفر .................  جذب قابل شکل?

 جذب شود. یونی صورت بهخاک،  قیاز طر تواندینم تروژن،یبرخالف ن (1

 فراهم شود. اه یگ یبرا گریتوسط جانداران د تواند یم تروژن،یهمانند ن (2

 جذب شود. یونی صورت به  شهیر قیاز طر تواندیمبرخالف کربن،  (3

 شرکت کند.  هانیپروتئجذب از راه جو، در ساخت   یدر پ  تواندیمهمانند کربن،  (4

ساز و    اک یآمون  تروژن،ین  کننده  تیتثب  یها یباکتر را جذب کنند    تروژنین  یشکل مولکول  توانندینم  اهانیگ  

  اهی گ یو برا  ردیگیم اهیرا از گ یقارچ مواد آل  ،یا شهیردارند، در قارچ  نقش  تروژن ین جذب  قابلشکل  جاد ی، در اساز تراتین

 . کندیمفسفات فراهم   خصوص بهو  یمعدن مواد

 : هانهیگز ریسا یبررس

 وم یآمون  ا ی   ترات ین  ونی  صورتبه  تر شیب  تروژن ین  ن یرا جذب کنند و ا  تروژنین  یشکل مولکول  توانند ینم  اهانیگ«:  1گزینه »

 .شودیمفسفات از خاک جذب   یهاونی صورت به ز،ی . فسفر نشودیمجذب 

  به هم با حل شدن در آب،    دیاکس  ی داز کربن    ی. مقدارشودیمفسفات از خاک جذب    ون ی  صورت  به  فسفر «:  3گزینه »

 برگ جذب شود. ا ی شه یتوسط ر تواند یم که   دیآیدرم کربناتیب ون ی صورت
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و    ها نیپروتئهستند که در ساختار    ی و فسفر دو عنصر مهم  تروژن یاز راه جو، جذب شود. ن  تواندینم  فسفر«:  4گزینه »

 .کنندیمشرکت  یوراثت ی هامولکول 

 در خاک، .....................  غلظت ...............  ش یدر صورت افزا?

 . کنندیمدر خود جمع  منیا صورت به آن را  هاسرخس انواع  - کیآرسن (1

 . کند یم رییتغ اهیگ  ن یظاهر ا ، یسیگل ادر  یهابافتماده به  نیبا ورود ا - ومینیآلوم (2

 خاک شوند.  یموجب کاهش شور توانندیمآن  رهیذخبا جذب و   اهانیگ ترشیب  -نمک  (3

 . ابدییم کاهش    اهی رشد گ - هر عنصر  (4

در خاک    یسیگل ادر  اهی گ  یوقت  مثالًکنند.    رهیخود ذخ  یهابافترا در    ومینیآلوم  توانندی م  اهانیگ  یبعض  

 .شوندیم رنگ  یآب هاگلبرگ وم،ینی، با تجمع آلومکند یمرشد  ی دیاس

 : هانهیگز ریسا یبررس

  ی شود. بعض  اهانیکند و مانع رشد گ  جادیا  تیمسموم  تواندیماز مواد در خاک    یبعض  حد   از  شیب  شیافزا «:  1گزینه »

انواع!  کی)  ینوع  مثالًکنند،    ینگهدار   منیا  صورت  بهمواد را درون خود    نیااز    ی ادیغلظت ز  توانند یم  اهانیگ از    ( نوع 

 کند. جمع است در خود  اهیگ ی برا یسم ی اماده را که   ک یآرسن تواندیمسرخس 

 .  شوندیمخاک  ی، موجب کاهش شورهانمک رهیذخبا جذب و  اهانی گ یبعض«: 3گزینه »

  اه یگ  تیمسموم  ی. در پشودیم  اهیگ  تیدر خاک سبب مسموم  (نه هر عنصر!)از مواد    یبعض  حد  از   شیب  ش یافزا«:  4»  گربه

 . ابدییمکاهش  اهیرشد گ

 ..................... یکودها?

 . کندیمآزاد  یرا به آهستگ یمواد آل  ،یآل (1

 . شوندیمبه خاک افزوده   یآل یبه همراه کودها  معموالً ،یستیز (2

 خاک را جبران کنند.  ی، کمبود مواد مغذسرعت به  توانندیم  ،ییایمیش (3

 . دهندیم ش یخاک را افزا ی مواد معدن ،یستی ز یبرخالف کودها  ،ییایمیش (4

 :ها نهیگز ریسا یبرس 

 .کنندیمآزاد  یرا به آهستگ یمواد معدن ،یآل یکودها «: 1گزینه »

 .  شوندیمبه خاک افزوده  ییایمیش ی به همراه کودها معموالً ی ستیز یکودها «: 2گزینه »

 . دهندیم شیخاک را افزا  یمواد معدن  ، یستیز یهمانند کودها  یی ایمیش یکودها «: 4گزینه »
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 .ابدیی ماگر بر مقدار .................. موجود در خاک افزوده گردد، .................. ?

 خاک، افزایش  PH – جانداران  هیتجز در حال یاجزا (1

 خاک، کاهش هوای –ذرات رس  (2

 ش یخاک، افزا یمقدار مواد معدن – ذرات شن و ماسه  (3

 کاهش  اهان، یمثبت در دسترس گ یهاونی – یدیاس باتیترک (4

 است، مقدار هوا کم است.   ادیکه مقدار ذرات رس آن ز یر خاکد

 : هانهیگز ریسا یبررس

است،   شدهلیتشک هاآن  ه یدر حال تجز  ی اجزا  ژه یو  به جانداران و  ی ا یعمده از بقا طور  به  ( هوموس)خاک   اه یگ«: 1»  نهیگز

 . شودیمخاک  PH، تولید مواد اسیدی منجر به کاهش کنند یممواد اسیدی تولید  خاک، اهی گ یاز اجزا  یبعض

 . شودیم یذرات شن و ماسه در خاک، کاهش مقدار مواد معدن شی زا«: 3گزینه »

مثبت در    یها ونی. پس  دارندیممثبت را در سطح خود نگه    یها ونی  ، یمنف  یبه علت داشتن بارها  اخاکیگ«  4گزینه »

 . ابدییم شی افزا اهانیدسترس گ

، کدام عبارت، جمله  هاآن؛ در ارتباط با کنندیمخاک از کودها استفاده  ی زیحاصل خ شیافزا یبرا?

 .« ........... ستینممکن  ........... که  ییکودها»  ؟کندیم ل یتکم یدرست بهرا  ریز

 کنند.  فا یاز عناصر نقش ا ی انواع  یساز آزاد در –دارد  یرا در پ زایماریبخاک به عوامل  یاحتمال آلودگ هاآناستفاده از  (1

 .ندازندیرا به خطر ب یجانوران آبز ی بتوانند بقا یطشرای در  – کنندیمخاک را جبران  یکمبود مواد مغذ سرعت به (2

 را دارند.  اتیح یهایژگیوباشند که   ساختارهایی شامل –  شوندیمبه خاک افزوده    ییایمیش یهمراه با کودها معموالً (3

 داشته باشند.   ی شتر ی جانداران شباهت ب   از ی ن   مورد   مواد   به   – شوند    ی آبز   اهان ی و گ   ها جلبک   ع ی موجب رشد سر   ی ط ی در شرا   توانند ی م   ( 4

شرا   توانندیمکه    ییهاکود   سر  یطیدر  رشد  گ  ها جلبک  عیموجب  کودها   یآبز   اهانی و    یی ایمیش  یشوند، 

 . ییایمیش ی ، نه کودهاباشندیم یآل ی کودهادارند  یشتر یشباهت ب جانداران ازین موردکه به مواد  یی . کودهاباشندیم

 : هانهیگز ریسا  حیتشر

که    باشندیم  یآل  یکودهادارد    ی را در پ  زا یماریبخاک به عوامل    یاحتمال آلودگ  هاآنکه استفاده از    ییکودها   (1  نهیگز

 کنند.  فای هستند نقش ا اهانیگ ازین موردکه  یمواد معدن یساز آزاد دری  به آهستگ توانند یم کودها نیا

  توانند یمرا جبران کنند و    اهانیگ  یکمبود مواد مغذ  سرعت  به  توانند یمهستند که    ییکودها  ییایمیش  ی کودها  ( 2  نهیگز

 شوند.  یآبز جانوران ریم و مرگ ش یموجب افزا

  یکودها هستند که    یستیز  ی کودها  شوندیمبه خاک افزوده    ییایمیش  یکودهاهمراه با    معموالًکه    ییکودها  (3  نهیگز

 را دارند.  ات ی ح یهایژگ یو که  باشندیم هایباکتر جمله از شامل جانداران زنده  یستیز
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در    هاآنکشت    ی برا  یا سادهاز دستگاه    اهان، یگ   یا هیتغذ  یازهاین  ص یتشخ   یشناسان برا  ستیز?

 ... ......گفت ... توانیم وهیش  نی. در مورد ا کنندیماستفاده  ی مغذ یهامحلول 

 . دهندینمقرار  هامحلول نیرا در ا اهانیگ  ییهوا ی هااندام (1

 .شودیمدرون محلول، از سطح آن انجام  یهابافتبه  یهواده  ندیفرا (2

 نمود.  یرا بررس اهانیبر رشد گ مؤثر یهاونیاثرات همه عناصر و  توانیم (3

 . دارندیمآن را ثابت نگه  اه، یقسمت ساقه گ نی در باالتر یاصفحه با قرار دادن  (4

 . دهندینمقرار  هامحلول نی را در ا اهانیگ ییهوا  ی هااندام ، دینیبیم 7فصل   2که در شکل  طورهمان  

 ............... یکودها?

 .کنندیمخاک را جبران  یمواد مغذ  سرعت به یآل (1

 . شودیم یو جانوران آبز اهانیگ ریم و  مرگباعث  ها آببا ورود به  ییایمیش (2

 . شوندیمبه خاک افزوده   یآل  یهمراه کودها معموالً یستیز (3

 آلوده باشند.  زایماریببه عوامل  توانندیماما   کنندیمآزاد  ی را به آهستگ یمواد معدن  یآل (4

.  کنندیمآزاد    ی را به آهستگ  یکودها مواد معدن  ن ی. ااندجانداران  ی هیتجزدر حال    ی ایشامل بقا   ی آل  یکودها  

 . زاستیماریب عوامل  به یکودها، احتمال آلودگ نی ا بیاز معا
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 زیست دهم -7فصل  -2های تکمیلی گفتار سؤال

 .................  یهایباکتر ............... ساز اکیآمون یهایباکتر?

 .کنندیم  یزندگ  اهانیبا گ ستیهمز صورت  به، سازتراتین -  همانند  (1

 . کنندیم دیتول ومیآمون ونی ،یز آزاد صورت بهتنها  تروژن،ین  یکنندهتیتثب –همانند  (2

 . کنندیم دیرا تول  اهیگ یاستفاده مورد تروژنین   ترشیب، سازترات ین  –برخالف  (3

 . ستندین تروژنین یاز شکل مولکول ومیآمون ونی دیقادر به تول تروژن،ین  یکنندهتیتثب –برخالف  (4

و  اکیآمون  ی هایباکتر   دو    ،تروژنین  ی کنندهتیتثبساز    ی ها یباکتر اما    .کنندیم  د یتول  ومیآمون  ونیهر 

Nمولکولی نیتروژن )   را از شکل   ومیآمون  ونی  تروژن، ین  یکنندهتیتثب را از    ومیآمون  ون یساز،  اکیآمون  ی هایباکتر  و(    2

 . کنندیم دیتول یمواد آل

 .................  هاچهیکردر    شده رهیذخ باتیگفت ترک  توانینم?

