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نام و نام خانوادگی

کدام عبارت در رابطه با گردش خون دستگاه گوارش به درستی بیان شده است؟1

تنها در دستگاه گوارش، خون برخی از اندام ها به طور مستقیم به قلب باز نمی گردد. (1

خون روده باریک و کولون باالرو قبل از ورود به سیاهرگ باب کبدی مخلوط می شوند. (2

خون تیره لوزالمعده توسط یک سیاهرگ مستقل، مستقیمًا به سیاهرگ باب کبدی وارد می شود. (3

خون تیره راست روده و بزرگ ترین کولون روده بزرگ توسط رگ های مختلفی به سیاهرگ باب کبدی منتقل (4

می شود.

چند مورد در رابطه با چین های میکروسکوپی موجود در رودۀ باریک انسان به نادرستی بیان شده است؟2

الف) در تشکیل این چین ها سومین الیۀ لولۀ گوارش از خارج به داخل همانند چهارمین الیه از این سمت نقش دارد.

ب) این چین ها، سطح داخلی رودۀ باریک را که در تماس با کیموس ورودی از معده قرار دارد چندین برابر افزایش

می دهند.

ج) در ساختار آن ها متنوع ترین مولکول های زیستی ازنظر عملکردی برخالف مولکول های حامل اطالعات وراثتی دیده

می شود.

د) در اثر نوعی بیماری که به دلیل حساسیت نسبت به پروتئینی در گندم به وجود می آید، تخریب می شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در زیست شناسی امروزی، ............3

با جزءنگری ارتباط   های درهم آمیختۀ درون سامانه   ها را کشف می کنند. (1

برای شناخت بیشتر سامانه ها از اطالعات دیگر رشته ها استفاده نمی کنند. (2

ویژگی   های سامانه ها را فقط از طریق مطالعۀ اجزای سازندۀ آن بررسی می کنند. (3

عالوه بر اطالعات زیست شناختی، از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه و آمار و دیگر رشته   ها استفاده می کنند. (4

کدام گزینه در رابطه با بخش  های خردکنندۀ مواد غذایی در ملخ صحیح است؟4

در اتصال با بخش حجیم ذخیره کنندۀ مواد غذایی هستند. (1

غذا را به طور مستقیم به بخش کیسه دار لولۀ گوارش وارد می  کنند. (2

در جذب مواد غذایی گوارش یافته نقشی ندارند. (3

مستقیما پیش از محل جذب مواد قرار دارند. (4
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟5

"هر بخشی از لولۀ گوارش انسان سالم که دارای ............ است، قطعا ............ دارد."

جذب آب و یون(ها) - توانایی ترشح آنزیم های گوارشی را (1

ارتباط با لوزالمعده - شیره  ای فاقد موسین و آنزیم (2

متنوع ترین آرایش ماهیچۀ صاف - در جلوگیری از کم خونی نقش (3

توانایی ترشح یون(ها) - در گوارش شیمیایی چربی  ها نیز دخالت (4

در رابطه با لولۀ گوارش انسان سالم کدام گزینه عبارت زیر را به  نادرستی تکمیل می  کند؟6

"بخشی که آغاز کننده گوارش پروتئین  ها است، ............ بخشی که به آن خاتمه می  دهد، ............"

برخالف - قطعا نمی تواند مواد مغذی را از غشاء   یاخته  های پوششی خود عبور دهد. (1

برخالف - بر اثر نوعی پروتئین موجود در گندم و جو دچار تخریب یاخته ای نمی شود. (2

همانند - در جذب ویتامین موردنیاز برای ساخت گویچۀ قرمز نقش داشته باشد. (3

همانند - در آزادسازی نوعی هورمون تنظیم کنندۀ فعالیت های دستگاه گوارش نقش دارد. (4

چند مورد از عبارت های داده شده جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند؟7

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

که در رابطه با آن می توان گفت ............"

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

ب) قند میوه - مونومر هایی شش کربنه دارد.

ج) مشابه خود - در ساختار خود عناصر هیدروژن و اکسیژن را دارد.

