
آنزیم هاي لوزالمعده (تریپسین و آمیالز) و آنزیم هاي یاخته هاي رودة باریک هم در گوارش پروتئین ها و هم در گوارش کربوهیدرات ها نقش دارند.  گزینه 3 - 1
ورود  مولکول هاي حاصل از گوارش لیپیدها به یاخته هاي پوششی پرز با انتشار ساده و بدون نیاز به مولکول هاي پروتئینی است، درحالی که خروج گلوکز از این یاخته ها به انتشار تسهیل گزینه 3 - 2

شده است که درآن مولکول هاي پروتئینی نقش دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

): ورود مولکول هاي حاصل از گوارش لیپیدها به یاخته هاي پوششی پرز بدون صرف انرژي و از طریق انتشار است ولی خروج آن ها از این یاخته ها با روش برون رانی است که انرژي گزینه (
می خواهد.

): ورود گلوکز هم انتقالی با سدیم است ولی خروج آن با انتشار تسهیل شده است. گزینه (

): ورود گلوکز به یاخته هاي پوششی پرز روده نیازي به شبکه آندوپالسمی ندارد. گزینه (
دیوارة حبابک از دو نوع یاخته ساخته شده است، نوع اول، سنگفرشی است و فراوان تر است. نوع دوم، با ظاهري کامًال متفاوت به تعداد خیلی کم تر دیده می شود و ترشح عامل سطح گزینه 4 - 3

فّعال (سورفاکتانت) را بر عهده دارد.
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

) مخاط مژك دار در نایژك مبادله اي به پایان می رسد. بنابراین کیسه هاي حبابکی، ساز و کار دیگري براي مقابله با ناخالصی هاي هوا دارند. گزینۀ 

) نایژکی که روي آن حبابک وجود دارد، نایژك مبادله اي می نامند. نایژك هاي مبادله اي در ارتباط با نایژك هاي انتهایی هستند. گزینۀ 

) یاخته هاي مژك دار موجود در بخش هادي نیز در مقابله با ناخالصی هاي هوا نقش دارند. گزینۀ 
در بازدم عمیق ماهیچه هاي شکمی نیز نقش دارند که در زیر دیافراگم قرار دارند. گزینه 2 - 4

بررسی موارد در سایر گزینه ها:

) دیافراگم در تنفس آرام و طبیعی مهم ترین نقش را دارد، به هنگام دم به حالت مسطح است. گزینۀ 

) ماهیچه هاي گردن فقط در دم عمیق نقش دارد که در باالي دنده ها قرار دارد. گزینۀ 

) تمام ماهیچه هایی که در فرآیند غیر فعال در تنفس آرام و طبیعی (بازدم عادي) نقش دارند، موجب کاهش حجم شش ها می شوند. گزینۀ 
منظور پروتئین هایی است که با بخش هاي بیرونی فسفولیپیدها در تماس اند. تنها مورد (ج) عبارت را به درستی کامل می کند.  گزینه 1 - 5

بررسی موارد:
مورد (الف): هر پروتئینی در غشا داراي منفذ نیست. 

مورد (ب):  برخی پروتئین ها در تماس با کربوهیدرات ها نیستند. 
مورد (ج): پروتئین ها، لپییدها و کربوهیدرات ها ساختار غشا را شکل می دهند، پس در حفظ انسجام ساختاري آن نقش دارند. 

مورد (د): پروتئین هاي سراسري غشایی با هر دو سر فسفولیپیدهاي غشا در سطح خارجی و داخلی یاخته در تماس اند. 
مولکول هایی که در جهت شیب غلظت وارد یاخته می شوند، قطعًا به مصرف انرژي نیاز ندارند و دو حالت دارد یا انتشار ساده است و بدون کمک پروتئین می باشد و یا انتشار تسهیل گزینه 4 - 6
شده است و به پروتئین غشایی نیاز دارد. از طرفی مولکولی که با مصرف انرژي وارد یاخته شده، اگر مولکول کوچکی بوده است، با روش انتقال فعال و اگر ذره ي بزرگی باشد، با روش آندوسیتوز

(درون بري) بوده است.

برون رانی همواره با مصرف  (نوعی انرژي زیستی) انجام می شود.  گزینه 2 - 7
بررسی سایر گزینه ها: 

) درون بري می تواند مواد را در جهت شیب غلظت و یا خالف شیب غلظت از غشا عبور دهد.

) در آندوسیتوز، عبور مواد از عرض غشا صورت نمی گیرد بلکه مواد به وسیله کیسه هاي غشایی منتقل می شوند.

) در اگزوسیتوز، به مساحت غشاي یاخته اي افزوده می شود.
فرایند تشکیل ادرار، شامل سه مرحله است که عبارت اند از تراوش، بازجذب و ترشح. گزینه 4 - 8

بررسی گزینه ها:

»: در همۀ مراحل، تبادل مواد به صورت یک طرفه است؛ در هر مرحله، یا مواد از گردیزه خارج می شوند یا به آن وارد می شوند. دقت کنید که مرحله با موضع متفاوت است؛ مثال در موضع گزینۀ «
لولۀ پیچ خورده، مواد می توانند بازجذب یا ترشح شوند.

»: تراوش و ترشح در جهت مخالف بازجذب رخ می دهند. یاخته هاي گردیزه تنفس یاخته اي دارند و می تواند مواد دفعی خود را وارد گردیزه  ها کنند. بنابراین موادي که ترشح می شوند گزینۀ «
ممکن است از خوِد یاخته هاي گردیزه به درون گردیزه ترشح شوند که در این صورت از خون منشأ نگرفته اند.