 آن نقش دارند.  یدر حفظ فشار اسمز (1

 کنند.  یریجلوگ اه یاز رشد گ توانندیم (2

 ندارند.  ینقش  چیه یی ایمیو ش یکیزیف  یهوازدگ یندهایدر فرا (3

 شوند.  جاد یا هایباکتر یتوسط برخ شده تیتثباز عناصر  (4

زدن و ذوب شدن آب در    خی مدام    رات ییوجود دارد که تغ  یو رنگ  ی دیاس  ،ینیپروتئ  باتیآب، ترک  چهیدر کر  

 نقش دارند.  ییایمیشی در هوازدگ ز ین دهایو اس  یکیزیف یهوازدگ

که باعث جذب    کنندیم  رهیخود ذخ  ی هاچهیکردر    یدی ساکاریپل  بات یدر مناطق خشک ترک  اهانیگ  ی بعض«:  3گزینه »

 . ی(اسمز  فشارحفظ  ) شودیمآب  یمقدار فراوان

از    تواند یم  مینیآلوم  یباال  ریکنند. مقاد  رهیذخ  هاچهیکردر    مینیآلوم  ی ادیز  ر یمقاد  توانندیم  اهانیگ  یبعض«:  1گزینه »

 کند.   یر یجلوگ اهیرشد گ

 باشد.   ها ی باکتر   ی برخ   ت ی حاصل تثب   تواند ی م   تروژن ی ن   ن ی دارد و ا   تروژن ی که عنصر ن   شود ی م   ره ی ذخ   ن ی پروتئ   چه ی کر   در «:  2گزینه » 

 

 ................... در خاک، قطعاً ...................  ی هر باکتر?

 است. اهانی با گ یستیهمز رابطه یدارا -  ومیآمون دکنندهیتول (1

 . دی نمایم  نیتأمرا  سازترات ین ی هایباکتر  ازین مورد ماده   ،یبا مصرف مواد آل -  سازاکیآمون (2

 . کند یم  دیرا تول اهیگ ییهوا یهااندامبه  انتقال  رقابلیغ  تروژنین - تروژنین کنندهتیتثب (3

 . کندیم  دیرا تول اه یگ ازین مورددار تروژنین  یهاونیانواع  - سازترات ین (4
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  ومیآمون  سازتراتین  یها یباکتر.  کنندیم  د یتول  ومیرا مصرف و آمون  یساز در خاک، مواد آلاکیآمون  ی هایباکتر  

 .کنندیم دیتول ترات یرا مصرف و ن

 : هانهیگز ریسا یبررس

« تول  ومیآمون  ونیساز،  اکیآمون  یها یباکتر و    تروژنین  کنندهتیتثب  یها یباکتر «:  1گزینه    یها یباکتر .  کنندیم  دی را 

 . کنندیم ی زندگ اهانیبا گ ستیهمز ا یخاک  در آزاد   صورت  به تروژنین یکنندهتیتثب

 منتقل شود.    اه ی گ   یی هوا   ی ها اندام به    شه ی از ر   تواند ی م که    کنند ی م   د ی را تول   وم ی آمون   تروژن، ی ن   کننده ت ی تثب   ی ها ی باکتر «  3گزینه » 

« آمون  تراتین  یهاونیبه شکل    اهان ی گ  استفاده  مورد  تروژن ی ن  ترشی ب«:  4گزینه    ی هایباکتر  کهیدرحال.  باشدیم  ومیو 

 هستند.  (اهی گ یبرا  جذبقابلدار   تروژن ین مادهنوع  ک )ی  تراتین د یفقط قادر به تول ساز تراتین

 ؟کند یم لیتکم  یدرست  بهرا  ری ز  جملهدام موارد، ک?

 ...« ................ نقش دارند  ...... موجود در خاک، ..........مواد .......  دیدر تول»

 اهانیگ شهیرهمانند   هایباکتر -  یرآلیغ  (ب                      اهانیگ شهیرهمانند  ها یباکتر  - یآل (الف

 ها یباکتر برخالف  اهانیگ شهیر - یرآلیغ   (د                         ها ی باکتر برخالف اهانیگ شهیر -  یآل (ج

 د   -( ب 4  ج –( الف 3  ب –( الف 2   د  -  ج (1

است.    (هاسمیکروارگانیم) جانداران  زیرو    یرآلیو غ  یاز مواد آل  یبی. خاک، ترکاندحیصح  موارد »الف« و »ب«  

  شده  لیتشک ها آن هیتجزدر حال  ی اجزا  ژهیو   بهجانداران و  ی ایعمده از بقا  طور  به ، (هوموس) اخاک ی گ ای خاک  یبخش آل

  دیتول  ی دهای. اسشوندیم  جاد یا  ی به نام هوازدگ  ی ندیفرا   در  هاسنگ  ییا یمیو ش  یکیزیف  بی خاک از تخر  یرآلیاست. ذرات غ

  اهان ی گ  استفاده  مورد  تروژنین  تر شیبکنند.    جادیا  ییایمی ش  یهوازدگ  توانندیم  اهان،یگ  شه یر  ز یتوسط جانداران و ن  شده

  جزء   زین  هایباکتر ،  شوندیم  لیتشک  زاندامگانیدر خاک و توسط ر  باتیترک  نیاست. ا  ترات ین  ای  ومیآمون  ونی  صورت  به

که سبب لزج شدن سطح آن و    کندیمترشح    ید یساکاریپل   باتیترک  شه ی. ضمناً کالهک رشوندیممحسوب    زاندامگان یر

موجود در    یرآلیو غ  یمواد آل  دیدر تول  اهانیگ  شهیرهمانند    هایباکتر  نی. بنابراشودیم  خاک  به  شهینفوذ آسان ر  جهیدرنت

 خاک نقش دارند. 

  ی از مواد معدن  یکه در آن قارچ بخش  دار دانه  اهانیگ  تر شیببا    یا رشته  کریبا پ  ییهاقارچ  یستی در همز?

 ............ قطعاً ............  ییبا توانا ی، جاندار کند یم ن یتأمرا  اهیگ

 . دهدیمخود، فتوسنتز انجام  ی هااختهیدر همه  – O2تولید   (1

 . کندیمدر درون یا سطح گیاه، با استفاده از مواد آلی آن زندگی  – CO2تولید   (2

 . کندیم  یزندگ شهیدر سطح ر  یغالف صورت به –هر دو جاندار   یمواد معدن  نیتأم (3

 . کند ی م   د ی تول   ی مختلف   ی فسفات دار آل   ی ها مولکول با جذب مواد کربن دار موجود در جو و خاک،    - هر دو جاندار    ی مواد آل   ن ی تأم   ( 4
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مشاهده شوند.   یستیهمز  ن یدر ا توانندیم داردانه اهانیدرصد گ 90است که در حدود  یا شهیرمنظور، قارچ  

  اهی . گکندیمفسفات فراهم   خصوص  بهو    یمواد معدن  اه،یگ   یو برا   ردیگیم  اهی گ  شهیررا از   یقارچ مواد آل ،یا شهیردر قارچ  

.  کنندیماز هوا جذب    اهان ی است که گ  یمواد  نی ترمهمیکی از    CO2  .کندیم  نیتأم  ، یخود و قارچ را به مواد آل  ازین

شود.    جذب  برگ  ا ی  شهیتوسط ر  تواند یمکه    دیآیدرم  یون ی  صورت  بهبا حل شدن در آب،    د یاکس  یداز کربن    یمقدار

 هستند که در ساختار خود، عنصر فسفر دارند.  یاز مواد آل  یوراثت  یها مولکولو   هانیپروتئاست.   یکربن، اساس مواد آل

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .  کنندینمفتوسنتز  یاه ی گ یهااختهی  همه«: 1گزینه »

 .  کنندیم دیتول CO2  ، یا اختهیتنفس   یو هم قارچ در ط  اهیگ هم«: 2گزینه »

 .کنندیم ی زندگ شهیدر سطح ر یغالف صورت  به ای  شهیدرون ر ها قارچ

 ؟ کندیمکامل  یدرست بهرا   ریموارد عبارت ز?

 «  ... ............  ..... متوقف...که .......   ییهایباکتر  ابیدر غ»

 . شودینم - ومیآمون دی، تولکنندیم استفاده  ومیآمون دیتول یبرا یاز مواد آل (الف

 . شودینم - شهی خاک در ر تروژنی، جذب نکندیم  لیتبد تراتیرا به ن ومیآمون (ب

 .شودیم  - ومیآمون د یدر خاک هستند، تول تروژنین کنندهتیتثب (ج

 ج  -ب  –( الف 4                       ج –( الف 3                          ب –( الف 2                             ج – ب (1

 . میپردازیمکتاب درسی به بررسی همه موارد    7فصل    1. با توجه به شکل  هستندموارد »الف« و »ب« صحیح    

  کننده تیتثب یها یباکتر زی ساز و ناکیآمون یها یباکترتوسط   ومیآمون ونیساز است. اکیآمون یها یباکتر منظور،  (الف

 . ابدییمکاهش  ومیآمون دیتول ن یبنابرا ، دیآیمبه وجود  تروژنین

  ماًیمستق تواندیم ومیآمون یول  ،ابدییمخاک کاهش  تراتی، نهاآن ابیاست که در غ سازتراتین یها یباکتر منظور،  (ب

 شود.  شه یجذب ر

 .کنندیم دیتول ومیآمون ون ی تروژن،ین  کنندهتیتثب یها یباکتر همانند   ز یساز ناکیآمون یها یباکتر  (ج

 ............ ممکن است .........که ......  ییهایباکتردر خاک، در صورت عدم حضور ?