د) گاالکتوز - می تواند مونومر پلی ساکارید موجود در غالت باشد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه عبارت زیر را به  درستی تکمیل می کند؟8

"حرکات کرمی  شکل در لولۀ گوارش ............"

فقط در بخش  هایی دیده می شود که دارای بنداره در طول خود هستند. (1

برخالف حرکات قطعه  قطعه   کننده، نقشی در مخلوط  کردن مواد غذایی ندارد. (2

ممکن است در بخشی دیده شود که دارای یاختۀ ماهیچه  ای با ظاهر مخطط باشد. (3

با رسیدن به بندارۀ ابتدای معده موجب باز شدن آن و ورود تودۀ غذایی به درون معده می شود. (4

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟(با تغییر)9

"در هر یاختۀ انسان که ............ یافت می گردد، ............ نیز ساخته می شود."

کیلومیکرون - کلریدریک اسید (2 پپسینوژن - کیلومیکرون (1

کلسترول - لیپوپروتئین کم چگال (4 نمک های صفراوی - فسفولیپید (3
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بافتی با کدام ویژگی به صورت الیه ای در چهار الیۀ روده قرار دارد؟10

حاوی سلول های دوکی شکل یک هسته ای (2 دارای مادۀ زمینه ای انعطاف پذیر و فراوان (1

سلول های متصل به غشای پایه (4 دارای کالژن بیشتر و مادۀ زمینه ای کمتر (3

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می   کند؟11

"در هر روش انتقال مواد از غشای یاخته که طی آن ............ برخالف فرآیندی که ............، فقط مولکول ATP برای

تامین انرژی مصرف می   شود."

مولکول   های پروتئینی با تغییر شکل موقت ماده   ای را منتقل می   کنند - مواد را از فضای بین مولکول   های لیپیدی (1

منتقل می   کند

کیسه   های غشائی درون یاخته تشکیل می   شود - مواد را به کمک پروتئین های غشایی برخالف شیب غلظت منتقل (2

می   کند

شیب غلظت در دو سوی غشا افزایش می   یابد - که طی آن پروتئین   های غشا انتشار مواد را تسهیل می   کنند (3

مواد با فرآیند   های ویژه   ای از غشا عبور می   کنند - با تغییر مساحت غشا در لحظۀ انتقال همراه است (4

در رابطه با لولۀ گوارش انسان و اندام های مرتبط با آن، ............ گفت ............ بندارۀ انتهای رودۀ باریک، در سمت12

............ بدن قرار دارد.

می توان - کولون پایین رو برخالف - راست (2 نمی توان - کولون باالرو همانند - چپ (1

می توان - بخش بزرگ کبد برخالف - چپ (4 می توان - بندارۀ انتهای مری همانند - راست (3

یاخته های هر نوع بافت پوششی در لوله گوارش که جذب مواد می تواند در آن صورت بگیرد، ............13

قطعًا بیش از یک اندامک درون سلولی دو غشایی دارد. (1

همواره شکلی استوانه ای و هسته ای نزدیک به رأس سلول دارند. (2

همگی به شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی اتصال دارند. (3

در اندامی قرار دارند که توسط صفاق به اندام های مجاور متصل می شود. (4

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟14

"هر بخشی از رودۀ بزرگ یک انسان سالم که ............ به طور حتم ............"

محتویات خود را به کولون افقی وارد می کند - می تواند در سمت چپ بدن قرار داشته باشد. (1

به آپاندیس ختم می شود - می تواند یاخته هایی با قابلیت ترشح آنزیم های گوارشی داشته باشد. (2

حرکات آهسته دارد - نمی تواند در دیوارۀ خود مجموعه ای از یاخته های پوششی که پرز است، داشته باشد. (3

توسط صفاق به رودۀ باریک متصل می شود - نمی تواند یاخته های پوششی با قابلیت ترشح مادۀ مخاطی داشته (4

باشد.
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کدام گزینه بیانگر عباراتی است که عبارت زیر را به ترتیب به صورت "درست - درست - نادرست" تکمیل می کند؟15

"در زیست شناسی امروزی، .......... "

الف) فقط مسائل مربوط به انسان زنده مورد بررسی قرار می گیرد.

