اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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زیـــــــست شناسی دهم لــــیموترش
دفترچـــــــــه ســــــــواالتــــــــ
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ4

گروه مولفان
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ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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تعداد سواالت در هر فصل
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 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی
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آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه دهم

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  20سوال

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج
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گروه آموزشی لیموترش

کدام گزینه ،در ارتباط با بیشترین یاختههای موجود در الیه مخاطی روده باریک ،ناصحیح است؟
 )1بخشی از موادی را که جذب کردهاند را وارد مویرگ خونی درون پُرز میکنند.
 )2گلوکز و آمینواسیدها را از طریق انتقال فعال وارد فضای بین یاختهای میکنند.
 )3در بخشی از غشای خود دارای چینخوردگیهای میکروسکوپی میباشند.
 )4در اثر حساسیت به پروتئین گلوتن ،تخریب شده و از بین میروند.
در روده باریک انسان بالغ ،جذب هر مادهی غذایی که  .................لزوما .................
 )1با کمک یون سدیم رخ میدهد – گوارش شیمیایی آن در داخل دهان آغاز میگردد.
 )2با انتقال فعال انجام میشود – تحت تاثیرآنزیمهای گوارشی درون روده قرار میگیرد.
 )3نهایتا وارد لنف میگردد – با فعالیت آنزیم لیپازِ لوزالمعده تجزیه میشود.
 )4بدون صرف انرژی صورت میگیرد – از طریق ریزپرزها جذب میشود.

m

کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل میکند؟
« در انسان بالغ ................. ،لیپوپروتئین » .................

co

 )1مقدار کلسترول نبست به پروتئین در – کمچگال ،بیشتر است.
 )2رسوب – کمچگال ،در دیوارهی سرخرگها منجر به مسدود شدن رگ میشود.
 )3مصرف چربیهای اشباع و کم تحرکی ،میزان – پرچگال ،را افزایش میدهد.
 )4یاختههای کبدی – پرچگال را به منظور انتقال انواع لیپیدها در خون تولید میکنند.

rs

h.

طی انعکاس  .................در لولهی گوارش .................
 )1بلع – مرکز عصبی در بصل النخاع ،سبب بسته شدن نای و باالرفتن برچاکنای میشود.
 )2دفع – با ورود مدفوع به راست روده ،شل شدن بنداره داخلی به صورت ارادی صورت میگیرد.
 )3بلع – با افزایش انقباضات بندارهی ابتدای مری ،غذا از حلق وارد مری میگردد.
 )4دفع – در نهایت باز شدن بنداره خارجی و دفع مدفوع ،به طور ارادی انجام میپذیرد.

to
o

به طور معمول ،در  ..............برخالف پرنده دانهخوار ،بخشی از لولهی گوارشی که جایگاه  ..............باشد ............. ،قرار دارد.
 )2ملخ – آغاز گوارش شیمیایی – بعد از چینهدان
 )1کرمخاکی – گوارش مکانیکی – قبل از روده
 )4کرم خاکی – جذب مواد – بین سنگدان و مخرج
 )3ملخ – ذخیره غذا – در تماس با مری و پیش معده
در گوسفند ،محتویات لولهای گوارش پس از اینکه  ، .................قطعا وارد بخشی میشوند که .................
 )2دوباره بلیعده شدند – در بخش پایینی معده قرار دارد.
 )1گوارش میکروبی را آغاز کردند – محل آبگیری غذا است.
 )4آب خود را از دست دادند – محل ترشح آنزیمهای گوارشی است.
 )3از نگاری خارج شدند – غذا بهطور کامل جویده میگردد.
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در هر بخش از لوله گوارش که  .................ترشح میگردد ،قلعا .................
 )1موسین  -توسط پرده صفاق به سایر اندام های گوارشی متصل است.
 )2پپسینوژن  -حرکات قطعهقطعهکننده به تسهیل گوارش شیمیایی میشود.
 )3هورمون  -با حرکات خود سبب گوارش مکانیکی مواد غذایی میشود.
 )4بیکربنات  -با ورود غذا ،چین خوردگیهای دیوارهی آن باز میشود.
به طور معمول ،در فرایند جذب و گوارش گلوکز .................
 )1گلوکز همراه با یون سدیم با عبور از عرض غشا و وارد مایع بین یاختهای میشود.
 )2هر پروتئین انتقال دهنده سدیم در غشا ،گلوکز را عبور میدهد.
 )3آنزیم یاخته روده باریک می تواند گلوکز را با آبکافت مالتوز تولید کند.
 )4پروتئین انتقال دهنده در غشا پرز ،با صرف انرژی گلوکز را وارد یاخته میکند.
در طی استفراغ  .................بلع .................
 )1همانند  -میزان انقباض اسفنکتر انتهای مری افزایش مییابد.
 )2برخالف  -چین خوردگیهای دیواره معده افزایش مییابد.
 )3همانند  -حرکت اپیگلوت و زبان کوچک هم جهت با یکدیگر صورت میگیرد.
 )4برخالف  -با مهار مرکز عصبی تنفس در بصل النخاع تنفس قطع میشود.
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چند مورد زیر عبارت را به طور صحیحی کامل میکند؟
« در ساختار لوله گوارش ،الیهی » .................

 ماهیچهای معده ،در حرکت دادن محتویات لوله موثر است.
 بیرونی روده باریک ،بخشی از صفاق محسوب میشود.
 زیر مخاط مری ،دارای شبکه ای از بافت عصبی است.