 . ابدیهم چنان ادامه  تراتین دتولی – کنند یم  دیتول یرمعدن یغ  باتیرا از ترک اهانیگ ازین مورد تروژنین (1

 متوقف شود.  اهیتوسط گ تروژننی جذب –  کنندیم  دی تول تراتین  ای ومیآمون یهاونی (2

 . ابدیجو ادامه ن تروژنین تتثبی –  کنندیمخود وارد  اختهیجو را به  یمولکول تروژنین( 3

 ساقه متوقف شود. ی افتیدر ومآمونی – سازند یم  یمنف  ییهاون یمثبت،   یهاونیمصرف   ی در پ  (4
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  ازین  مورد   تروژنین  یهافرماز    یکیکه    ومیآمون  دیتول  یبرا  یآل  ا ی  یرمعدنیساز از مواد غاکیآمون  ی هایباکتر  

  تروژنیاز ن  تروژنین  کننده  تیتثب  یها یباکتر حضور نداشته باشند،    هایباکتر  نی. اگر ا کنندیم، استفاده  باشد یم  اهانیگ

)ی  مولکول )N2  هانهیگز ر ی سا یبررس. سازندیمنیز از آمونیوم، نیترات  ساز تراتین یها یباکترو   سازندیمآمونیوم : 

  ز ین  تراتیو ن  ومی، پس اگر آمونشودیمجذب    تراتیو ن  ومیآمون  صورت  به  اهانیگ  استفاده  مورد  تروژنین  ترشیب«:  2»  نهیگز

 .ابدی یمادامه  ی ترکمبه مقدار  تروژنین حضور نداشته باشند، جذب  

را بسازند، چون جانداران    ومیتا آمون  کنندیمجو استفاده    یمولکول  تروژنیاز ن  تروژنین  کننده  تیتثب  ی هایباکتر «:  3»  نهیگز

 .شودی نممتوقف   تروژنین تیتثب هایباکتر ن یکنند، در عدم حضور ا تیتثبرا  تروژنین توانندیم ز ین یگرید

،  هاآنکه در عدم حضور    سازند یمرا    یمنف  ی ونی  ترات، یکه بار مثبت دارد، ن  ومیاز آمون  سازتراتین  ی هایباکتر«  3گزینه »

 .شودینمبه ساقه متوقف  ومیانتقال آمون

 ، درست است؟ کنند ی نم   ی زندگ   شه ی که درون ر   اهان ی گ   شه ی بار   ست ی همز   ی ها قارچ چند مورد، در ارتباط با  ?

 . دهند یم لیتشک  اهیگ شهیر یرا بر رو ی غالف (الف

 . فرستندیم  شهیر یهااخته ی  درونرا به  یفیظر یهارشته  (ب

 . کنندیم  افتیدر شهیر یهااخته یخود را از  ازین مورد یمواد آل (ج

 .کنندیمرا فراهم  اهانیگ ازین مورد تراتین خصوص بهو   ی معدن مواد (د

1)1   2)2   3)3   4)4 

 موارد: یبررس .باشدیمموارد »الف« و »ج« درست  

  توان یم  نی . بنابراکنندیم  یزندگ  شهیدر سطح ر  ها قارچ  نی دارند. ا  ی ستیهمز  هاقارچبا    داردانه  اهان ی درصد گ  90حدود    (الف

 ( درست). دهندیم لیتشک اه یگ شهیر یرا بر رو ی غالف گفت

  د ی . اما دقت داشته باشدهندیمکه تبادل مواد را با آن انجام    فرستدیم  شهیبه درون ر  یفی ظر  یهارشته  ،یغالف قارچ  (ب

 (نادرست).  کنندینمنفوذ  ها آنو به درون   رندیگیمقرار   شهیر  یهااختهی  نی ب یدر فضا  هارشته ن یکه ا

 (درست). ردیگیم اه یگ شه یرخود را از  ازینئمورد یمواد آل قارچ  ، یاشهیردر قارچ ( ج

 ( نادرست).  تراتی نه ن ،کنندیمفراهم  اهان ی گ یفسفات را برا  خصوص بهو  یمعدن ، مواد هاقارچ  یا شهیردر قارچ  (د

 ...« ................توبره واش    اهگی .............    گونرا  اهیگ» ؟کندیمکامل   یدرست بهرا  مقابلچند مورد عبارت ?

 دار هستند.نیگنی ل یهااختهی دارای – همانند  (الف

 دارد. یسازنیپروتئ  توانایی –برخالف  (ب

 . کندیم یزندگ تروژنیاز ن ریفق نواحی  در –همانند  (ج

 فتوسنتز دارد. توانایی  – برخالف  (د

1)1   2)2   3)3   4)4 
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 موارد »الف و ج« صحیح هستند.  

 موارد: یبررس

 دارند.  نیگن یخود ل یوارهیددر  ی چوب یو آبکش هستند. آوندها ی چوب یآوندها ی دارا یآوند اهانیگ :(الف)

 دارند.  یساز نیپروتئ   ییدو توانا : هر(ب)

از طر  اهی: گ(ج) تأم  تروژنین  یانوباکتر یبا س  یستیهمز  قی گونرا  شکار    قیاز طر  خوارگوشت  اهانی و گ  کندی م  نیخود را 

 . کنندیم خود را از ین مورد تروژنیحشرات ن

 فتوسنتز ندارند.   ییو سس انگل هستند و توانا ز یمانند گل جال ی اهانی فتوسنتز دارند. گ یی توانا اهان ی : اغلب گ(د)

 عنصر فسفر .................  جذب قابلشکل  ?

 جذب شود. یونی صورت بهخاک،  قیاز طر تواندینم تروژن،یبرخالف ن (1

 . شودیممتصل   یمحکم طور بهخاک  یمعدن باتیترک همهبه  تروژن،یبرخالف ن (2

 جذب شود. یونی صورت به شهیر قیاز طر تواندیمهمانند کربن،  (3

 شرکت کند.  هانیپروتئجذب از راه جو، در ساخت   یدر پ  تواندیمهمانند کربن،  (4

  بههم با حل شدن در آب،    دی اکس  ید از کربن    ی . مقدارشود یمفسفات از خاک جذب    ونی  صورت   بهفسفر    

 برگ جذب شود.  ای  شهیر توسط  تواندیمکه   دیآیم در کربناتیب ون ی صورت

 : هانهیگز ریسا یبررس

 وم یآمون  ا ی  تراتین  ون ی  صورت  به  تر شیب  تروژن ین  ن یرا جذب کنند و ا   تروژنین  یشکل مولکول  توانند ینم  اهان ی گ«:  1»  نهیگز

 .شودیمفسفات از خاک جذب   یهاونی صورت به  ز،ی . فسفر نشودیم جذب

 .  شودیممحکم متصل  طور  بهخاک  یمعدن باتیترک  یبه بعض فسفات«:  2گزینه »

و    ها نیپروتئهستند که در ساختار    ی و فسفر دو عنصر مهم  تروژن یاز راه جو، جذب شود. ن  تواندینم  فسفر«:  4گزینه »

 .کنندیمشرکت  یوراثت ی هامولکول 

 است؟ هایباکتر  انویس همه  یهایژگیوچند مورد از ?

  ومیهوا به آمون تروژنین لیتبد (الف

 جو دی اکس یدجذب کربن  ییتوانا (ب

   اتیح یاب یسازمانسطح  نیبه چهارم دنیرس (ج

 واران پروانه  رهیت اهانیگ شهی ر یهادرون گرهک یستیهمز (د

1) 4     2) 3     3) 2   4) 1 

  ند یجو، جذب و در فرا  دی اکس  ی د فتوسنتز کربن    ی. در طاندکنندهفتوسنتز    ی هایباکتراز    ینوع  ها یکتر  انویس  

 .شودیم برده کار  بهفتوسنتز 
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 موارد: ریسا یبررس

 .دهندیمهم انجام  تروژنین تیعالوه بر فتوسنتز، تثب ها یباکتر انوی از س یبعض( الف

 . اندیااختهی تک ها یباکتر  انو یس که یحال دراست،   یا اختهیپر دستگاه مربوط به جانداران  ی ریگشکل (ج

 . هایباکتر انویها است، نه س ومیزوب یمربوط به ر یستیهمز ن یا (د

 .... ....که ............... قطعاً ........ ی انوباکتریهر س?

 . کند یم دیتول تراتین - دارد  یستیگونرا همز اه یدر خاک با گ (1

 . کندیم دیتول ومیآمون -  کندیم مصرف  د یاکس یدکربن  (2

 . کندیمجو را مصرف  تروژنین -  کندیمفتوسنتز  (3

 . شودیممحیط  O2سبب افزایش   -  کاهدیماز میزان نیتروژن جو  (4

  ت ی، تثبفتوسنتزعالوه بر    هاآناز   یرا دارند و برخمحیط(    O2 شیافزا )فتوسنتز    یی ، تواناها یباکتر انویس  همه  

 . دهندیم انجام زیرا ن ( جو تروژنیاهش ن)ک  تروژنین

 قرار دارند.  اه یگ  دم برگکوچک شاخه و    ی هاحفره، بلکه در  کنندینم  ی با گونرا، در خاک زندگ  ست یهمز  ی هایباکتر  انویس

ممکن    گر، یخود از جانداران د   از ین  موردگرفتن مواد    یبرا  اهانیگ  ز یانگ  شگفت  یهاوهیشدر ارتباط با  ?

 ........... ستین

 باشد.  شهیفاقد ر برد یمکه از روابط سود   یاه یگ (1

 خارج شوند.  اهیگ یشه یرحاصل از فتوسنتز از  یآل باتیترک (2

 باشد. نیمولکول موجود در جو زم نیترشیب تیتثب ییفاقد توانا  اهیبا گ ستیجاندار همز (3

 قارچ جذب شود. یبرا اهیگ یشه یراست توسط  اه یگ دسترس رقابلیغ که در خاک فراوان اما اغلب  یبیترک (4

  ی ستیاست. در همز  دسترس  رقابلیغ  اهانیگ  یاست که در خاک فراوان است اما اغلب برا  یبیفسفات ترک  

 قارچ.  یبرا  شهینه توسط ر ،شودیم جذب  شه یر یبرا  فسفات توسط قارچ  اه،ی گ یشهیرقارچ و  نیب

 ش ................... توبره وا اهیگ?

 فتوسنتز دارد.  ییبرخالف سس توانا (1

 است. شهیر یهمانند سس دارا (2

 . کندیم شکار حشرات استفاده  یخود برا یهابرگفتوسنتز از  یجا به (3

 . کندیم هیتغذ  ها آن یاست که از حشرات و الرو ی اهی تنها گ (4

 . کند ی نم سس انگل است و فتوسنتز    که ی حال   در است،    فتوسنتز کننده   حال   ن ی ع   در و    خوار گوشت   ی اه ی واش گ توبره   اه ی گ   

 



 

 

 234 

 

 ................  هایباکتر انویس?

 .دارند را تروژنین تیتثب ییهمواره توانا (1

 . کنند یم  افتیتوسط آزوال را در شده ت یتثب تروژنین (2

 ندارند.  یبه جذب مواد آل ازیبا انجام فتوسنتز در کلروپالست خود، ن (3

 . ندیاستفاده نما زین  اهیگ یاز محصوالت فتوسنتز  توانندیمفتوسنتز  یی توانا وجود با  (4

  ر ینظ  اهانیگ  ی با بعض  یستیهستند که در هنگام همز  فتوسنتز کننده  ی ها یباکتر از    ینوع  ها یباکتر  انویس  

 . کنندیم استفاده زین اهی گ یگونرا از محصوالت فتوسنتز 

 ............. اهیگ?

 دارد. یستیهمز تروژن،ین نی تأم یبرا یانوباکتریبا س ایسو (1

 است.  یمعدن یماده  ینوع   نیتأم یگرهک برا یخود دارا یساقهشبدر در  (2

 قرار دارد. وارانپروانه یرهیتپروانه است، در  هیکه شب  ییها گلآزوال به علت داشتن  (3

 . دی نما نیرا تأم ومیزوبیر یکننده فتوسنتزریغ  یباکتر ازین مورد ی مواد آل تواندیم  ایلوب (4

  وارانپروانه  یرهی ت  اهانیگ   ی شهیر است که در    کننده  رفتوسنتزیو غ تروژنین  یکننده  تیتثب   یباکتر   وم یزوبیر  

  ی را برا  یباکتر   ازین  مورد یمواد آل  ز ین  اهیمقابل گ. در  کندیمرا برطرف    عنصر  نی به ا  اهیگ  از ین  تروژن، ین  تیبا تثب  ا یلوب  رینظ

 . کندیمآن فراهم 

 ..................   توانندیم هایباکتر انویها ...................... س  ومیزوبیر?