ب) تنها از طریق مطالعۀ اجزاء سازنده، ویژگی های سامانه ها را توضیح می دهند.

پ) از نگرش بین رشته ای نیز استفاده می شود.

ت) برای بررسی مجموعۀ ژن های هرگونه، عالوه بر اطالعات زیست شناسی از علوم رایانه ای نیز استفاده می شود.

پ ، ب و الف (2 ت ، پ و ب (1

ت ، الف و ب (4 پ ، الف و ت (3

چند مورد در رابطه با حفره گوارشی هیدر از نظر درستی یا نادرستی مشابه عبارت زیر است؟16

"در بدن یک انسان سالم و بالغ گوارش درون سلولی مولکول ها مشاهده می شود."

الف) آنزیم های گوارش برون سلولی مواد غذایی به مایع اصلی دستگاه گردش مواد وارد می شوند.

ب) تنها یاخته های تاژک دار توانایی انجام گوارش درون سلولی مواد غذایی را دارند.

ج) تاژک در همه یاخته های تاژک دار حفره گوارشی به تعداد مساوی وجود دارد.

د) همه یاخته های پوشاننده سطح بیرونی جاندار در یک ردیف آرایش یافته اند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟17

"در انسان، ............ ماهیچه  های حلقوی (اسفنکترهای) لولۀ گوارش، فقط ............"

بعضی از - یاخته  های تک  هسته  ای دارند. (1

همۀ - هنگام عبور مواد از انقباض رها می  شوند. (2

همۀ - تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند. (3

بعضی از - در شرایط خاصی، مواد غذایی را با سرعت به  سمت دهان می  رانند. (4

در یک یاختۀ جانوری، ............ برخالف ............ قطعًا نیازمند حضور پروتئین های غشایی نیست.18

اسمز - انتقال فعال (2 انتقال فعال - انتشار تسهیل شده (1

انتشار تسهیل شده - برون رانی (4 انتقال فعال - درون بری (3

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟19

"وجه ............ پرزها و چین های حلقوی رودۀ باریک در ............ نیست."

اشتراک - وجود شبکه ای از یاخته های عصبی در بافت پیوندی سست (1

اشتراک - وجود تعداد فراوانی یاختۀ متصل به غشاء پایۀ غیرسلولی (2

تمایز - تعداد رگ هایی که آب موجود در فضای میان  بافتی را دریافت می کنند. (3

تمایز - وجود برآمدگی های الیۀ مخاطی و زیر مخاطی به سمت فضای درونی رودۀ باریک (4
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کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟20

"در رابطه با ساختار لولۀ گوارش انسان سالم می توان گفت هر الیه ای که در مجاورت الیۀ ............ قرار دارد به طور حتم

می تواند ............"

مخاطی - با ترشح نوعی مادۀ لغزنده روی الیۀ ماهیچه ای دیوارۀ لولۀ گوارش چین بخورد. (1

بیرونی - در بین دو الیۀ ماهیچه ای خود، بافت پیوندی سست و شبکه ای از رگ های خونی داشته باشد. (2

زیرمخاطی - در مخلوط شدن غذا با شیرۀ گوارشی و کمک به حرکت محتویات آن نقش داشته باشد. (3

ماهیچه ای - عصب داشته باشد و خون رسانی بخش های مختلف خود را توسط رگ های خونی خود انجام دهد. (4

کدام مورد در ارتباط با موجودات زنده، صحیح است؟21

نتیجۀ انتشار هر ماده در شرایط طبیعی و مدتی طوالنی، یکسان شدن مقدار آن ماده در دو سوی غشاء است. (1

در روش انتقال فعال، الزامًا با مصرف ATP، ماده ای در خالف جهت شیب غلظت جابه جا می شود. (2

هر واحد ساختاری و عملکردی در بدن جانداران، به طور دائم مواد مغذی را با مایع بین یاخته ای مبادله می کند. (3

هر روشی که مواد با صرف ATP از طریق پروتئین غشایی در عرض غشا ءجابه جا می شوند، نوعی انتقال فعال است. (4

