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دوره ي مونو جت (نکته وتست)  –  2و  1فصل  دهم   زیست   

  کدام عبارت در مورد پروانۀ مونارک درست است؟  1  تست

  گیرد. ) در اثر تشکیل لولۀ گوارش در آن، مخرج شکل می١

  یابند. سلولی گوارش میسلولی و برون) در لولۀ گوارش آن، مواد غذایی بصورت درون٢

  کند. دریافت میها، مواد دفعی را از همولنف بافتی در بین سلول) مایع میان٣

  کند. ) با استفاده از تشخیص جایگاه خورشید در آس�ن، به سمت آن پرواز �ی٤

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  

 .............................................................................................................. .........................................................  

 ........................................................................................................................................................... ............  

  ؟ نیستکدام عبارت درست  2  تست

  های انسان پاسخ دهد و در حل بسیاری از مسائل برشی ناتوان است. تواند به همۀ پرسش) علوم تجربی �ی١

جست)  ٢ در  فقط  تجربی  علوم  پژوهشگران  و  علتدانشمندان  پدیدهوجوی  وهای  طبیعی  قابل    های 
  .اندمشاهده

  .کند�ی ) در صورتی که مواد به روش انتشار از غشا عبور کنند، یاخته انرژی مرصف٣
  های فسیلی، الکل است. تر، مؤثرتر و پایدارتر نسبت به سوختیکی از منابع پاک) ٤

  زومینگ تست : 

 .............................................................................................................. .........................................................  

 .............................................................................................................. .........................................................  

 .............................................................................................................. .........................................................  

  های عبور مواد از عرض غشای سلول درست است؟    چند مورد در ارتباط با روش 3  تست
  دهد. الف) در انتشار تسهیل شده ه�نند انتقال فعال، پروتئین انتقال دهنده دوبار تغییرشکل می

  شود.نیز دیده می ATPب) اگر در اثر این عمل از غشای سلول کاسته شود، بطور حتم هیدرولیز  
  گردند.بافتی وارد میر این عمل بر غشای سلول افزوده شود، بطور حتم موادی به مایع میانپ) اگر در اث 

  فاده کند. تت) ممکن است برای عبور آب از سطح غشا، سلول از انرژی اس
٤) ٤                                  ٣) ٣                               ٢) ٢                           ١) ١    
  

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. ......................................................  
 .......................................................................................................................... ......................................... .  
 ............................................................................................................. .......................................................  

  
  
  



 
 

 
 
 

 
ل
ص
ف

١
و

٢
 

٢ 

  انسان کدام مورد درست است؟ های گوناگون بدن ها و بافتدر مورد یاخته 4  تست

ها مایعی وجود دارد که ترکیب شیمیایی آن شبیه ترکیب شیمیایی درون یاخته است، در نتیجه  ) اطراف یاخته١
  شود.آب بیش از حد وارد یاخته �ی

کربوهیدرات٢ پروتئین)  و  فسفولیپیدها  به  متصل  میهای  غشا،  غشاهای  های  برخی  داخلی  سطح  در  توانند 
  ی دیده شوند. ایاخته

  باشد. ها به هم شبیه میالیه، ظاهر همۀ یاختههای پوششی تک) در همۀ انواع بافت٣

  آید. بدست می ATPکند که تنها از مولکول  ) در فرایند انتقال فعال، یاخته از انرژی زیستی استفاده می٤

  زومینگ تست : 
 ................................................................................................................................................................ ....  
 .............................................................................................................. ......................................................  
 .............................................................................................................. ................................................... ...  

    .................... نیستیابی حیات ممکن در ..................... سطح سازمان 5  تست

  فت پوششی در کنار بافت پیوندی دیده شود.                   با –) سومین ١

  .شود پرداخته زنده عوامل  بررسی به فقط –) هفتمین  ٢

  .                              باشد  مشابه جانداران پراکندگی و  اقلیم –) نهمین ٣

  . کند صدق زمین کرۀ روی جانداران همۀ برای  آن ویژگی –) دومین ٤

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. ........................................................ .  
 .............................................................................................................. .........................................................  

 ............. ................................................................................................. .........................................................  

  توان گفت در دستگاه گوارش انسان سا� و بالغ ................... می 6  تست

  ) هر اسفنکرت در لولۀ گوارش، سبب جدا شدن بخشی از بخش دیگر است. ١

  نوعی اسفنکرت از بخشی دیگر جدا شده است.) هر بخش در لولۀ گوارش، توسط ٢

  ها، به ترشحات پانکراس و صفرا نیاز است. ) برای گوارش چربی٣

  شود.های ترشح کنندۀ موسین دیده �یهای لولۀ گوارش، سلول) در همۀ قسمت٤

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. .................. ...................................... .  
 .............................................................................................................. .........................................................  
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دوره ي مونو جت (نکته وتست)  –  2و  1فصل  دهم   زیست   

  است؟ نادرستچند مورد زیر در مورد دستگاه گوارش در انسان  7  تست

های جلوتر الف) برای حرکت رو به جلوی مواد غذایی در لولۀ گوارش، همیشه باید انتقال انقباض به ماهیچه
  انجام شود. 