 استفاده کنند.  اهیگ یاز محصوالت فتوسنتز - برخالف  (1

 انجام دهند.  زیرا ن تروژنین تیعالوه بر فتوسنتز، تثب - همانند  (2

 دفع کنند. یتوجه قابل را به مقدار   شده تیتثب تروژنین - همانند  (3

 کنند.  نی تأمرا  اهیگ ازین مورد تروژنیخود، ن یستیبا عملکرد ز - برخالف  (4

  تروژن ی. نکنندیم  یزندگ  اهان ی با گ  ستیهمز  ا ی آزاد در خاک    صورت به  تروژن،ین  کنندهتیتثب  یها یباکتر  

 .شودیم دسترس  قابل  اهانیگ ی برا ها آنپس از مرگ   ای دفع، و  یتوجه قابلبه مقدار  هایباکتر نی در ا شده تیتثب

 ها:   نهیگز ریسا یبررس

  یباکتر  از ی ن مورد یمواد آل ز ین اهی و گ  کنند یمطرف  عنصر بر  نی را به ا اه یگ از ین تروژن، ین  ت یتثبها با ومیزوبیر«: 1گزینه »

 .  کندیمآن فراهم  یرا برا 

  اهیگ  یو از محصوالت فتوسنتز   دهندیمانجام    تروژنین  تی گونرا، تثب  اهیگ  برگدمدرون ساقه و    ستیهمز  ی هایباکترانویس

 . کنندیماستفاده 
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 .  کنندی نمها فتوسنتز  ومیزوبیر«: 2گزینه »

  توانندیم  ن،یبنابرا  کنندیم  ل یتبد   ومیآمون  ونیرا به    (تروژنین)مولکول    ن یا   تروژن، ین  کننده  تیتثب  ی هایباکتر«:  4گزینه »

 .کنند  نیرا تأم اهیگ از ین مورد تروژنین

 ، قطعاً ................... کنندی م یکه در .................. زندگ یاهانیگ  همه?

 هوادار دارند. آکنهنرمخود،  یهاانداماز  یدر گروه  - خود در آب  اتیتمام طول ح (1

 دارند.  یدیساکار یپل  باتیخود ترک یهاچه یکردر  - مناطق خشک و کم آب  (2

 . شوندیم آب از برگ  حد از  شیبهستند که مانع خروج  ییها کرک یدارا -مناطق خشک  (3

 . پردازندیمخود به شکار جانوران کوچک  یهابرگ ی به کمک بعض - تروژنین نظر از ریخاک فق (4

 

 است.  یآبز اهان ی گ یهاسازشاز   یکیساقه و برگ،  شه،ی هوادار در ر آکنهرم ن 

 : هانهیگز ریسا یبررس

  بات یترک  ن ی. ادارند  خود   های واکوئلدر   ید یساکار  ی پل  یها بیترکدر مناطق خشک و کم آب،    اهانیگ  ی بعض«:  2گزینه »

  کم  یهادورهدر  اهیشود. گ رهیذخ ها()واکوئل هاچهیکردر  یتا آب فراوان شوندیم سببو  کنند یمآب جذب  یمقدار فراوان

 .کندیمآب استفاده  نی از ا یآب

  ها روزنهدر اطراف    یبا به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوب  ها کرک،  (اهی نه در هر گ)خرزهره    اهی گ  در«:  3گزینه »

 .شوند یم هابرگآب از  حد از شی بو مانع خروج   کنندیم جادیا

  ی به کمک بعض   خوار حشره   اهان ی . گ کنند ی م   ی زندگ   تروژن ی ن   نظر   از   ر ی گونرا در خاک فق   اه ی و گ   خوار حشره   اهان ی گ «:  4گزینه » 

 . کند ی نم جانوران کوچک را شکار    ن ی بنابرا   ست، ی ن   خوار حشره گونرا    اه ی . گ پردازند ی م   کوچک خود به شکار جانوران    ی ها برگ 

 .............  اهیهر گ ?

 . کندیم افتیفتوسنتز کننده در  اهانیخود را از گ ییاز مواد غذا یانگل، بخش (1

 . باشدیمدار ستکلروپال یهااخته ی ی، داراخوارحشره (2

 . کندیم  دیتول یرنگ  زرد ای ی نارنج یهاساقهسس،  زبانیم (3

 . کشد یمبه درون بخش کوزه مانند خود  سرعت بهرا  هاآنالرو  ای، حشرات کوچک خوارحشره (4

 

کلروپالست    (نگهبان روزنه  ای  یاآکنهنرممانند  )خود    یهااختهی   کننده هستند و در  فتوسنتز  خوارحشره  اهانیگ  

 : هانهی گز ریسا  یبررس دارند.  نهیو سبز

 .  کنندیم  افتیفتوسنتز کننده در  اهانیخود را از گ  ییاز مواد غذا یبخش  ای انگل، همه   اهانیگ« 1گزینه »

 .  کندیم دیتول ینارنج ا یزرد  ساقه سس انگل است و  اهی سبز فتوسنتز کننده است، گ اهی سس، گ زبان یم«: 3گزینه »

 .(یخوارحشره  اهی نه هر گ) توبره واش بخش کوزه مانند دارد  اهیگ«: 4گزینه »
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 است؟ نامناسب ر، یعبارت ز لیتکم یچند مورد، برا ?

 .....................« که .................. قطعاً    یاهیهر گ»

 . باشد یمگوارش حشرات  یبرا  ییها میآنز یدارا -  دیرویم شمال کشور  یهاتاالبدر  (الف

 . کندیم افتیدر ستیهمز یهایباکتردار را از  تروژنیمواد ن -  دیرویم تروژنیکم ن یهاخاکدر  (ب

 . کندیم افت یدر فتوسنتز کننده اهانیرا از گ ازی ن مورد ییآب و مواد غذا همه -  دارد ی انگل ی زندگ (ج

 . د ینمایمجذب  شهیر قیخود را از طر ازین مورد تروژنین همه - دارد تروژنین کنندگانتیتثببا   یستیهمز رابطه (د

1)1   2)2   3)3   4)4 

 موارد: یبررس .کنندیم ل یتکم یهمه موارد عبارت را به نادرست 

است و به کمک بخش    خوارحشره  اهانیواش از گتوبره  اهی . گندیرویمشمال    ی ها تاالبآزوال در    اه یواش و گتوبره  اه یگ  ف(ال

گوارش حشرات دارد. اما    ی برا ییهامیآنز ن ی. بنابراپردازدیم ها آنالرو  وگوارش حشرات  سپس  کوزه مانند خود به شکار و 

 . نداردی ژگیو  ن یاست و چن ی کوچک آبز اه یگ کی آزوال  اهیگ

کوچک    ی هاحفرهکه در   ییهایباکترانوی. سندیرو یم  تروژنین  نظر   از ریفق  یها خاکدر    خوارحشره  اهان یگونرا و گ  اهی گ  (ب

مواد    خوارحشره  اهان ی، اما گکنندیمفراهم    اهیگ  ی را برا  شده   تیتثب  تروژنی، نکنندیمی  گونرا زندگ   اهیگ  برگدمشاخه و  

 . رندیگینم ستیهمز ی هایباکتردار خود را از تروژنین

 .کنندیم افتیفتوسنتز کننده در اهیگ  ک یخود را از  یی از آب و مواد غذا ی بخش ایانگل همه   اهانیگ (ج

است که مواد    تروژن ین  ی کننده  ت یتثب  ی هایباکترانویس  ی خود دارا  برگدمموجود در ساقه و    یها حفرهگونرا در    اهیگ  (د

 (. !شهینه ر) ردیگیم ییهوا  یها اندام قیطر خود را از از ین مورددار تروژنین

 ؟ کنندیم جادیا یست یهمز رابطهنخود،   اهیدرست است که با گ ییهایباکتر در مورد  نه یکدام گز?

 قرار دارند.  سازگانبوم کی، درون کندیمکه فتوسنتز  یستیهمراه با جاندار همز (1

 . کنندیموارد  شهیکرده و به درون ر لیتبد تراتیموجود در جو را به ن تروژنین (2

 کنند.  دیخود را تول ازین مورد یاز مواد آل یبخش ،یمعدن  مواد افت یبا در  توانندیم (3

 مشاهده شوند.   اهانیگ شهیر یموجود بر رو یهاآزاد و خارج از گرهک صورت به توانند ینم ها یباکترنوع از  نیا (4

قرار    سازگانبوم ک یدر  هاآن ی دو  هر  دی دارد. دقت کن یست یرابطه همز واران پروانه رهیت اهانیها با گومیزوبیر 

 : هانهیگز ری سا یبررس .رندیگیم

 .  کنندیم ل یتبد  (ترات ینه ن) ومیرا به آمون تروژنیها ن ومیزوبیر«: 2گزینه »

 .  ستندین فتوسنتز کنندهکنند و   د یتول یمواد آل یاز مواد معدن توانندینم هایباکتر نیا  :«3گزینه »

 . کنندیم یزندگ اهانی گ شهیبار ستیزهم صورتبه ای آزاد و  صورت به تروژنین کنندهتیتثب یهایباکتر«: 4گزینه »
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  90که در حدود    یجذب آب و مواد مغذ  یبرا  هایسازگار  نیترمعمول از    یکیچند مورد، در ارتباط با  ?

 است؟  حی، صحشودیم  دهید  داردانه اهان یدرصد گ

 وجود دارد.  یاهیگ اختهی ۀواریاز د ستیجاندار همز کریاز پ  یامکان نفوذ بخش (الف

 جذب کند.  یترشیب ی مواد معدن  تواندیم  ،ردیگیمشکل  شهیکه در سطح پوستک ر یغالف ( ب

 وجود دارد. شهیدر درون ر ستیجاندار همز یامکان زندگ  (ج

 شرکت دارند.  دیاکس یدو کربن  تروژنین یهاکننده تیتثباز  یانواع  یستینوع همز نیدر ا (د

1)1   2)2   3)3   4)4 

 

 است.   یاشهیهستند. صورت سؤال درباره رابطه قارچ ر حیموارد الف و ج صح 

 موارد: یبررس

 است.  حیصح یالف: طبق شکل کتاب درس مورد

 پوستک ندارد.  شه،یب: روپوست ر مورد

 . کنندیم یزندگ شهیدر سطح ر  یصورت غالفبه ا ی شهی درون ر ها یا شهیج: قارچ ر  مورد

 .شوندیمحسوب نم تروژنین کنندهتیتثب اه،ی د: نه قارچ و نه گ مورد

 ؟ کندیم  ل یتکم یدرست بهرا  ریعبارت ز نه،یکدام گز?

 «.......دارند که .....  یست یهمز  ی ... با جانداران.........»