کدام گزینه در ارتباط با شکل زیر نادرست مطرح شده است؟22

با ورود مدفوع به بخش D، سرانجام دفع به صورت ارادی انجام می  شود. (1

مواد غذایی جذب  شده در بخش D قبل از ورود به قلب ابتدا از کبد عبور می کنند. (2

یاخته  های بخش F چندهسته  ای بوده و تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری قرار دارند. (3

یاخته های بخش A همانند یاخته های بخش B فاقد پرز بوده و مادۀ مخاطی ترشح می کنند. (4

کدام مورد نشان دهندۀ انتشار ساده از عرض غشاء برای یک ماده با مقدار مشخص است؟23

(2 (1

(4 (3
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چند مورد در ارتباط با بزاق و غدد ترشح  کنندۀ آن به نادرستی بیان شده است؟24

الف) بزرگ  ترین غدۀ بزاقی، ترشحات خود را از طریق مجاری متعددی به درون حفرۀ دهانی وارد می کند.

ب) ترشح بزاق در دهان به دنبال فعالیت تنها سه نوع غدۀ بزاقی صورت می گیرد.

ج) ترکیباتی که از مجاری غدۀ زیرآرواره  ای به دهان وارد می شود، ترکیبی از آب، یون ها و انواعی از آنزیم ها است.

د) ترشح مادۀ مخاطی توسط غدۀ بزاقی موجب حفاظت از دیوارۀ لولۀ گوارش در برابر خراشیدگی می شود.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

در همه ............25

جانداران پرسلولی، هر دستگاه از چند بافت تشکیل شده است. (1

جانوران اساس تولیدمثل جنسی مشابه است. (2

جانداران، انرژی جذب شده صرف گرم کردن سلول های بدن می شود. (3

جانوران، رشد هر یاخته با تقسیم همراه با رشد ابعاد انجام می شود. (4

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند؟26

"نمی توان گفت ............ "

الف) حقوق جانوران برخالف مهندسی ژنتیک در حوزۀ موضوعات اخالق زیستی قرار می گیرد.

ب) برای افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان شناخت گیاهان کافی است.

ج) محرمانه بودن اطالعات ژنی در حوزه اخالق زیستی نیست.

د) گیاهان عالوه بر عوامل زنده با عوامل غیر زندۀ محیط اطراف خود تعامل هایی ندارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟27

"قبل از ورود کیموس به بخشی از لولۀ گوارش انسان که مراحل پایانی گوارش مواد غذایی در آن آغاز می  شود، ............"

گوارش پروتئین  ها آغاز شده و تا مرحلۀ تولید کوچک  ترین واحدهای سازندۀ آن  ها پیش رفته است. (1

یاخته  های پوششی سطحی، با فرورفتن در بافت زیرین خود، حفره  هایی را به وجود آورده  اند. (2

مولکول  های دی و پلی  ساکاریدی، با تبدیل به مولکول  های مونوساکاریدی جذب گردیده  اند. (3

با حضور ترکیبی فاقد آنزیم، چربی  ها گوارش یافته و به محیط داخلی وارد شده  اند. (4
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در بدن انسان مصرف بیش از حد نوعی ترکیب شیمیایی میزان لیپوپروتئین های کم چگال را افزایش می دهد. کدام عبارت28

دربارۀ این ترکیب غیرهورمونی صحیح است؟( با تغییر)

تنها ترکیب آب گریز صفرا است. (1

فقط با بخش های آب دوست غشاجانوری در تماس است. (2

در شرایط غیرمعمول می تواند در دیواره سرخرگ رسوب کند. (3

از پرز روده مستقیما جذب رگ های خونی می شود. (4

کدام مورد درست است؟29

سلول های بدن آدمی معموالً در خطر ترکیدن در اثر اسمز هستند. (1

سلول های آدمی معموالً در محیطی هم غلظت میان یاختۀ خود قرار دارند. (2

تنها منبع ذخیرۀ انرژی در سلول ها، مولکول های  هستند. (3

هر نوع جابه جایی مواد از عرض غشا توسط پروتئین های غشایی، انرژی مصرف می کند. (4

ATP

کدام گزینه در رابطه با کبد و خون رسانی آن به ن  ادرستی بیان شده است؟30

سیاهرگ فوق کبدی به بزرگ سیاهرگ زیرین متصل است و قطر بیشتری نسبت به سیاهرگ باب دارد. (1

