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 غشاء یاخته از چه مولکولهایی ساخته شده است؟ -11

 موادی که می توانند از غشاء سلول عیور کنند از چه بخشهایی در غشاء می گذرند؟ -12

 پنج راه عیور مواد از غشاء سلول را نات بیرید. -13

 کنید و نتیبه آن را بیان کنید.انتشار را تعریف  -14

 شاء منتشر شوند؟غدر انتشار، مولکولهای یک ماده برچه اساسی می توانند در دو سوی  -15
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 فشار اسمزی را تعریف کنید و مشخو کنید به چه عاملی بستگی دارد؟ -22

 است. ------هرچه اختالف غلظت آب در دو سوی غشاء بیشتر باشد، فشار اسمزی  -23

 در چه حالتی پدیده اسمز می تواند باعث ورت و افزایش حبم یک سلول شود؟ -24

 لها شود؟چرا در بدن ما، پدیده اسمز نمی تواند باعث ورت و ترکیدن سلو -25

 ؟چرا ورت و افزایش حبم سلول گیاهی برخالف سلول جانوری، باعث ترکیدن آن نمی شود -26
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 را تعریف کنید. فعالفرایند انتقال  -27

 چه موادی با انتقال فعال در دو سوی غشاء حرکت می کنند؟ -28

 کدات مولکولهای غشاء سلول در انتقال فعال نقش دارند؟ -29

 در غشاء سلول از کدات مولکول به دست می آید؟انرژی الزت برای انتقال فعال مواد  -31

 فرت ذخیره و آزادسازی انرژی در سلول به صورت چه مولکولهایی است؟ -31

 را به اختصار شرح دهید. ATPکول لساختار شیمیایی مو -32

 آزاد می شود؟ ATPانرژی از کدات بخش مولکول  -33

 کنید. فرایند آندوسیتوز )درون بری( و اگزوسیتوز )برون رانی( را تعریف -34

 چه موادی از طریق آندوسیتوز و اگزوسیتوز از غشاء سلول عیور میکنند؟ م ال بزنید. -الف -35

 چگونگی انبات آندوسیتوز و اگزوسیتوز را به اختصار توضیح دهید. –ب 

 کدات یک از راه های انتقال مواد در غشاء سلول با تشکیخ کیسه های غشایی همراه است؟ -36

 ( همراهند؟ATPمواد در غشاء سلول با مصرف انرژی زیستی )کدامیک از راههای انتقال  -37

 چهار نوع بافت اصلی در بدن انسان را نات بیرید. -38

 بافت پوششی در چه بخشهایی از بدن ما یافت می شود؟ -39

 ویژگیهای بافت پوششی را بیان کنید. -41

 غشاء پایه چیست؟ و چه نقشی دارد؟ -41

 یاخته های پوششی به چه شکلهایی یافت می شوند؟ -42

انواع کلی بافت پوششی را از نظر تعداد الیه نات برده و مشخو کنید هر کدات برای انبات چه کاری مناسب  -43

 است؟ م ال بزنید.

 در بخش های مختلف لوله گوارش کدامیک از انواع بافت پوششی یافت می شود؟ م ال بزنید. -44

 نوع بافت پوششی را در هر یک از بخشهای زیر مشخو کنید. -45

 روده -مری                    د -غده تیروئید            ج -ه مویرگ            بدیوار -الف

 غده ها از کدات نوع بافت تشکیخ شده اند؟ م ال بزنید. -46

 اجزای بافت پیوندی را نات بیرید. -47
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 رشته های موجود در ماده زمینه بافت پیوندی را نات برده وظیفه هرکدات را بیان کنید. -48