 . دارند راانجام فتوسنتز  ییتوانا یهمگ  -  اهانیاز گ یبرخ (1

 .کنند یم  نیرا تأم اه یگ ازین فسفر مورد یهمگ  -  اهانیاز گ یبرخ (2

 مشاهده کرد.  اهیگ شهیردرون  توانیمرا  ها آناز  ییهابخش - داردانه  اهانیاز گ یاریبس (3

 . دهندیمرا انجام  تروژنین تیفتوسنتز و تثب زمانهم طور  به - داردانه  اهانیاز گ یاریبس (4

دارند.    ی ستیهمز  تروژنین   کننده  تیتثب  ی هایبا باکتر  اهانیاز گ  ی ها و برخدار با قارچدانه  اهانیاز گ  بسیاری  

  فرستدیم شه یبه درون ر ی فیظر ی ها رشته ی . غالف قارچکنندیم ی زندگ شه یها در سطح ر قارچ ، یا شهیدر ساختار قارچ ر

 مشاهده کرد.   اهیگ شهیاز قارچ را در درون ر   ییهارشته توانیحالت م دو  . در هر دهندیکه تبادل مواد را با آن انجام م

 : هانهیگز ریسا یبررس

را    تروژنین  تیقدرت انجام فتوسنتز و تثب  هایباکترانویهمچون س  تروژنین  کنندهتیتثب  ی هایاز باکتر  یبرخ«:  1گزینه »

 زمان دارند.  صورت همبه

  تروژن یتنها ن  هایباکتر   نی دارند. ا  یستیهمز  تروژن،ین  کنندهتیتثب  یها یبا باکتر   اهانیاز گ  یکه برخ  می گفت«:  2گزینه »

 . کنندیم نیرا تأم اهیگ
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قدرت    گاهچیها هدارند. قارچ  ی ستیها همزدار با قارچدانه  اهان یاز گ  ی اری بس  است.  ی اشهیبر عهده قارچ ر  فسفر «:  4گزینه »

 انجام فتوسنتز را ندارند. 

 

عبارت  ? از    ییهایباکتر  دربارهکدام  به    تروژنی ن  کنندهتیتثبژن    توانیم   هاآنکه  و  استخراج  را 

 است؟  شده انی بمنتقل کرد، درست  اهانیگ

 . کنندیم یآزاد زندگ صورت به ا یو   اه یبا گ ستیهمز صورت به (1

 کنند.  دیتول ومیآمون توانند یم  یبا استفاده از مواد آل (2

 در درون خاک نقش دارد.  تراتیبه ن ومیآمون ل یدر تبد (3

 نقش دارد.   اهانیگ ازین مورد ومیتمام آمون نیدر تأم (4

 

  ن یبه ا  از یاست، تا بدون ن  ان یدر جر  اهان ی به گ  تروژن ین  ت یمؤثر در تثب  ی هاانتقال ژن  یبرا   ی ادیز  ی هاتالش  

  تروژنین  کننده  تیتثب  ینظر سؤال، باکتر   مورد  یباکتر   ن ی . بنابراردیقرار گ  اهیگ  ار یدر اخت  ازی ن  مورد  تروژنی، نها یباکتر

  به   تروژن، ین  کننده  تیتثب یها ی. باکتر هاستیباکتر ی  ستی در خاک، حاصل عملکرد ز  شده تیتثب  تروژن یاز ن یاست. بخش

 . کنندیم یزندگ اهانی با گ ستیهمز ا یصورت آزاد در خاک 

 : هانهیگز ریسا یبررس

  ت یتثب  ی هایباکتر  که  یحال  کنند در  دیتول  ومیآمون  توانندیم  یساز با استفاده از مواد آلاک یآمون  ی هایباکتر«:  2گزینه »

 . کنندیم دی تول اکیاست، آمون یکه ماده معدن تروژنینبا استفاده از مولکول  تروژن، ین کننده

استفاده    ژن مورد   ی مهندس   ند ی منظور در فرا   ن ی ا   ی نقش دارند و برا   ترات ی به ن   وم ی آمون   ل ی ، در تبد ساز ترات ی ن   ی ها ی باکتر «:  3گزینه » 

 . هاست ی باکتر   ی ست ی در خاک، حاصل عملکرد ز   شده   ت ی تثب   تروژن ی از ن   ی بخش   م ی اشاره کرد طور که    همان   . رند ی گ ی قرار نم 

شده و   رییدچار تغ شهی .................. پس از جذب در ر  یهایباکتر..................  یهایباکترمحصوالت ?

 . شودیمارسال  اهیگ  ییاهو  یهااندامبه 

 تروژنین کنندهتیتثب -  ساز، برخالفاکیآمون (1

 تروژنین کنندهتیتثب -  ، برخالفسازترات ین (2

 سازترات ین -  ساز، همانند اکیآمون (3

 سازاکیآمون –  همانند  تروژن،ین کنندهتیتثب (4

  ی شود، در حال   ی م   ل ی تبد   وم ی به آمون   شه ی است که پس از جذب توسط ر   ترات ی ساز، ن ترات ی ن   ی ها ی محصول باکتر     

 . کند   ی نم   ر یی است که پس از جذب تغ   وم ی ساز، آمون اک ی آمون   ی ها ی و باکتر   تروژن ی ن ه  کنند   ت ی تثب   ی ها   ی که محصول باکتر 
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 زیست دهم   - 7فصل    -3های تکمیلی گفتار سؤال

 

 است؟  حیپرورده صح ی رهیشکدام عبارت در ارتباط با حرکت ?

 . گرددیم یدر عناصر آوند یآل باتیسبب حرکت ترک یاتوده انیسوم، جر یمرحلهدر  (1

 . شودیم  هاآنباعث ورود آب به   ،یآبکش یهااختهیآب  لیپتانس  ش یدوم، افزا یمرحلهدر  (2

 . شودیم دار برگ وارد آوند آبکش نهیسبز یآکنه نرماز  یاول، ساکارز با صرف انرژ یمرحلهدر  (3

 . شوندیم یاره یذخ یشهیروارد  یآبکش یریبارگ یپرورده با انتقال فعال در ط  یرهیش  یچهارم، مواد آل یمرحلهدر  (4

به روش انتقال فعال    (دار برگنهی سبز  یآکنهنرم)در محل منبع    یو مواد آل  ( ساکارز)اول قند    یمرحلهدر    

 . شوندیمآبکش  ی هااختهیوارد ی( صرف انرژ)

 ؟ کندیمکامل  ینادرستچند مورد عبارت را به ?

 «   .................ن  اهایدر گ  یاپنبهچوب  ی وارهیدبا    یاختهیهر  »

 ساز است.  پنبهچوب کامبیوم  تیحاصل فعال (الف

 فاقد پروتوپالست است.  (ب

 است.   ریناپذ نسبت به آب در تمام سطوح نفوذ (ج

 است. یدیپیل یبیترک یدارا (د

1) 1   2) 2   3) 3     4) 4 

 موارد: ی . بررساندنادرست (ج)و   (ب) ، (الف)موارد  

دولپه    اهانی و ساقه در گ  شهیر  راپوستیپ  زیو ن  شهیر  پوستدروندر    توانیمرا    یاپنبهچوب  یوارهیدبا    یها اختهی  (الف

 . ستندیساز ن پنبه چوب  کامبیوم  تیحاصل فعال پوستدرون ی هااختهیمشاهده کرد که 

 پروتوپالست اند.  ی، دارا پوستدرون یها اختهی  (ب

خود    ی اپنبهچوب  ر یغهستند از سطوح    ی نوار کاسپار  یخود دارا   یجانب  ی ها وارهیدکه تنها در    ی پوستدرون  یها اختهی   (ج

 . رندینسبت به آب نفوذپذ 

 است.   یدیپیل ی بیترک پنبهچوب ا ی ن یربسو (د
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 است؟  نادرستکدام عبارت ?

 .گرددیم یاشهیربه آوند چوبی، باعث ایجاد فشار  (زاشه یر یهیال) دایره محیطیهاز  هاونیخروج فعال   (1

 . گرددیمهوایی، سبب کشش تعرقی در آوندهای آبکشی   یهاروزنه از  آب بخارخروج  (2

 . گرددیم  یآب، سبب حرکت آب در مسیر آپوپالست یهامولکول چسبی بین  نیروی هم (3

 . گرددیم یمپالستیعرضی ریشه ، سبب حرکت آب در مسیر س یها سلول اختالف فشار اسمزی  (4

 

موجب صعود   یمسئول هدایت قند و مواد غذایی دیگر در سرتاسر گیاه است. کشش تعرق یآوند آبکش 

 شودیم یخام در آوند چوب یرهیش

 ؟هستند  حیصحچند مورد از عبارات زیر  ?

 هستند. پوستدرون یهیناحآب در  یآن، پایان مسیر آپوپالست یهاسلول  یوارهیدآندودرم و نوار کاسپاری موجود در  (الف

 عرض ریشه است. یهاسلولآب در  ل یپتانس اختالفریشه، به دلیل  تریدرون یهابخشجذب آب در  (ب

 . ردیگیمگیاه توسط نیروی اسمزی صورت  یشهیر یکشنده تار یهاسلولورود آب از خاک به سیتوپالسم  (ج

 .شودیم یاشه یر، منجر به فشار (زا شهیر یهیال) هیطیمح  یرهیدابه  یمحلول در آب از آوند چوب یهاونیورود فعال  (د

1) 4     2) 3   3) 2   4) 1 

 بررسی مورد غلط: موارد »الف، ب و ج صحیح« هستند.  

را به درون   یمعدن یهاونیبا انتقال فعال،  شه،یر  یآوند  یاستوانهدرون  یزنده یهااختهیو  پوستدرون یها اختهی  :»د«

 . دینمایم ی اشهیرفشار   جادیو ا  شودیموارد  یآب به آوند چوب هاونیاثر تجمع  در  ، کنندیممنتقل  یچوب یآوندها 

 درست است؟   یفرنگگوجه اهیموجود در برگ گ یهاروزنه ی همه یدربارهکدام عبارت،  ?

 .  شودیمخارج  طیبا مح اه یگ یباعث انجام تبادالت گاز (1

 . کندیمحفظ  ی چوب یخام را در آوندها یرهیش یوستگیپ  (2

 .  شوندیمگرم و خشک بسته   یهاتیموقعبا قرار گرفتن در  (3

 . دهندیماندازه  ریینگهبان، تغ یهااختهی فشار آب در  رییتغ ی در پ  (4

هستند. هر دو نوع روزنه    یآب  ی هاروزنهو    ییهوا   ی هاروزنهشامل    یفرنگگوجهموجود در برگ    یها روزنه  یهمه  

 .شوندیم  یچوب یخام در آوندها  یرهیش  یوستگیسبب پ قی تعر نقش دارند. تعرق و  اهی در خروج آب از گ

 : هانهیگز ریسا یبررس

  یها روزنه.  شودیمخارج    ع یما  صورت   بهآب    ی آب  ی هاروزنهاز    ی، ولدهندیمانجام    ی تبادالت گاز  ییهوا   ی هاروزنه«:  1گزینه »

 قرار دارند.  هابرگ ی لبه ا یدر انتها  یآب

 همواره باز هستند.   یآب یها روزنه«: 3گزینه »
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از جذب آب    ی هااختهی«:  4گزینه » از دست دادن آب    ( تورژسانس)نگهبان پس  و    دهند یماندازه    رییتغ  ( زیپالسمول) و 

 .دهندینماندازه  رییباز هستند و تغ شهیهم یآب ی هاروزنه ی، ولشوندیمباز و بسته  ییهوا  ی هاروزنه

 . شودی مه ............... ، در مرحلدانهنهان اهیپرورده در گ هریش ییجاجابه یفشار انیجر ی در الگو ?