سیاهرگ باب کبدی نسبت به سیاهرگ فوق کبدی مواد غذایی بیشتری دارد. (2

بیشتر حجم خون ورودی به کبد از طریق سیاهرگ باب است. (3

سیاهرگ باب کبدی پس از ورود به کبد منشعب می شود. (4

پژوهشگران علم تجربی ............31

تنها فرآیند هایی را مورد بررسی قرار می دهند که قابل اندازه گیری باشد. (1

اغلب در جست و جوی علت پدیده های طبیعی و قابل مشاهده هستند. (2

با کمک پزشکی شخصی به بررسی اطالعاتی از دنای افراد می پردازند. (3

تنها ساختار ها و فرآیند هایی را بررسی می کنند که به طور مستقیم قابل مشاهده باشند. (4

کدام گزینه جملۀ   زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟32

"اندامی که در ............ محل ............ است، می تواند در ............"

انسان - محل اصلی جذب مواد غذایی - ملخ به انتقال مواد گوارش نیافته به راست روده نقش داشته باشد. (1

گاو - گوارش نهایی مواد غذایی - انسان چین هایی حلقوی در سطح داخلی خود داشته باشد. (2

پرندۀ دانه خوار - گوارش نهایی مواد غذایی - کرم خاکی جذب مواد غذایی را انجام دهد. (3

ملخ - جذب مواد مغذی - پرندۀ   دانه خوار حجیم ترین بخش لولۀ   گوارش باشد. (4
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کدام گزینه در رابطه با ماده ای که در حضور کلریدریک اسید در دمای ویژه فعالیت می کند و با نوعی مکانیسم خاص33

روند تبدیل پپسینوژن به فرم فعال آنزیم را تسریع می کند، به درستی بیان شده است؟

پروتئین ها را به مونومرهایی تبدیل می کند که شامل گروه های آمینی و کربوکسیلی است. (1

توسط یاخته هایی ساخته می شوند که در گوارش پروتئین ها و لیپیدها نقش مؤثری دارند. (2

نوعی مادۀ آلی با اثر بر آن گوارش گروهی از درشت   مولکول ها را امکان پذیر می کند. (3

در  و دمای حدود 37 درجۀ سانتی  گراد حداکثر فعالیت را دارد. (4pH = ۲

هریک از کاهش دهنده های انرژی فعال سازی در رودۀ باریک انسان که در گوارش.............. نقش دارد، .................... .34

لیپیدها - ازطریق مجاری ویژه ای به فضای درون دوازدهه راه می یابد. (1

کربوهیدرات ها - به روش برون رانی (اگزوسیتوز) از یاخته های سازندۀ خود ترشح می گردند. (2

پروتئین ها - رشته های پلی پپتیدی موجود در غذا را به آمینواسیدها تجزیه می نمایند. (3

نوکلئیک اسیدها - بر سطح غشاء گروهی از یاخته های پرزهای روده مستقر هستند. (4

مولکولی در ساختار غشا که ............35

در الیه داخلی غشا دیده نمی شود، نمی تواند به نوعی پروتئین سراسری متصل باشد. (1

فروان ترین مولکول غشایی است، می تواند مولکول هایی را از طریق انتشار از منافذ خود عبور دهد. (2

کمترین مولکول لیپیدی غشا است، به صورت قرینه در دو الیه غشا قرار گرفته است. (3

در انتقال یون ها با صرف انرژی مؤثر است، می تواند تنها با الیه فسفولیپیدی داخلی در تماس باشد. (4

نمی توان گفت ..........36

هنگامی که معده اندکی انبساط می یابد، ممکن است ترکیبات اسیدی به ابتدای دوازدهه وارد شوند. (1

در ایجاد ترکیبی که گوارش آن از دهان آغاز می شود، مولکول های آب  تاثیر دارند. (2

در فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی، اجزایی مشاهده می شوند که به  منظور فراهم کردن ATP به کار می آیند. (3

مجرایی که محتویات کیسۀ صفرا را به سمت دوازده می برد، از حجیم ترین بخش کیسۀ صفرا جدا می گردد. (4

چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟37

"(در) فرآیند  انتشار تسهیل شده ............ انتقال فعال ............"