 شته های موجود در بافت پیوندی را می سازند؟کدات سلولها، ر -49

 وظیفه بافت پیوندی چیست؟ -51

 شش نوع بافت پیوندی را نات بیرید. -51

 ویژگیهای بافت پیوندی سُست را بیان کنید. -52

 ماده زمینه بافت پیوندی سُست چه ویژگیهایی دارد؟ -53

 وظیفة بافت پیوندی سُست چیست؟ م ال بزنید. -54

 ا بنویسید.ویژگیهای بافت پیوندی متراکم ر -55

 تفاوتهای بافت پیوندی متراکم با سست را بیان کنید. -56

 چند نمونه بافت پیوندی متراکم م ال بزنید. -57

 ویژگی مهم سلولهای چربی در بافت چربی چیست؟ -58

 وظایف بافت چربی در بدن چیست؟ -59

 نوع بافت ماهیچه ای را با هم مقایسه کنید. 3ویژگیهای  -61

 دارند؟یاخته های اصلی بافت عصیی چه نات  -61

 بخشهای تشکیخ دهنده یک نورون را نات بیرید و وظیفة هریک را بنویسید. -62

 کدات سلولها، یاخته های ماهیچه ای را تحریک و منقیض می کنند؟ -63

 از هم جدا می کند. ------بخشهای مختلف لوله گوارش را ماهیچه های حلقوی به نات  -64

 اسفنکترهای لوله گوارش: -65

 چه نوع ماهیچه ای هستند؟ –الف 

 چگونه باز و بسته می شوند؟ -ب 

 نقش آنها چیست؟ –ج 

 در طول لوله گوارش را بیان کنید. محخ قرارگیری اسفنکترها )بنداره ها( -66

 غددی که ترشحات خود را به درون لوله گوارش می ریزند نات بیرید. -67

 ارج به داخخ نات بیرید.الیه های مختلف لوله گوارش در برش عرضی را به ترتیب از خ -68
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 الیه بیرونی لوله گوارش از چه نوع بافتی است و شامخ چه اجزایی است؟ -69

 صفاق )روده بند(: -71

 چه نوع بافتی است؟ -الف

 اطراف چه اندامهایی قرار دارد؟ -ب 

 وظیفه آن چیست؟ -ج

 در چه بخشهایی از لوله گوارش، ماهیچه مختلط وجود دارد؟ -71

 ر لوله گوارش به چه شکلهایی سازمان یافته اند؟سلولهای ماهیچه ای صاف د -72

 در بین سلولهای ماهیچه ای صاف در لوله گوارش چه اجزایی وجود دارد؟ -73

 وظایف الیه ماهیچه ای ساف در لوله گوارش را بیان کنید. -74

 الیه ماهیچه ای صاف در معده چه تفاوتی با سایر بخشهای لوله گوارش دارد؟ -75

 رش شامخ چه اجزایی است؟الیه زیر مخاط در لوله گوا -76

 وظیفه الیه زیر مخاط در لوله گوارش چیست؟ -77

 الیه مخاط در لوله گوارش شامخ چه اجزایی است؟ -78

 داخلی ترین الیه مخاط در لوله گوارش چه سلولهایی هستند؟ )چه نوع بافتی است؟( -79

 وظایف سلولهای پوششی در الیه مخاطی لوله گوارش چیست؟ -81

 لوله گوارش چه موادی را ترشح می کنند؟سلولهای پوششی در مخاط  -81

 موسین در لوله گوارش: -82

 از چه سلولهایی ترشح می شود؟ –الف 

 از جنس چه موادی است؟ –ب 

 چگونه به ماده مخاطی )موکوز( تیدیخ می شود؟ -ج

 وظایف ماده مخاطی در لوله گوارش چیست؟ -83

 دو نوع حرکت در لوله گوارش را نات بیرید. -84

 حرکات کرمی )دودی( و نقش این حرکات را در لوله گوارش بیان کنید.چگونگی انبات  -85

 حرکات کرمی لوله گوارش در هنگات استفراغ چه تغییری می کند؟ -86
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 گوارش و نقش این حرکات را بیان کنید.چگونگی انبات حرکات قطعه قطعه کننده در لوله  -87

 شود؟ م ال بزنید.تر مینقش مخلوط کنندی حرکات کرمی در چه بخشهایی از لوله گوارش بیش -88

 شود و چه عالیمی به همراه دارد؟انقیاض های گرسنگی در معده، در چه حالتی ایباد می -89

 انواع گوارش در دستگاه گوارش را نات برده و تعریف کنید. -91

 حرکت منظم چه بخشهایی در دهان باعث جویدن و گوارش مکانیکی غذا می شود؟ -91

 مورد( 3دهان و لوله گوارش به چه منظور الزت است؟ )آسیاب شدن غذا به ذرات ریز در  -92