 ، منتقل ها اختهی یسوم، ساکارز با انتقال فعال از غشا (1

 کاسته  ،یآبکش ی هااخته ی یدوم، از فشار اسمز (2

 وارد ، یآبکش یهااختهی درونبه  یبدون صرف انرژ ی اول، مواد آل (3

 همراه، انجام  یهااختهیبه کمک  ی چهارم، انتقال مواد آل (4

 :یآبکش ی مراحل حرکت مواد در آوندها 

  یریعمل بارگ  نی به ا  ،شوند یمآبکش    یها اختهی در محل منبع، به روش انتقال فعال، وارد    یو مواد آل  قند«:  1مرحله »

 .شودیموارد   یمنبع به آوند آبکش اختهی از  ز یآب ن یاندک یورود مواد آل ی پ در . شودیمگفته  یآبکش

آب    جهیدرنت،  کندیم  دای کاهش پ  یآبکش  یهااختهی آب    ل ی ساکارز، پتانس  ژهیو  بهو    یمقدار مواد آل  ش یافزا  با «:  2مرحله »

 . شودیموارد   یبه آوند آبکش ،یچوب ی مجاور آوندها ی هااختهیاز 

  ( رفعال یغ)  ی اتوده  انیجر  صورت  بهپرورده    رهیش  اتیمحتو  جهیدرنتو    افته ی   شی افزافشار    ،یآبکش  ی هااختهی  در«:  3مرحله »

 .ندیآیم دربه حرکت   (محل مصرف )  ترکم فشار   یمحل دارا  یسو به از مواد 

. در کنار  شوند ی م   ره ی ذخ  ا ی مصرف    آنجا شده و در    ی پرورده، با انتقال فعال، باربردار  ره ی ش   ی محل مصرف، مواد آل   در «:  4مرحله » 

 . کنند ی م پرورده کمک    ره ی ش   ی در ترابر   ی آبکش   ی به آوندها   ها اخته ی   ن ی همراه قرار دارند. ا   ی ها اخته ی   نهاندانگان آبکش    ی آوندها 

 

ط? ر  یدر  در عرض  مواد  مس   شه،یحرکت  هر  امکا  یریدر  اکه  آن،  در  محلول  مواد  و  آب  عبور  ز  ن 

 م ............... حت طور به  دارد، وجود................. 

 مجاور منتقل شوند. اختهیبه   توانندیممواد محلول در آب  همه - پروتوپالست  (1

 وجود ندارد.  اختهی وارهیدامکان حرکت مواد در  - اختهیانیم (2

 مواد ندارند.   ییجاجابهدر  ینقش ،یآوند چوب یهااختهی - پالسمودسم  (3

 وجود ندارد.  یپوستدرون ژهیو  یهااختهیامکان ورود مواد به  - اختهی وارهید (4

.  کنندیمحرکت    گرید  اخته ی به    اختهی  کی مواد از راه پالسمودسم، از پروتوپالست    ،یمپالستیس  ریدر مس  

 . هستند مرده و فاقد پروتوپالست یآوند چوب یها اختهی

 : هانهیگز ریسا یبررس

 منتقل شوند.   گر ی د   ی ها اخته ی پالسمودسم به    ی از فضا   توانند ی م از مواد محلول    ی ار ی آب و بس   ی مپالست ی س   ر ی مس   در «:  1گزینه » 
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امکان حرکت    ،یمپالستی و س  ییعرض غشا  ریدر مس  ،دینی بیم  یکتاب درس  7فصل    12که در شکل    طورهمان«:  2گزینه »

 عبور کنند. زین اخته ی وارهیاز د توانندیممواد  یی عرض غشا حرکت در .وجود دارد  اختهیانیممواد از 

هستند و امکان    ی وجود دارد که فاقد نوار کاسپار  پوستدروندر    ی اژهیو   یها اختهی   اهانیگ  یبعض  شه یر  در «:  4گزینه »

 وجود دارد.  هاآندر   رها، یحرکت مواد در انواع مس

 است؟ حیصح  اهانیدر ارتباط با هر محل تعرق در گ  ریز یهاعبارتچند مورد از ?

 .شودیم  جادیا یروپوست یهااختهی از  یتنها توسط نوع  (الف

 . شودیم  جادیا ییهوا  یهاانداماز روپوست  یفقط در بخش (ب

 .شودیم  جادیا اه یگ یپوشش  سامانه دهنده لیتشک  یهااختهیبه کمک  (ج

 تعرق نقش دارد. میدر تنظ اخته،ی در  شده حلمواد  زانیدر م رییبا تغ (د

1) 1   2) 2   3) 3     4) 4 

 : باشدیمتنها عبارت »ج« صحیح  

موجود در    یهاعدسکتوسط روپوست و    شده  دیتولموجود در روپوست، پوستک    ییهوا  یها روزنه  قیاز طر  تواندی م  تعرق

 .شود  درختان انجام یبافت پوشش

 موارد نادرست: یبررس

 صادق است.  ییهوا  یها روزنهفقط در مورد  (الف

 .ستی صادق ن ها عدسکدر مورد  (ب

 صادق است.  ییهوا یها روزنهفقط در مورد  (د

 

،  دارند  عهدهنقش را بر  ن یتر شیب  اه، یگ ک ی  یتبادل گازها  م یکه در تنظ  ییهااختهی  درباره نهی کدام گز?

 درست است؟ 

 . شودیممنبسط  ترکم یپشت وارهید،  هاآنتورژسانس  یدر ط (1

 . شودیم  جادیاختالف ضخامت ا هاآن وارهیدجذب آب، در  ی در پ  (2

 . شودیم کی تحر هاآن، انباشت ساکارز در نور پر طیقرار گرفتن در مح ی در پ  (3

CIیهاونیدر طی انباشت  (4 Kو   −  . ابدی یمکاهش  ها آن مجاور  یهااختهیپتانسیل آب  ها آن در   +

. نور با  شودیمانجام  ییهوا   روزنهنگهبان  یها اختهی  ن یاز منفذ ب  هابرگتعرق  جه یدرنتو  گازها تبادل  ترشیب 

CIیها ونیانباشت ساکارز و    کیتحر Kو  −   ی هااختهیرا کاهش داده و آب از    ها اختهی آب   لی پتانسنگهبان،   اخته ی در    +

 .شودیمنگهبان روزنه وارد  ی هااختهیمجاور به  
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 : هانهیگز ریسا یبررس

 . شودیممنبسط  ترشیبنگهبان روزنه  اختهی یپشت  وارهید، ترکمهنگام تورژسانس، به علت ضخامت «: 1گزینه »

کنند، اختالف ضخامت    دایطول پ  شینگهبان روزنه با جذب آب افزا  یهااختهی  شودیمکه باعث    یاز عوامل  یکی«:  2گزینه »

منبسط    تر شیب  اخته ی  ی پشت  وارهید،  ترکماست. هنگام تورژسانس، به علت ضخامت    روزنه  نگهبان   ی هااختهی  وارهیددر  

 ندارد.  زیپالسمول ا یتورژسانس  با ی اختالف ضخامت از قبل وجود داشته و ارتباط نی. اشودیم

CIی ها ونی«: نور با تحریک انباشت ساکارز و  4»  نهیگز Kو  − را کاهش    ها اختهی در یاخته نگهبان، پتانسیل آب این    +

 .شودیمنگهبان روزنه وارد  یهااختهیمجاور به  یها اختهی داده و آب از 

 است؟  حیمعبر صح ی هااختهیدر مورد   نهیکدام گز?

 شکل دارند.  ی ظاهر نعل ها اخته ی نیا ،ینور کروسکوپیم ریو ز یعرض برش در (1

 . شوندیم مشاهده  اهانیگ یبرخ شهیر یانهیزماز سامانه بافت  یدر بخش (2

 نقش دارند.  یاستوانه آوند یااخته ی  هیال نیتریخارج لیدر تشک (3

 دارند.  نیبه نام سوبر دیپیل یخود، نوع  وارهیاز د یی هابخشدر  (4

 

.  شودیممحسوب    (دودرمآن )  پوست درون  ی هااختهیوجود دارد جزء    اهانیگ  ی برخ  شهیرمعبر که در    ی هااختهی  

 : هانهی گز ری سا یبررس .شوندیممحسوب  یا نهیزمبافت  سامانه جزء اهانیپوست در گ  یها اختهیتمام 

 شکل دارند.  U  ای یظاهر نعل ها اختهی  نی ا ، ینور کروسکوپیم ر یو ز  یعرض برش  در (1

 . باشندیم  (ی نه استوانه آوند)آندودرم   یها اختهیمعبر، جزء   ی هااختهی (3

  دی پیل  یاز نوع  ، یندارند. نوار کاسپار  یآندودرم، نوار کاسپار   هی مجاور خود در ال  یها اختهی  ر یمعبر، برخالف سا  یهااختهی  (4

 . است شدهلیتشک نی به نام سوبر

 

 است؟   حیصح اهانیدر ارتباط با هر محل تعرق در گ  نهی کدام گز?

 .شودیم جادیا یدار روپوستنهیسبز یها اختهی از  یتنها به کمک نوع  (1

 . شودیم  جادیا ییهوا  یهاانداماز روپوست  یفقط در بخش (2

 . شودیم جاد یا اهی گ یپوشش یسامانه یدهندهلیتشک ی هااختهیبه کمک  (3

 تعرق نقش دارد. میدر تنظ اخته،ی در  شده حلمواد  زانیدر م رییبا تغ (4

  ی ها عدسکتوسط روپوست و    شده  دی تولموجود در روپوست، پوستک    ییهوا   یها روزنه  قیاز طر   تواندی متعرق    

 : هانهیگز ریسا  یبررس .شود درختان انجام راپوست یموجود در پ

 صادق است.  ییهوا  یهاروزنهفقط در مورد  ( 4و  1

 .ستیصادق ن هاعدسکدر مورد  (2
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 ...  .......... شماره... ............ شمارهبا توجه به شکل مقابل، در ?

 وجود ندارد. 4شماره  یهااختهیکه در  شودیمآب از طریق بخشی از یاخته منتقل ، 2 -، برخالف 1 (1

 . شوندیم جاجابه یااختهی نیب یفضا قیخام از طر رهیشهمواره مواد محلول در   ،1 -، برخالف 2( 2

 کند.  دیتول میضخ نیپس وارهی زنده با د یی هااختهیخود  میتقس ی در پ تواندیم ، 6  -، همانند 5( 3

 دارند.  ینقش مهم اهیاست که در حفظ استحکام گ ییهااختهی یدارا، 3 -، همانند 4( 4

 

پروتوپالست همراه    ی به معن   مپالست ی . س دهد ی م را نشان    ی آپوپالست   ر ی مس   2  شماره و    ی مپالست ی س   ر ی مس   1  شماره  

ست.  ا   ها مجاور، از راه پالسمودسم   اخته ی به    اخته ی   ک ی حرکت مواد از پروتوپالست    ی مپالست ی س   ها است. انتقال با پالسمودسم 

 رفته است.   ن ی از ب (  4)    ی چوب   ی پروتوپالست در آوندها 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .  کندیمعبور  ی ااختهی  ن یب ی فضا ا ی ی ااختهی وارهید قی خام از طر رهیشمواد محلول در   یآپوپالست ر یمس در«: 2گزینه »

 ندارند.   م یضخ ن یپس وارهید  یروپوست یها اختهی «: 3گزینه »

 ندارد.  ینقش مهم اهیآبکش در استحکام گ آوند«: 4گزینه »

 

 . شود............ در آفتابگردان، ممکن است .........به دنبال ..?