الف) برخالف - از برخی پروتئین های غشایی استفاده می شود که با هر دو الیه فسفولیپیدی در تماس اند.

ب) همانند - حین عبور مولکول ها از خالل پروتئین ها تغییر شکل فضایی در آن ها رخ می دهد.

ج) برخالف - برای انتقال یون ها از خالل غشا از پروتئین ها استفاده نمی شود.

د) همانند - ممکن است عالوه بر غشاء پالسمایی در غشاء برخی از اندامک ها دیده شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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در روشی از انتقال مواد که  ............38

مواد برخالف شیب غلظت حرکت می کنندATP  مصرف می شود. (1

که ATP مصرف می شود مواد در خالف شیب حرکت می کنند. (2

مواد از البه الی فسفولیپیدها حرکت می کنند انرژی رایج سلول مصرف نمی شود. (3

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

کدام گزینه در ارتباط با پروانه مونارک به نادرستی بیان شده است؟39

دانشمندان به تازگی وجود یاخته های پوششی در بدن پروانه مونارک را یافته اند و با آن معمای مسیریابی مونارک (1

را کشف کرده اند.

یاخته های عصبی مؤثر در مسیریابی آن ها در طول روز و به محرک نور خورشید پاسخ می دهند. (2

جمعیت این پروانه ها با کمک جایگاه خورشید در آسمان به سمت مقصد حرکت می کنند. (3

همانند سار ها پروانه مونارک به صورت گروهی مهاجرت می کنند. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به  طور مناسب کامل می  کند؟40

"به طورمعمول در انسان، ............ ماهیچه  های حلقوی که بخش  های مختلف لولۀ گوارش را از هم جدا می  کنند، فقط

"............

همۀ - هنگام عبور مواد از انقباض خارج می  شوند. (1

همۀ - تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند. (2

بعضی از - تارهای عضالنی تک  هسته  ای و چندهسته  ای دارند. (3

بعضی از - به هنگام حرکات روبه عقب مواد غذایی باز می  شوند. (4

ماده ای که شامل ترکیبی از نمک های صفراوی، بی کربنات، کلسترول و فسفولیپید لسیتین است، پس از تولید وارد41

اندامی می شود که ............ اما این اندام هرگز نمی تواند ............

در پشت باالترین اندام حفرۀ گوارشی قرار دارد - همانند کولون پایین رو در سمت چپ بدن واقع شده باشد. (1

در پایین اندام تولیدکنندۀ لیپوپروتئین ها قرار دارد - در گوارش چربی نقش داشته باشد. (2

مستقیمًا با مجاری صفراوی کبد در ارتباط است - در سمت راست بدن قرار گرفته باشد. (3

در آزاد کردن صفرا به درون دوازدهه مؤثر است - واجد رسوب کلسترول باشد. (4

کدام عبارت در ارتباط با هر یاخته  ای درست است که جذب مواد غذایی از طریق آن  ها صورت می  گیرد؟42

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

همگی روی شبکه  ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارند. (2

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

قطعًا در محل پایان گوارش شیمیایی پروتئین ها در لولۀ گوارش یافت می شود. (4
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کدام گزینه در رابطه با بخشی از دستگاه گوارش که گوارش شیمیایی نشاسته در آن آغاز می شود، به درستی بیان شده43

است؟

مادۀ مترشحه از آن به علت داشتن نوعی آنزیم دفاعی خاص به نابودی تمامی میکروب های موجود در غذا (1

می پردازد.

ترشح مادۀ واجد بی کربنات و موسین در آن توسط مرکزی از مغز کنترل می شود که در تنظیم فشارخون مؤثر (2

است.

