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 بارم تشریحی سوال به همراه پاسخنامه ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 آنچه در انتشار ساده باعث جایجایی مولکول ها از غشا می شود انرژی جنبشی آنهاست-1

 یب غلظت و به کمک پروتئین های سراسری انجام می شود انتشار ساده در خالف جهت ش -2

 اوستشرط الزم برای اسمز وجود غشای نیمه تر-3

 درون بری و برون رانی در خالف شیب غلظت انجام می شود .-4

  

2 

 

2 
 خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای 

 تشکیل شده است---------و ----------بافت اصلی جانوری از  1-4
 را پوشانده است ------------و---------بافت پوششی  -2

 افت بیشتر غده های ترشحی بدن                   استب -3

 است.  -------------یکی از مولکول های درشت بافت زمینه ای بافت پیوندی سست  -4

 

3 

 درست را پیدا کرده و زیر آن خط بکشید ت لغ 3

 است. بیشتر(–از سست )کمتر  متراکم یانعطاف پذیری بافت پیوند-1

 است.  کمتر( –مترکم)بیشتر  سست ازی پیوندومت بافت امق -2

 ( است. کمتر  –تعداد یاخته ای بافت پیوندی سست از متراکم ) بیشتر  -3

 است.  نوروگلیا(–یاخته ای اصلی بافت عصبی )نورون  -4

 تر( است تیره  –یاخته بافت عضالنی صاف از قلبی) روشن تر  -5

 

5/2 

 اکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(.عبارات مرتبط با هم را پید 4

 طولی صاف -الف                                   بنداره پیلور-1

 حلقوی صاف -ب                       الیه ماهیچه ای حلق -2

 مونوساکارید -ج                                        موسین-3

 مخطط -د                                   کم خونی -4

 گلیکوپروتئین -و                                       ساکارز-5

 دی ساکارید -ه                                       

 یاخته کناری  -ی                                      
                                       

5/2 

 های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5

 زنجیره ، چند مولکول آب مصرف می شود ؟ 3زیر واحد گلوکز و  207با تجزیه گلیکوژن با -1

  206 -د      204 -ج     203 -ب    202 -الف

 تجزیه نمی شود ؟ کدام ماده در معده  -2

 کلسترول  -پروتئین    د -لیپید     ج -هیدرات کربن       ب -الف

 کدام ماده را در سیاهرگ باب نمی توان دید  -3

 Aویتامین  -د   B12ویتامین  -اسید آمینه    ج -گلوکز   ب -الف

 اثر می گذارد در معده گاسترین بر چه یاخته ای  -4

 پوششی سطحی معده  -ترشح کننده هورمون  د -پوششی مخاط معده ج -کناری  ب -الف
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 های زیر پاسخ دهید.سشبه پر

 چه هورمونی ترشح می شود ؟ماده خنثی کننده حالت اسیدی کیوس چه نام دارد ؟ از کجا ترشح می شود ؟ تحت تاثیر -1

 رش مکانیکی کجاست ؟ محل شروع گوارش شیمیایی کجاست ؟ محل جذب غذا کجاست ؟ای محل شروع گودر کرم خاک-2

 محل شروع گوارش مکانیکی کجاست ؟ آنزیم های پیش معده در کدام اندام تولید می شود ؟ در ملخ -3

 فرق عمده گیاهخواران غیر نشخوارکننده با گیاهخواران نشخوارکننده در چیست ؟-4

 ی چگونه باعث هضم غذا می شوند ؟محل میکروب های درون سیراب -5
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 مربوط به چیست ؟تصویر  7

                                                                                               چیزی را نشان می دهد ؟ ه شماره چهر 
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باشید. موفق و پیروز 
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 زنجیره ، چند مولکول آب مصرف می شود ؟ 3زیر واحد گلوکز و  207با تجزیه گلیکوژن با -1

  206 -د      204 -ج     203 -ب    202 -الف

 تجزیه نمی شود ؟ مادهکدام در معده  -2

 کلسترول  -پروتئین    د -لیپید     ج -هیدرات کربن       ب -الف

 کدام ماده را در سیاهرگ باب نمی توان دید  -3

 Aویتامین  -د   12Bویتامین  -اسید آمینه    ج -گلوکز   ب -الف

 اثر می گذارد در معده گاسترین بر چه یاخته ای  -4

 پوششی سطحی معده  -ترشح کننده هورمون  د -پوششی مخاط معده ج -کناری  ب -الف

 

2 

https://konkur.info



 

 
 

                      

      

                                 

 

6 

 

 های زیر پاسخ دهید.سشبه پر

 چه هورمونی ترشح می شود ؟ماده خنثی کننده حالت اسیدی کیوس چه نام دارد ؟ از کجا ترشح می شود ؟ تحت تاثیر -1

 سکرتین -لوزالمعده  -سدیمبیکربنات 

 رش مکانیکی کجاست ؟ محل شروع گوارش شیمیایی کجاست ؟ محل جذب غذا کجاست ؟ای محل شروع گودر کرم خاک-2

 روده  –روده  -سنگدان

 محل شروع گوارش مکانیکی کجاست ؟ آنزیم های پیش معده در کدام اندام تولید می شود ؟ در ملخ -3

 و کیسه های معده معده  –از دهان با آرواره خارج 

 فرق عمده گیاهخواران غیر نشخوارکننده با گیاهخواران نشخوارکننده در چیست ؟-4

 آنزیمی است  میکروبی پس از گوارشگوارش 

 ی چگونه باعث هضم غذا می شوند ؟میکروب های درون سیراب -5

 ابی کمک حرارت بدن ، ترشح مایعات ، حرکات سیربه 
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