 سه جفت غده بزاقی بزرگ در حفره دهان را نات بیرید. -93

 به طور کلی بزاق محصول ترشح کدات غدد است؟ -94

 بزاق ترکییی از چه موادی است؟ -95

 آنزیم های موجود در ترشحات بزاق را نات برده و وظیفه هریک را بیان کنید. -96

 ع به صورت ارادی و کدات بخش به صورت غیرارادی انبات می شود؟کدات بخش از عمخ بل -97

 جهت می تواند حرکت کند، این چهار جهت را نات بیرید. 4غذا پس از ورود به حلق در  -98

 در هنگات بلع غذا باید از حلق وارد کدات لوله شود؟ -99

 د؟راه دیگر به غیر از راه مری برای ورود غذا بسته می شو 3در هنگات بلع چگونه  -111

 بنداره ابتدای مری به عیر از هنگات بلع، چه وضعیتی دارد؟ چرا؟ -111

 در هنگات بلع، غذا چگونه به سمت مری حرکت می کند و وارد مری می شود؟ -112

 لقمه غذا چگونه در مری به سمت معده حرکت می کند؟ )دو مورد( -113

 بنداره انتهای مری چه نات دارد و نقش آن چیست؟ -114

 .حالتی باز می شود؟ دو موردبنداره انتهای مری در چه  -115

 مخاط مری چه ترشحاتی دارد؟ -116

 ریفالکس معده را تعریف کرده و علّت فیزیولوژیک آن را بنویسید. -117

 برگشت اسید معده به مری چه تأثیری بر دیواره مری دارد؟ چرا؟ -118

 عوامخ مؤثر در بروز ریفالکس معده را بیان کنید. -119

 ه معده چه تغییری می کنند؟ این عمخ چه فایده ای دارد؟چین خوردگیهای دیواره معده با ورود غذا ب -111

 دو عامخ که باعث گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در معده می شود نات بیرید. -111
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 کیموس معده را تعریف کنید. -112

 ساختار و عمخ غده های لوله ای در دیواره معده را توضیح دهید. -113

 نند؟ این ماده چه ویژگیهایی دارد؟کدات سلولها در دیواره معده، ماده مخاطی ترشح می ک  -114

 بیکربنات موجود در ماده مخاطی معده از کدات سلولها ترشح می شود و نقش آن چیست؟ -115

 نوع سلول موجود در غدد لوله ای معده را نات برده و ترشحات هرکدات را مشخو کنید. 3نات  -116

 آنزیم های گوارشی معده را نات برده و وظیفه هرکدات را بنویسید. -117

 عامخ که باعث تیدیخ پپسینوژن به پپسین فعال در معده می شود نات بیرید.دو  -118

 می نامند. ------پروتئازهای معده را به طور کلی  -119

 اسید معده: -121

 چه نات دارد؟ –الف 

 توسط کدات سلوالر در معده ساخته می شود؟ –ب 

 وظایف آن چیست؟ –ج 

 ه وظیفه ای دارد؟داخلی معده توسط چه سلولهایی تولید شده و چ فاکتور  -121

 چرا تخریب یاخته های کناری در دیواره معده باعث کم خونی خطرناک خواهد شد؟ -122

حرکات کرمی معده چگونه آغاز می شگود؟ این حرکات از کدات بخش معده شروع و به کدات بخش ختم می  -123

 شود؟

 ؟بنداره انتهای معده چه نات دارد و وظیفه آن چیست؟ این بنداره چگونه باز می شود -124

 تخلیه معده چه زمانی شدت می یابد؟ توضیح دهید. -125

 یاخته های ماهیچه ای دیواره معده در چه جهاتی کشیده شده اند؟ -126

 بخش ابتدایی روده باریک چه نات دارد؟ -127

 گوارش کامخ مواد غذایی در کدات بخش روده باریک صورت می گیرد؟ چرا؟ -128

 شود؟چه عواملی باعث گوارش نهایی کیموس در دوازدهه می  -129

 حرکات روده باریک چه نقشی در گوارش غذا دارد؟ -131

 یاخته های مخاطی روده باریک چه موادی را ترشح می کنند؟ -131
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ند از شومنشأ آن دسته از آنزیم هایی که در صفرا و شیره پانکراس وجود ندارند ولی در شیره روده یافت می -132