 از برگ  شده خارجآب  ی نیگزیمانع از جا یچسبدگر  یروهانی – برگ انیم یخال  یدر فضاها بخارآبکاهش   (1

 مشاهده  یچسبهم یروین شافزای –  فتوسنتز کننده یپوشش یهااختهیاز  ی مثبت و منف  یهاون یخروج  (2

 پرورده مختل  رهیانتقال ش یاتوده انجری مراحل آغاز –همراه   یهااخته ی  یهایتوکندریم  افتادن کار از (3

 مشاهده  شهیآندودرم ر  یهااختهیدر  یمصرف انرژ شافزای – اهانیگ  یهابرگ یاز انتها عی ما صورت بهخروج آب  ادیازد (4

به    ازین  ، یآبکش  یو باربردار  ی ریدر مراحل اول و چهارم به هنگام بارگ  ی( اتوده  ان یمدل جر) طبق مدل مونش    

درنت و  فعال  از  جه یانتقال  فعال  ی هااختهی  ی ها یتوکندر یم  استفاده  توقف  با    اخته ی  ی های توکندریم  ت یهمراه است؛ پس 

 .ندارد پرورده وجود رهی در انتقال ش یر یبارگ ند یهمراه، امکان شروع فرا

 : هانهیگز ریسا یبررس

 . کنند ی م کمک    ی خام در درون آوند چوب   ره ی هر دو به صعود ش   ی چسب دگر   و   ی چسب هم   ی روها ی آن است که ن   توجه قابل نکته    ( 1

  ی مثبت و منف  یها ونینگهبان روزنه هستند. به دنبال وارد شدن    ی هااختهیفتوسنتز کننده،    یپوشش  اختهی منظور از    (2

. باز شدن روزنه منجر به  (نه خارج شدن)  شودیم باز روزنهجذب آب صورت گرفته و  هااختهی ن یبه درون ا (و کلر   می پتاس)

 .شودیم ی دگر چسبو   یهم چسب ی روهاین قی از طر  یآب در آوند چوب دنیتعرق و باال کش زان یم شی افزا

  ی ها اختهی و    پوستدرون  هیالدر    یمصرف انرژ  شیافزا  جهیدرنت  رایاست. ز  حیعکس صح  صورت  به  نهیگز  نیمفهوم ا  (4

 است.   مشاهده  قابل  (قیتعر)برگ    یاز انتها   ع یما  صورت  بهو خروج آب    شده  افزوده  یاشهیر   فشار  ،ی آوند  استوانهزنده درون  
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، فقط در  دانهنهان  یعلف  اهیگ  کی  شهیرکوتاه از عرض    ریانتقال مواد در مس  یها وهیشبا توجه به  ?

 انتقال ............ است که .............  ریمس

 عبور استفاده کند.  یبرا ینیمولکول پروتئ یاز نوع  تواندیم آب  -  ییعرض غشا  (1

 شود. پوستدرون مانع انتقال آب و مواد محلول در آن به  تواندینم  ینوار کاسپار - یمپالستیس (2

 پروتوپالست عبور کنند. رونیب یاز فضا توانندیمآب و مواد محلول در آن  -  یآپوپالست (3

 منتقل شوند.  گرید یهااختهی پالسمودسم به   یاز فضا توانندیممواد محلول  همهآب و   - یمپالستیس (4

مس  که   آنجا   از   راه پالسمودسم  ی مپالستیس  ریدر  از  آن  در  محلول  مواد  و  عبور  آب  بنابراکنندیمها    ن، ی. 

 مواد نخواهد بود.  ن یعبور ا ی برا یمانع یهمان نوار کاسپار ای  پوستدرون یهااختهی یجانب یها وارهیدشدن  یا پنبهچوب

 : هانهیگز ریسا یبررس

  ، یاهیگ  ی هااختهی  یبعض  واکوئل ک  ی و غشا ی و جانور  یاهیگ  ی هااختهی یبعض  ی غشا  در عرضانتقال آب    ی برا«:  1گزینه »

 .دهندیم ش یآب را افزا انیجر سرعت  دخالت دارند که  یی هانی پروتئ

 پروتوپالست عبور کنند.   رون یب ی از فضا توانندیمآب و مواد محلول  زین ییعرض غشا ر یمس در«: 3گزینه »

  ی هااختهیپالسمودسم به    ی از فضا  توانندیم  ( نه همه)از مواد محلول    یار یآب و بس  ،یمپالست یس  ریمس  در«:  4گزینه »

 منتقل شوند.  گرید

 ؟ کندیم  ل یتکم یدرست بهرا  ریعبارت ز نه، ی کدام گز?

 ...«......... ....حتم    طور  به..............  به روش    اهیگ  شهیدر زمان انتقال مواد در عرض ر»

 ندارد. ی آب دخالت ییجاجابهدر  ی اهیگ  یهااختهی ی غشا -  یآپوپالست (1

 . کنند یمدر عرض غشا حرکت   یچسبهم یرویآب فقط به کمک ن یهامولکول - یمپالستیس (2

 مواد در عرض غشا دارد.  ییجاجابهنقش را در  نیترشیب ی اهی گ اختهی وارهید - یمپالستیس (3

 .کنندیمارتباط برقرار  گریکدیپالسمودسم با  قیاز طر یاهیگ یهااختهی  ی هاپروتوپالست  – یآپوپالست (4

که    د یفهم  توان یم  جهیدرنتاست.    ی ااختهی   وارهیدو    ی ااختهی   ن یب  ی حرکت مواد از فضا  ی آپوپالست  ر یدر مس  

 . نداردی حرکت نقش ن یدر ا یاهی گ اختهی  یغشا

 : هانهیگز ریسا یبررس

 .  شوندیم جاجابهها  پالسمودسم  قیمواد از طر  یمپالست یس ر یمس در«: 2گزینه »

 .  (ی اهیگ اختهی  وارهیدنه )نقش را دارد  نیترشی ب یاهیگ اختهی پروتوپالست  ،یمپالست یس ر یمس در«: 3گزینه »

 . کند ی م حرکت    ی ا اخته ی   واره ی د   ز ی و ن   ی ا اخته ی   ن ی ب   ی مواد بدون دخالت پروتوپالست از فضاها   ی آپوپالست   ر ی مس   در «:  4گزینه » 

 

 



 

 

 246 

 

 ؟ باشدیم نادرست ر، یز یهانهیگزاز  کیکدام?

 عبور کند.  یآپوپالست ریبرخالف مس یمپالستی س ریرا از مس شهیتمام عرض ر  تواندیمآب  (1

 است. شده دیتولساز  پنبهچوب  (ومیکامب ) الدبندارد، توسط  پنبهچوب خود  وارهیدکه در  یااختهی هر  (2

 .شودیماسمز انجام  هویشعبور آب به   ،یآپوپالست ریبرخالف مس  ییعرض غشا  ریدر مس (3

 ندارد. پنبهچوب ، یجانب یهاوارهیدبرخالف  ی پشت وارهیددر  اهان، یاز گ یاریبس شهیردر  پوستدرون (4

  

  کنند یمعبور    یمپالستی س  ریکه از مس  یاما آب و مواد محلول  ،ابدییم  انیپا   یبه نوار کاسپار   دنیبا رس  یآپوپالست  ریمس  (1

 رد شوند.  زین آندودرم هی الاز   ریمس نیاز هم توانندیم

 ( نادرست)نشده است.  د یساز تول پنبهچوب (ومیکامب) الدبناما توسط   ،است پنبه چوب یآندودرم دارا  ه یال (2

که در    میشویمدهم متوجه    یکتاب درس  7فصل    12اسمز نام دارد. با توجه به شکل    تراوامهین  یغشا   کی عبور آب از    (3

 . کنندینماز غشاء عبور  مواد ،ی آپوپالست ریعبور آب از مس یط

 . پوشاندیم زیرا ن یپشت  وارهید ،یجانب ی هاوارهیدعالوه بر  ی نوار کاسپار اهان، ی از گ ی بعض شهیردر  (4

 

 ؟شود ینم ی ریگ جهینتدر شکل مقابل  شده دادهاساس طرح نشان چند مورد بر?

 است.  تردهیچیپ خام کندتر و  رهیشپرورده از  رهیشحرکت  (الف

 دارد.  انیپرورده فقط در آوند آبکش جر رهیش (ب

 در آوند آبکش جمع شوند.  توانندیم  یمواد آل (ج

 آبکش در پوست قرار دارند. یآوندها( د

1) 1   2) 2     3) 3   4) 4   

نشان دادن محل آوند   ی برا   طرح، . شود ی نم   ی ر ی گ جه ی نت   سؤال در صورت   شده   داده از طرح نشان  فقط مورد »الف«   

  ی(چوب   آوند   نه ) پرورده فقط در آوند آبکش    ره ی ش که    دهد ی م حلقه نشان    ی پرورده است. تورم در باال   ره ی ش   ان ی آبکش و جهت جر 

 برد.   ی خام پ   ره ی ش پرورده نسبت به    ره ی ش حرکت    ی دگ ی چ ی به اختالف سرعت و پ   توان ی نم طرح    ن ی دارد، اما از ا   ان ی جر 

 که ............... ، قطعاً ...............  ی، هر اندامفتوسنتز کننده یعلف هداننهان اهیگ  کی در ?

 . کند یمرا از هوا جذب  یمواد معدن همه  – کندیم مصرف  د یاکس یدکربن  (1

 . کندیمخود فتوسنتز  برگ انیم یهااختهی در  –پوستک نقش دارد  دیدر تول (2

 . شودیم جادیا نیسرالد نخست ی نوع  تیفعال پی  در –نقش دارد   کربناتیبدر جذب  (3

 . باشد یمبر سطح روپوست خود  یدیپیل باتیترک حاوی –است  نینخست یسرالدها یحاو (4
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  ا ی شهیتوسط ر تواندیمکه  دیآیدرم کربناتیب صورت بهجو با حل شدن در آب  دیاکس یداز کربن  یمقدار 

 جذب شود.  هابرگ

در    (یستمیمر)  یسرالد  ی هااختهی  ، یبافت  ی ها سامانه  نی . منشأ اشودیمساخته    ی بافت  سامانهاز سه    ی آوند   اهان ی گ  کریپ

  ت ی فعال ی در پ قطعاً  ،شده انیبکار نرفته است؛ بلکه  بهکنید در صورت سوال کلمه )فقط(   هستند. دقت  شهینوک ساقه و ر

نخست ا  شودیم  جادیا  نیسرالد  و    حیموضوع صح  ن یکه  تول  نینخست  سرالداست  دارد.  شهیر  دیدر    ت یفعال  جهینت  نقش 

ساقه    د یجد  ی ها انشعاببرگ و    ن یاست. همچن  شه یعرض ساقه، شاخه و ر  ی طول و تا حدود   ش یافزا  ن، ینخست  ی سرالدها

 . شوندیم ل یتشک ها()مریستم  سرالدها نی ا تیفعال  از شه یو ر

 .........، ....هاروزنه کی...... نزد....... یهااختهیبه  میپتاس یهاونیبا ورود ?