ساختار ماهیچه ای درون آن می تواند همانند حلق پیام عصبی را از اعصاب پیکری محیطی دریافت  کند. (3

با هدایت غذا به سوی حلق باعث می شود اپی گلوت به سمت باال رفته تا راه نای بسته شود. (4

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ 44

"............ بافت پیوندی ............"

تعداد یاخته های - متراکم نسبت به بافت پیوندی سست کمتر است. (1

رشته های کالژن - سست در کنار پروتئین های دیگر در فضای بین یاخته ای مستقر می شوند. (2

انعطاف - متراکم به دلیل وجود رشته های پروتئینی هم راستا زیاد است. (3

مقدار مادۀ زمینه ای در - سست نسبت به بافت پیوندی متراکم بیشتر است. (4

همه پروتئین ها غشاء  پالسمایی ............45

با سر آبدوست فسفولیپید ها در تماس اند. (1

در دو الیه غشاء  فسفولیپیدی امتداد یافته اند. (2

سطحی، در تماس با رشته پلی ساکاریدی اند. (3

سراسری، ممکن نیست نقش آنزیمی داشته باشند. (4

کدام عبارت، در رابطه با لوله گوارش پرنده دانه خوار، درست است؟46

1) در سطح بیرونی مری برخالف روده بزرگ، نوعی برجستگی قابل مشاهده است. 

2) بخش عقبی معده ساختار ماهیچه ای تسهیل کننده فرآیند آسیاب غذا است. 

3) حجیم ترین بخش لوله گوارش محل تولید آنزیم های گوارشی جانور است. 

4) مجرای کبد پس از ادغام با مجرای سنگدان به روده باریک می پیوندد. 

چند مورد دربارۀ همۀ آنزیم های موجود در رودۀ باریک انسان، نادرست است؟ (با تغییر)47

الف) همواره به صورت غیرفعال، ترشح می شوند.

ب) هم زمان با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه، وارد می گردند.

ج) در یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک، تولید می گردند.

3 (2 1 (1

صفر (4 2 (3
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کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟48

"باتوجه به علوم نوین و پیشرفت هایی که در علم زیست شناسی رخ داده است می توان گفت یکی از عواملی که باعث

............ می تواند ناشی از ............ باشد."

تحول و ترقی در علم زیست شناسی شد - پاسخگویی به همۀ پرسش های انسان (1

ایجاد زمینه های سوء استفاده در جامعه شده است - پیشرفت سریع علم مهندسی ژنتیک (2

وضع قوانین جهانی در زمینۀ اخالق زیستی گردید - تولید عامل بیماری زایی که پاسخ ایمنی ایجاد نمی کند. (3

نگرش بین رشته ای در پژوهش های علوم زیستی شد - عالقه به شناخت بیشتر سامانه های زنده (4

کدام گزینه در ارتباط با بوم سازگان به درستی بیان نشده است؟49

جنگل حرا و دریاچه ارومیه دو نمونه از بوم سازگان های ایران می باشند. (1

در این سطح می توان ارتباط گیاهان با عوامل غیرزنده محیط را به منظور افزایش کیفیت و کمیت محصوالت (2

بررسی کرد.

بوم سازگانی که ازنظر اقلیم و آب و هوا متفاوت بوده و پراکندگی یکسانی از جانوران دارند یک زیست بوم را تشکیل (3

می دهند.

سطح پیشین آن از چند جمعیت مختلف تشکیل شده که با یکدیگر تعامالت سودمند یا زیان مند داشته اما با (4

عوامل غیرزنده تعاملی ندارند.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغییر)50

"در یک فرد بالغ، آنزیم هایی که آغازگر روند هضم پروتئین ها می باشند، ............"

می توانند در تولید مولکول های کوچک پپتیدی نقش داشته باشند. (1

توسط ریبوزوم های درون شبکه آندوپالسمی یاخته های اصلی تولید می شوند. (2

توسط ترشحات بعضی از یاخته های غدد معدی، فعال می شوند. (3

تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی دستگاه درون ریز قرار می گیرند. (4