  افتد. ها، انقباض لوله در آن نقطه اتفاق میمری، با تحریک برخی گیرندهب) هنگام گشاد شدن بخشی از 

  پ) حرکات لولۀ گوارشی در طول آن، قطعأ در گوارش مکانیکی، شیمیایی و یا هردو نقش دارند.

  باشد. ت) هنگام بلع، جهت حرکت حنجره برخالف جهت حرکت زبان کوچک و زبان می

٤) ٤                                  ٣) ٣                               ٢ )٢                           ١) ١    
  زومینگ تست : 

 .............................................................................................................. ........................................................ .  
 .............................................................................................................. ........................................................ .  
 .............................................................................................................. ................................................ ........ .  

  ای شکل دستگاه گوارش در انسان درست است؟ کدام عبارت در مورد هر بخش کیسه 8  تست

  کنند. کربنات نیز ترشح میهای پوششی سطحی آن عالوه بر ترشح موسین، بی) سلول١

  ای برای خنثی کردن اثر اسیدی کیموس موجود در دوازدهه باشد.ت دارای ماده) ممکن اس٢

  کنند. های اصلی آن عالوه بر ترشح نوعی مادۀ آلی، نوعی مادۀ غیرآلی نیز ترشح می) سلول٣

  کربنات برخالف مادۀ مخاطی دیده شود.ون آن ممکن است بی) در ٤

  زومینگ تست : 
 .................................................................................................................................................................... ...  
 .............................................................................................................. ........................................................ .  
 .............................................................................................................. ........................................................ .  

  ............ در لولۀ گوارش یک انسان سا� هر سلولی که .... 9  تست

  تواند مواد مختلف را جذب کند. باشد، میخوردگی در غشای خود می) دارای چین١

  گردد. بندی میهای غدد معده دستهشود، جزو سلولدیده میمعده ) در مخاط ٢

  رفته، ه�نند معده جزو غده است. ) در رودۀ باریک درون بافت پیوندی زیرین فرو٣

  دهد، در گوارش مواد غذایی هم نقش دارد. انجام می) جذب نوعی ماده غذایی را ٤

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. ........... ..............................................  
 .............................................................................................................. .........................................................  
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٤ 

  توان گفت در هر جانوری ....................... می 10  تست

  دان در ذخیرۀ مواد غذایی نقش دارد، معدۀ آن به روده متصل است. ) که چینه١

  شود.دیده میدهد، حفرۀ دهانی نیز واکوئل غذایی را از طریق آندوسیتوز تشکیل میکه ) ٢

  شود. ها دیده میگوارش شیمیایی، مکانیکی و یا هردو توسط برخی سلول) ٣

  کنند. قسمتی دارد، مواد نیمه جویده فقط دوبار از مری آن عبور می ٤معدۀ که ) ٤

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. ........... ..............................................  
 .............................................................................................................. .........................................................  

  در انسان ............... ملخ ................  11  تست

  توانند در بخشی قبل از روده جذب شوند. مواد غذایی می –) ه�نند ١

  شود. گوارش درون سلولی مواد غذایی در رودۀ باریک انجام می –) برخالف ٢

  گردند. مواد غذایی پس از عبور از حلق به مری وارد می –) ه�نند ٣

  کنند. های گوارش مواد غذایی فقط در خارج از سلول عمل میآنزیم –) برخالف ٤

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. ........... ..............................................  
 .............................................................................................................. .........................................................  

  

  چند مورد درست است؟در مورد جاندار نشان داده شده در شکل   12  تست
  ) ١٤٠١-های رسارسی مونو(آزمون 

  ، قطعأ با رصف انرژی همراه است. ٥ه�نند خروج مواد از ش�رۀ  ١الف) ورود مواد ش�رۀ 
  شود.، فقط برخی مواقع در یاخته تشکیل می٥ه�نند ش�ره  ٣ب) ش�رۀ 

  ابل مشاهده است. نوع واکوئول ق ٤های زیستی، پ) در این جاندار برای انجام فعالیت
  . ئول از سلول خارج شوند و توانند از طریق نوعی واکمواد دفعی فقط میت) 

٤) ٤                                  ٣) ٣                               ٢) ٢                           ١) ١    
  

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. ........... ..............................................  
 .............................................................................................................. .........................................................  
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دوره ي مونو جت (نکته وتست)  –  2و  1فصل  دهم   زیست   

  کدام عبارت در مورد گردش خون دستگاه گوارش در انسان درست است؟  13  تست

  شوند. ) برخی مواد غذایی جذب شده در رودۀ باریک از طریق رسخرگ به کبد وارد می١

  شوند. باب، از طریق دو سیاهرگ فوق کبدی خارج می) مواد غذایی وارد شده به کبد از طریق سیاهرگ  ٢

گردد بلکه وارد سیاهرگ  های لولۀ گوارش مستقیم به قلب بر�یهایی از بدن مانند همۀ قسمت) خون بخش٣
  شود. باب می

) موادی مثل نشاسته و گلیکوژن ابتدا از طریق جریان خون سیاهرگ باب به کبد وارد شده و در آنجا پردازش  ٤
  ند. شو می

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. ........... ..............................................  
 .............................................................................................................. .........................................................  

