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پاسخ

رديف
گزينهي ( )3صحیح میباشد.
1

محیط داخلی خون ،مايعات بین سلولی و سلولهاي بدن را شامل میشود .گلیكوژن در بدن ما به صورت ذرههايی در سلولهاي جگر و ماهیچهاي
ذخیره میشوند و در صورت نیاز به گلوكز تجزيه میشوند .ساير موارد در خارج از محیط داخلی رخ میدهند.

2

گزينهي ( )2صحیح میباشد.
اسفنج و هیدر جانوران پر سلولی هستند كه گوارش درون سلولی دارند.
گزينهي ( )2صحیح میباشد.
لولهي گوارش بعضی جانوران داراي چینهدان و سنگدان نیز هست .چینهدان محل نرمتر شدن و ذخیرهي موقتی غذاست.
معده و سنگدان نیز محل ذخیرهي موقتی غذا هستند ،اما ماهیچههاي آنها بسیار قويتر از ماهیچههاي چینه دان است و میتوانند غذا را تا حدودي
خرد و آسیاب كنند.

3

گوارش شیمیايی و مكانیكی غذاها درون معدهي گنجشک آغاز میشود.
4

گزينهي ( )4صحیح میباشد.
اين ويژگی در مورد كرم كدو صادق نیست!
گزينهي ( )1صحیح میباشد.
همهي جانورانِ داراي چینهدان ،لولهي گوارشی دارند .چون چینهدان جزئی از لولهي گوارش است.

5

رد ساير گزينهها:
گزينهي  :2كرم كدو دهان و لولهي گوارشی ندارد.
گزينهي  :3هیدر دهان دارد ولی لولهي گوارشی ندارد.
گزينهي  :4در ملخ كه داراي لولهي گوارشی است ،روده جايگاه اصلی گوارش و جذب غذا نیست.
گزينهي ( )4صحیح میباشد.
گاو هنگام استراحت غذاي موجود در سیرابی و نگاري را بار ديگر وارد دهان خود میكند و آن را دوباره میجود و بار ديگر میبلعد ،غذا اين بار
وارد هزارال میشود و آب آن جذب میشود .پس از آن غذا به شیردان وارد میشود .در شیردان آنززي هزاي گوارشزی جزانور ،موجز

گزوارش

شیمیايی غذا می شوند .در اين جا غذا همراه با باكتري هايی كه با آن وارد شده اند گوارش می يابند و مقدار زيادي از مواد غذايی آمزاده ي جزذب
6

میشوند.
بررسی ساير گزينهها:
گزينه ي « :»1در كرم خاكی ،غذا پس از عبور از سنگ دان (دومین محل ذخیره ي موقتی غذا) به روده كه محل اصلی گزوارش شزیمیايی و جزذب
جانور است وارد میشود.
گزينه ي « :»2سومین محل ذخیرهي موقتی غذا در ملخ ،معده است كه جايگاه گوارش شیمیايی غذا و جذب مواد غذايی نیزز مزیباشزد.سزسس غزذا

وارد روده میشود كه نقش آن جذب آب و فشرده كردن مواد غذايی براي دفع است.
گزينه ي « :»3در گنجشک ،غذا پس از عبور از چینه دان (اولین محل ذخیره ي موقتی غذا) وارد معده می شود و گوارش شیمیايی و مكانیكی غذاها
درون معده آغاز میشود.
گزينهي ( )1صحیح میباشد.
در ملخ غذا پس از عبور از چینه دان و سنگدان (به ترتی

اولین و دومین محل ذخیره ي موقتی غذا) با ورود به معده گوارش شیمیايی مزی يابزد ،در

حالی كه در گنجشک غزذا پزس از عبزور از اولزین محزل ذخیزرهي مزوقتی غزذا يعنزی چینزهدان وارد معزده شزده و گزوارش شزیمیايی مزیيابزد.

7

گزينهي ( )3صحیح میباشد.
8

ماده اي  ،به نام موسین ،در بزاق يافت میشود كه پس از جذب آب محلولی چسبناک به نام موكوز به وجود میآورد .موكوز باعث بزه هز چسزباندن
ذرات جويده شده و لغزنده و مناس شدن آن براي انجام عمل بلع میشود .غده هاي ترشح كنندهي موسزین در سراسزر طزول لولزهي گزوارش وجزود
دارند.
گزينهي ( )4صحیح میباشد.
در يک انسان سال در حالت طبیعی ،زائدهي آپانديس به ابتداي رودهي بزرگ (رودهي كور) متصل است.

9

گزينهي ( )4صحیح میباشد.
همه موارد جمله را به طور نادرستی كامل میكنند.
11

بررسی موارد:
الف) در جدار لولهي گوارشی انسان ،اليهي ماهیچهاي حلقوي بین اليههاي ماهیچهاي طولی و زير مخاط قرار دارد.
ب) در لولهي گوارش انسان عالوه بر ماهیچههاي دهان و ابتداي حلق ،اسفنكتر خارجی راست روده نیز داراي سلولهاي چند هستهاي است.
ج) سلولهاي پوششی رودهي باريک فاقد مژکاند ،بلكه در سطح خود ريزپرز دارند كه موج

افزايش سطح جذب میشوند.

مسؤولیت صحت كلیه سوالها به عهده دبیر محترم میباشد.
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