 است.  یپشت وارهیداز  ترشیب یشکم وارهید انداز کاهش  – هکنند رفتوسنتزیغ  (1

 . شودیم رممکنیغ  اه یگ یهابرگبخار از  صورت به آب خروج – هکنند فتوسنتزریغ  (2

 . شودینم اختهیطول  شیمانع از افزا یسلولز ی هارشته  یشعاع شآرای – فتوسنتز کننده (3

 . شودیم  ترشیب شانیعرضروزنه دچار تورژسانس شده و گسترش  یهااختهی  – فتوسنتز کننده (4

  طور  همان.  اندکننده  فتوسنتزر یغروپوست    ی هااختهی  هیبقهستند، اما    فتوسنتز کنندهنگهبان روزنه    ی هااختهی  

 .شودینم ها آنطول  شی شده، اما مانع افزا هااختهی یاز گسترش عرض مانع ی سلولز  یهارشته یشعاع ش یآرا دیدانیمکه 

 : هانهیگز ریسا یبررس

 است.  یشکم وارهیداز  تر شیب یپشت  وارهیدو هم کاهش طول در  شی که هم افزا  د یکن دقت : 1گزینه 

  ی هاروزنه  همهاگر   ی حت  ن،ی قابل انجام است. بنابرا زیپوستک و عدسک ن  ق یاز طر  ییهوا   یها روزنهعالوه بر    تعرق :  2گزینه  

 . ردیگیمتعرق صورت  یمقدار    هم بازبسته شوند  ییهوا

های  : این گزینه از دو جهت غلط است. روزنه یک منفذ است و نگهبان روزنه یاخته است. آرایش شعاعی رشته4گزینه  

 سلولزی مانع از گسترش عرضی یاخته ها می شود. 

 است؟   نشده   ان ی ب  ی درست   به پرورده    ره یش   یی جا جابه   ی برا  یفشار   انی جر   ی چند مورد در ارتباط با الگو ?

 . شودیمبه آوند آبکش وارد  ی چوب یمجاور آوندها یها اختهی دوم، آب از  مرحلهدر  (1

 . شوندیم رهیذخ ا یو آنجا مصرف  یبردار ، بارفعالپرورده، با انتقال  رهی ش یچهارم، مواد آل مرحلهدر  (2

 .شوند یم آبکش  یهااختهیال، وارد در محل منبع، به روش انتقال فعّ  یمواد آلاول، قند و   مرحلهدر  (3

 . ندیآیم دربه حرکت  ترشیبفشار  یمحل دارا یسو بهاز مواد  یاتوده صورت بهپرورده  رهیش اتیسوم، محتو مرحلهدر  (4

 : دیبا دقت نگاه کن یاگر به شکل کتاب درس 

  ی ر یعمل، بارگ ن ی. به اشوندیمآبکش  ی هااختهیال، وارد عّدر محل منبع، به روش انتقال ف یاول، قند و مواد آل مرحلهدر  

 . ندیگوی م یآبکش
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 . شودیمبه آوند آبکش وارد  یچوب یمجاور آوندها  ی ها اختهی دوم، آب از  مرحلهدر  

 . ند ی آ ی م   در به حرکت    ( تر ش ی ب نه  )   تر کم فشار    ی محل دارا   ی سو   به   ی ا توده   ان ی جر   صورت   به پرورده    ره ی ش   ات ی سوم، محتو   مرحله در   

  ا یمصرف    آنجاو    ی(آبکش  یباربردار)  یپرورده، با انتقال فعّال، باربردار  رهیش  یچهارم، در محل مصرف، مواد آل  مرحلهدر   

 . شوندی م رهیذخ

 ..............  تعرق ............. ق یتعر?

 همراه است.  اهیبخار از گ صورت به آب خروج با  –همانند  (1

 . ردیپذیمصورت   هاروزنه باز منافذ  از –همانند  (2

 . دهدیمآب رخ  یها مولکول یچسبدگرو  یچسبهم ی هایژگیو کمک به  –برخالف  (3

 . دهدینممرطوب رخ  اریبس هوای  در –برخالف  (4

  صورت   بهو در تعرق خروج آب    رد یگیمباز صورت    شهیهم  یآب  ی هاروزنهاز    ع یما  صورت   بهخروج آب    قیدر تعر

 .ردیگیمصورت  هستند  که باز  یزمان  در ییهوا یها روزنهبخار از 

 .............. ستینمعبر ممکن  یهااخته ی?

 شوند.   دهید لپه تک اهانیگ  یعرض برش در (1

 شوند.  ده یشکل د ی نعل ی هااخته ی  نیدر ب (2

 وجود داشته باشند.   پوستدرون یهیالدر  (3

 باشند.  نیسوبر یخود دارا یجانب یهاوارهیددر  (4

 در اطراف خود هستند.  (پنبه چوب ای  نیاز جنس سوبر  ینوار) یمعبر فاقد نوار کاسپار  ی هااختهی 

 ؟ کندیم لیتکم ینادرست طور بهرا  ریعبارت ز نه،یکدام گز?

 «.................   ری مس...............،    ریدر مس   اهان،یگ  شهیرانتقال آب در عرض   ری در ارتباط با مس»

 . شودیموارد  گرید اختهیبه  اختهی کیآب از  ،یمپالستیس -  همانند  یااختهی ی عرض غشا (1

 . کندیمعبور  یااخته ی وارهیدآب از  ،یااختهی یعرض غشا  -برخالف  یآپوپالست (2

 . شودیم  جاجابه ترکم لیبه سمت پتانس ترشیب لیآب از پتانس ،یآپوپالست -همانند  یمپالستیس (3

 . کندیمعبور  یااخته ی انیم یهاکانال قیآب از طر ،یآپوپالست -برخالف  یمپالستیس (4

آب پس از خروج    دینیبیم  ( 1)  یشناسستیزکتاب    7فصل    12در شکل    ییعرض غشا  ریکه در مس  طورهمان  

  یمواد از عرض غشا   ییجا جابهشامل    یی عرض غشا  انتقال  .شودیموارد    اختهی  و سپس به  یا اختهی   وارهیدبه    اختهی از غشا  

 . شودیمانجام  یا اختهی وارهید زیو ن ی ااختهی نیب  یحرکت مواد محلول از فضاها  ، یآپوپالست ریمس در است.  اختهی
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 : هانهیگز ریسا یبررس

 . شودیممنتقل  یبعد  اختهی به  اختهی  کیآب از  ،ی مپالستیو س ییعرض غشا ر یمس در«: 1گزینه »

 است.    ترکم لی به سمت پتانس  ترشیب ل یفوق حرکت آب از پتانس ی رهایمس همه  در«: 3گزینه »

 مجاور، از راه پالسمودسم هاست.  اخته یبه  اختهی  کیحرکت مواد از پروتوپالست    یمپالستیس انتقال«: 4گزینه »

 ............کوتاه, .....  ریمواد در مس  ییجاجابه نیدر ح ?

 است. ی چوب یآب آوندها لیکاهش پتانس, تنها عامل در گرددیم یآپوپالست ریکه باعث توقف مس ی عامل (1

 .کندیم  دایادامه پ  یمپالستیو س یآپوپالست ریپس از عبور مواد از آندودرم, حرکت مواد در هر دو مس (2

 , وجود ندارد.ی اهیگ یهاروسیو, امکان عبور یمپالستیس یوهیشدر صورت انتقال مواد به  (3

 . باشندیم پنبهچوباز جنس  ینوار یآندودرم, دارا یهااختهیسطح از  4همواره  (4

 

 نادرست:  ی هانهیگز حیتشر 

را به   یمعدن ی هاونی, با انتقال فعال, شهیر  یدرون استوانه آوند یزنده یها اختهی و  پوستدرون یها اختهی «: 1گزینه »

 .شوندیمآب  لی و باعث کاهش پتانس کنندیم منتقل  ی چوب یدرون آوندها

را   یاهیگ ی هاروسیو بزرگ هستند که امکان عبور  قدر  آن, منافذ پالسمودسم یمپالستیانتقال به روش س   در«: 3گزینه »

 .  کنندیمفراهم  زین

 . پوشاند ی م   ز ی را ن   ی پشت   ی واره ی د   ، پوست درون   ی جانب   ی ها واره ی د عالوه بر    ی نوار کاسپار   ، اهان ی از گ   ی بعض   ی شه ی ر   در «:  4گزینه » 

 

 اهیگ   یدر نوع  یدر بافت روپوست  (کلروپالست)  سهی سبزد  یدارا  یهااختهیهمه    درباره  نهیکدام گز?

 است؟   حی، صحدانهنهان

 کنند.  میرا تنظ قیبا باز و بسته شدن، مقدار تعر  توانندیمهستند و  یساختار خاص یدارا (1

 . شودیم کامل متوقف  طوربه اهی گ  یهابرگ، تعرق از سطح هااخته ی نیهمه ا زیبه دنبال پالسمول (2

 دهند.  رییفشار تورژسانس خود را تغ زانیم  ،یو عوامل درون  یطیعوامل مح  یبرخ ریتحت تأث توانندیم (3

 .شودیمنگهبان روزنه  اختهی ی ، مانع انبساط طولهاآن  یااخته ی وارهیدر د یسلولز  یهارشته یشعاع  یریگجهت (4

  یطیمح عوامل  دارند. ( کلروپالست)  سهیروپوست سبزد گر ید یها اختهی نگهبان روزنه برخالف  ی هااختهی 

بر  )نگهبان روزنه شوند  ی هااختهیحالت  ر ییباعث تغ توانندیم د یاکس ی دمقدار نور، دما، رطوبت و کربن  راتییمانند تغ

  ن یا ت یدر فعال توانندیم (یاهی گ یها هورمونمانند ) ی عوامل درون یبرخ ی. از طرف( مؤثرند  ییهوا یها روزنهحرکات 

 باشند.  مؤثر ها اختهی

 



 

 

 250 

 

 : هانهیگز ریسا یبررس

  ل یکنند. باز و بسته شدن روزنه به دل م یبا باز و بسته شدن، مقدار تعرق را تنظ توانندیم ییهوا  یها روزنه«: 1گزینه »

 است.  هاآنفشار تورژسانس   رییو تغ روزنهنگهبان   یهااختهیساختار خاص  

  قیاز طر )  اهی. تعرق ممکن است از سطح برگ گشودیم برگ انجام  یی هوا ی هاروزنهاز   اهانیتعرق گ شتر یب«: 2گزینه »

 .  ردیصورت بگ زی ن (پوستک

 شود.  ینم اختهی طول  ش یمانع افزا یسلولز  یهارشته یشعاع ش یآرا«: 4گزینه »

 