  توان گفت ................... می 14  تست

  شوند. کنند، تنها توسط پانکراس تولید میها را در انسان به آمینواسید تبدیل میهایی که پروتئین) آنزیم ١

  گردد. های پوششی معده، در شیرۀ آن یافت میشده توسط سلول) هر مادۀ ترشح ٢

  احتیاج به هیچ نوع گوارشی ندارند.  ،) برخی از انواع مواد غذایی برای جذب شدن در انسان٣

  گردد.های دستگاه گوارشی در انسان، نوعی آنزیم گوارشی تولید می) در همۀ قسمت٤

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. ........... ..............................................  
 .............................................................................................................. .........................................................  

  برای .........................  15  تست

  های دستگاه گوارش در انسان،  تنها دو نوع سیستم عصبی فعالیت دارند. ) تنظیم عصبی فعالیت١

  معده نیست.در یک انسان سا�، همواره احتیاجی به فاکتور داخلی  ١٢B) جذب ویتامین   ٢

  کند. ) اثر هورمون گاسرتین بر روی سلول هدف خود، این هورمون پس از ترشح یکبار از قلب عبور می٣

  ) هر نوع فعالیت ترشحی در دستگاه گوارش انسان، تحریک نوعی گیرنده الزامی است.٤

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. ........... ..............................................  
 .............................................................................................................. .........................................................  

  



 
 

 
 
 

 
ل
ص
ف

١
و

٢
 

٦ 

  ) ٤٠٠ –( رسارسی          کدام گزینه ، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 16  تست

 » .شودمی ساخته نیز  ..................   گردد،می یافت ..................  در هر یاختۀ انسان که«

  اسید کلریدریک - هالیپوپروتئین ) ٢                                 لیپوپروتئین  -پپسینوژن ) ١

  چگال  کم هالیپوپروتئین  -کلسرتول ) ٤بیکربنات                          –�ک های صفراوی  ) ٣

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. ........... ..............................................  
 .............................................................................................................. .........................................................  

  )  ٩٩ –( رسارسی             کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به 17  تست

آغاز  آن  در  موادغذایی  گوارش  پایانی  مراحل  که  انسان  گوارش  لولۀ  از  بخشی  به  کیموس  ورود  از  «قبل 
 » .   ..................  شود،می

  گردند. ها به مونوساکاریدها تبدیل میکربوهیدرات) ١

  گردند. ها به آمینواسیدها تجزیه میتحت تأثیر پروتئازها، پروتئین) ٢

  یابند. طور کامل گوارش میترین لیپیدهای رژیم غذایی، بهفراوان ) ٣

    کنند.مادۀ مخاطی زیادی ترشح میهای غدد، های پوششی سطحی و بعضی یاختهیاخته) ٤

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. ........... ..............................................  
 .............................................................................................................. .........................................................  

 

  ) ١٤٠١ -رسارسی(  است؟کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب  18  تست
 »   .................. ترین غدۀ بزاقی انسان،«ترشحات بزرگ

  شود.توسط باالترین بخش ساقه مغز تنظیم می) ١
  شود. تأثیر یک محرک طبیعی تحریک میهمواره تحت) ٢
  شود. ابتدا از طریق مجرای بزاقی به زیر زبان تخلیه می) ٣
  شود.های فک باال خارج میدندانتوسط مجرایی در نزدیکی  ) ٤
  

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. ........... ..............................................  
 .............................................................................................................. .........................................................  
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دوره ي مونو جت (نکته وتست)  –  2و  1فصل  دهم   زیست   

  

بدن   19  تست اسید  کلریدریک  ترشح  کمبود  با  ارتباط  گزینهدر  کدام    است؟    غیرممکن انسان، 
 )  ٩٩ –رسارسی (

  بهر (ه�توکریت) فرد تغییر یابد. میزان خون )١

  های غذایی فرد دستخوش اختالل شود.هضم پروتئین) ٢

  های عصبی رخ داده باشد. های یاختهاختاللی در عملکرد شبکه) ٣

  یابد. ریز در طول لولۀ گوارش فرد کاهش همۀ ترشحات برون) ٤

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. ........... ..............................................  
 .............................................................................................................. .........................................................  

  )  ٩٩ –( رسارسی          است؟کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب  20  تست

   »..................   در بخشی از لولۀ گوارش«

  شوند. گیری میگردد، مواد غذایی تا حدود زیادی آبهای گوارشی جانور ترشح میگاو که آنزیم) ١

  .شودمی عمل   اسب که در محل اتصال رودۀ بزرگ و رودۀ کوچک قرار دارد، سلوالز جانور وارد) ٢

  گردد.های گوارشی جانور ترشح میشود، آنزیمپرنده که فرآیند آسیاب کردن غذا انجام می) ٣

  اند. شود، موادغذایی تا حدی گوارش یافتهملخ که غذا نرم و ذخیره می) ٤

  زومینگ تست : 
 .............................................................................................................. .........................................................  
 .............................................................................................................. ........... ..............................................  
 .............................................................................................................. .........................................................  

  