 مخاطی دهان ،یاختههای بافت پوششی گلیکوپروتئینی را با برون رانی ترشح میکنند.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

در لوله گوارش انسان حرکات .................
 )2کرمی شکل ،در نبود غذا نیز درون لوله گوارش ایجاد میگردند.
 )1قطعهقطعهکننده ،سبب باز شدن بنداره انتهای معده میشود.
 )3کرمی شکل ،به شکل جدا از هم و در زمانهای کوتاه انجام میشوند )4 .قطعه قطعه کننده ،با ایجاد حلقه انقباضی مواد را به جلو میرانند.

m

در هر بخشی از لوله گوارش که  .................گوارش .................
 )1گوارش مکانیکی توسط ماهیچههای ارادی صورت میگیرد – پلیساکاریدها ،با تولید مونوساکارید همراه است.
 )2چین خوردگیهای لوله با ورود غذا از بین میرود – پروتئینها ،توسط پپسین آغاز میشود.
 )3آب و بیکربنات به درون لوله ترشح میشوند – چربیها بر اثر آنزیم لیپاز صورت میگیرد.
 )4الیه ژلهای و چسبناک از مخاط محافظت میکنند – کربوهیدراتها در پی فعالیت آمیالز رخ میدهد.

co

چند مورد زیر در ارتباط با گوارش لیپیدها در روده باریک به طور نادرستی بیان شده است؟

h.

الف ـ به منظور اثر آنزیم لیپاز بر چربیها ،ابتدا آنها باید به صورت قطرات ریز در بیایند.
ب ـ صفرا و ماهیچههای صاف دیواره روده ،در ایجاد قطرههای ریز چربی دخالت دارند.
ج ـ فقط آنزیم لیپاز در درون فضای روده ،آبکافت چربیها و لیپیدهای دیگر را انجام میدهد.

rs

د ـ مولکولهای حاصل از گوارش لیپیدها ،از طریق انتشار از عرض غشا وارد یاختههای پرز میشوند.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
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در حفرات معده همه یاختههایی که  .................ترشح میکنند................. ،
 )1موسین  -در قلیایی کردن الیه ژلهای محافظ مخاط ،موثراند.
 )2عامل داخلی  -جز فراوانترین غدههای معده هستند.
 )3کلریدیک اسید  -اندازهای بزرگتر نسبت به یاخته سایر غدد معده دارند.
 )4لیپاز  -در افزایش جذب ویتامین الزم برای خون سازی نقش دارند.

lim
oo

به طور معمول .................... ،میتواند سبب  ..................نسبت لیپوپروتئین پرچگال به کم چگال شود.
 )2مصرف چربیهای غیراشباع – کاهش
 )1مصرف بیش از حد کلسترول – افزایش
 )4کاهش وزن فرد – کاهش
 )3افزایش تحرک فرد – افزایش
به طور معمول ،در مرحله  ......................دستگاه گوارش انسان ،امکان ندارد ......................
 )1خاموشی نسبی – بنداره ابتدایی مری مانع از ورود هوا به داخل آن شود.
 )2فعالیت شدید – بر اثر فعالیت اعصاب خودمختار ترشحات غدد بزاقی افزایش یابد.
 )3فعالیت شدید – اتساع لوله گوارش سبب تحریک یاختههای عصبی دیواره شود.
 )4خاموشی نسبی – محتویات کیسه صفرا به ابتدای روده باریک وارد شود.

در لولهی گوارش پرنده دانه خوار ،بخشی که  ..................قرار گرفته است ،در لوله گوارش .....................
 )1پیش از سنگدان – انسان ،شیره گوارشی حاوی آنزیمهای پروتئاز ترشح میکند.
 )2قبل از معده – ملخ ،مواد گوارش نیافته را ذخیره و نرم میکند.
 )3پس از سنگدان – گاو ،گوارش شیمیایی موادغذایی را آغاز میکند.
 )4پس از معده – کرم خاکی ،جذب مونومرهای مواد غذایی را انجام میدهد.

چند مورد در ارتباط با هر پروتئین غشایی در یاخته پوششی روده باریک که در فرآیند جذب گلوکز نقش دارد ،نادرست است؟
 با صرف انرژی مولکول  ATPفعالیت میکند.

 دو ماده را همزمان از عرض غشا عبور میدهد.

 گلوکز را به فضای درون یاخته وارد میکند.

 در جهت شیب غلظت سدیم فعالیت مینماید.

1 )1

2 )2

3 )3

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی دهم به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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در نشخوارکنندگان پس از آغاز گوارش ،قبل از اینکه  ...................قطعا در بخش ...................
 )1آنزیمهای گوارشی از یاختههای پوششی ترشح شوند – سیرابی ،گوارش میکروبی صورت میگیرد.
 )2مواد غذایی برای بار دوم وارد دهان شود – هزارال ،آبگیری مواد غذایی انجام میپذیرد.
 )3مواد غذایی جذب شبکهی مویرگی شوند – شیردان ،آنزیم سلوالز ترشح میشود.
 )4گوارش آنزیمی مواد غذایی آغاز شود – نگاری ،مواد غذایی به صورت توده مشاهده میشود.
به طور معمول در پارامسی  .....................هیدر.................... ،
 )1برخالف – کریچه دفعی از طریق برونرانی از یاخته دفع میشود.
 )3همانند – تنها یک سوراخ برای ورود و خروج مواد وجود دارد.

 )2همانند – گوارش درون یاختهای توسط کافندهتن صورت میگیرد.
 )4برخالف – مواد گوارش نایافته از کریچه گوارشی خارج میشوند.

m
co
h.
rs
to
o
lim
oo
صفحه 3

کانال تلگرام @limootoorsh_free :

limootoorsh.com