 کباست؟

 صفرا: -133

 توسط سلولهای کدات اندات ساخته می شود؟ –الف 

 آن چگونه است؟ pH -ب

 شامخ چه موادی است؟ –ج 

 در کبا ذخیره و تغلیو می شود؟ –د 

 در چه زمانی و به کبا می ریزد؟ –ه 

 از راه کدات مبرا به دوازدهه می ریزد؟ –و 

 مورد 3وظایف صفرا چیست؟  -134

 سنگ کیسه صفرا چگونه تشکیخ می شود؟ -135

 میزان کلسترول در صفرا به چه عاملی بستگی دارد؟ -136

 چه افرادی بیشتر در معرض سنگ کیسه صفرا قرار دارند؟ چرا؟ -137

 سنگ کیسه صفرا چه عوارضی دارد؟ توضیح دهید. -138

 منشأ تشکیخ بیلی روبین موجود در صفرا از کباست؟ -139

 می شود. ------افزایش بیلی روبین در خون باعث  -141

 غده لوزالمعده در کبا واقع شده و به ترشحات آن چه می گویند؟ -141

 معده شامخ چه موادی است؟ نقش هر کدات چیست؟شیره لوزال -142

 بعضی از انواع آنزیم های موجود در شیره لوزالمعده )پانکراس( را نات بیرید و وظیفه هریک را بیان کنید. -143

 ------لوزالمعده اسگگت که در درون پانکراس و مبرای صگگفراوی  ------یکی از آنزیم های  تریپسگگین -144

 می شود. ------است ولی پس از ورود به دوازدهه 

 دو وظیفه برای تریپسین موجود در شیره لوزالمعده بیان کنید. -145

پانکراس در امان می چگونه خود غده پانکراس و مبرای صفراوی از گزند پروتئازهای قوی موجود در شیره  -146

 مانند؟
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 کربوهیدراتهای موجود در غذای ما به چه گروههای تقسیم می شوند؟ برای هرکدات م ال بزنید. -147

 بوجود می آید. ------از پیوند دو مولکول مونوساکارید یک  -148

 کدات گروه از کربوهیدراتها پلیمر محسوب می شوند؟ چرا؟ -149

 زایی حاصخ می شود؟از گوارش )هیدرولیز( یک دی ساکارید چه اج -151

 مولکول نشاسته تحت تأثیر آنزیم آمیالز بزاق و لوزالمعده به چه موادی تیدیخ می شود؟ -151

 تیدیخ نشاسته به مونوساکارید گلوکز در کدات بخش لوله گوارش صورت می گیرد؟ چرا؟ -152

 چرا مولکولهای درشت م خ نشاسته قیخ از رسیدن به سلولها باید گوارش شوند؟ -153

 ارشی با کدات نوع واکنش کربوهیدراتهای درشت را به مونوساکارید تیدیخ می کنند؟آنزیم های گو -154

 واکنش هیدرولیز )آب کافت( را تعریف کنید. -155

 همراه است. ------واکنش هیدرولیز با مصرف  -156

 آب همراه است. ------می نامند که با  ------عکس واکنش هیدرولیز را  -157

ا آغاز می شگگود؟ طی این عمخ پروتئینها به چه موادی تیدیخ می گوارش پروتئینهگا در لولگه گوارش از کبگ -158

 شوند؟

 برای گوارش رشته های کالژن موجود در گوشت کدات آنزیم در معده الزت است؟ -159

آب کگافگت )هیدرولیز( کامخ پروتئینها در کدات بخش لوله گوارش و تحت تأثیر کدات آنزیم ها صگگورت می  -161

 گیرد؟

 در روده باریک، چه مولکولهایی حاصخ می شود؟از هیدرولیز کامخ پروتئینها  -161

 واحد سازنده پروتئینها چه نات دارد؟ -162

 چرا قطرات درشت و نامحلول چربی در روده باریک باید ابتدا به ذرّات ریز تبزیه شوند؟ -163

 نقش مهمّ صفرا در گوارش چربیها چیست؟ -164

 صفرا چگونه قطره های چربی را به ذرات ریز تیدیخ می کند؟ -165

 صفرا کدات عامخ در روده باریک در تبزیه قطرات چربی به ذرات ریز نقش دارد؟عالوه بر  -166

 