»: ترشح همانند بازجذب در بیش تر موارد به روش فعال و با صرف انرژي زیستی انجام می گیرد. در بازجذب، یاخته هاي دیوارة گردیزه، مواد مفید را از مواد تراوش شده می گیرند و آن ها گزینۀ «
را در سمت دیگر خود (به سمت خارج گردیزه) رها می کنند. در حالی که در ترشح مواد وارد گردیزه می شوند.

»: مواد مفید دوباره باید به خون بازگردند. این فرایند را بازجذب می نامند. به علت وجود ریزپرزهاي فراوان در لولۀ پیچ خوردة نزدیک، مقدار مواد بازجذب شده در این قسمت از گردیزه، گزینۀ «
بیش از سایر قسمت هاست. در بیش تر موارد، بازجذب فعال است و با صرف انرژي زیستی انجام می گیرد؛ گرچه بازجذب ممکن است غیرفعال باشد مثل بازجذب آب که با اسمز انجام می شود.

بخش هاي نشان داده شده با شماره هاي  تا  به ترتیب مربوط به کپسول بومن، لولۀ پیج خوردة نزدیک، لولۀ پیچ خورده دور و مجراي جمع کننده می باشند. باز جذب مواد از لولۀ پیچ گزینه 2 - 9
خوردة نزدیک آغاز می شود.
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بررسی سایر گزینه ها:

»: کپسول بومن داراي یک دیوارة خارجی و یک دیوارة داخلی است که دیوارة خارجی از جنس بافت سنگفرشی ساده و دیوارة داخلی داراي نوع خاصی از یاخته هاي بافت پوششی به نام گزینۀ «
پودوسیت می باشد.

»: مجراي جمع کنندة جزء گردیزه نمی باشد. گردیزه از کپسول بومن، لوله هاي پیچ خوردة نزدیک و دور و لوله هنله تشکیل می شود. گزینۀ «

»: کپسول بومن محل تراوش مواد است (نه بازجذب) گزینۀ «

در ناف کلیه و ستون هاي کلیه رگ هاي خونی مشاهده می شود. گزینه 4 - 10
بررسی سایر گزینه ها:

) هم ایستایی از ویژگی هاي تمامی جانداران است. گزینۀ 

) کلسترول از لیپوپروتئین کم چگال به دیوارة سرخرگ می چسبد و به تدریج مسیر عبور خون را تنگ یا مسدود می کند و همچنین به هم خوردن هومئوستازي نیز می تواند باعث بیماري گزینۀ 
قلبی شود.

) در افرادي که برنامۀ کاهش وزن سریع و شدید به  کار می گیرند ممکن است سبب افتادگی کلیه و نارسایی کلیه گردد. گزینۀ 

آمیالز بزاق کار گوارش کربوهیدرات ها را در دهان آغاز می کند و نشاسته را به یک دي ساکارید و مولکول هاي درشت تر تبدیل می کند، لیزوزیم، آنزیمی  است که در از بین بردن گزینه 3 - 11
باکتري هاي درون دهان نقش دارد و نقش گوارشی ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

»: گوارش چربی ها در رودة باریک پایان می یابد و یاخته هاي پوششی مخاط روده، آب و انواعی از یون ها مانند بی کربنات را به درون لولۀ گوارش ترشح می کنند. گزینۀ «

»: در رودة باریک (محل اصلی جذب مواد غذایی)، در نتیجۀ فعالیت پروتئازهاي لوزالمعده و آنزیم هاي یاخته هاي رودة باریک، پروتئین ها به واحدهاي سازندة خود (یعنی آمینواسیدها)، گزینۀ «
آبکافت می شوند.

»: محل آغاز گوارش پروتئین ها، معده است. در معده گوارش مکانیکی توسط حرکات کرمی صورت می گیرد. گزینۀ «

در انسان غدد بزاقی و پانکراس آنزیم آمیالز تولید و ترشح می کنند که همگی توسط مجرا یا مجاري خاص خود به لولۀ گوارش راه دارند. گزینه 3 - 12

مورد «الف»: درست. گوارش مکانیکی در معده نیز انجام می شود. گزینه 2 - 13
مورد «ب»: نادرست. آنزیم هاي پانکراس در روده دي ساکارید تولید می کنند، نه داخل مجراي پانکراس.

گزینۀ «ج»: درست. رودة بزرگ با جذب آب، میزان آب داخل یاختۀ پوششی روده را افزایش می دهد.
مورد »د»: نادرست. صفرا از کبد و کیسۀ صفرا ترشح می شود. آنزیم هاي لیپاز در آبکافت مستقیم لیپیدها نقش دارند. صفرا فاقد آنزیم است.

دقت کنید همۀ جانوران، براي مبادله گازهاي تنفسی به محیط مرطوب احتیاج دارند، در واقع گازهاي تنفسی به صورت محلول مبادله می شوند. پس در صورت سؤال در مورد همۀ گزینه 1 - 14
مهره داران صحبت شده است. فقط مورد «ب» صحیح است. در همۀ مهره داران دفع ادرار صورت می گیرد که در برخی رقیق و در برخی غلیظ می باشد اما در هرکدام دفع نمک به صورت محلول

مشاهده می شود.

مهره دار بالغی که آبشش دارد، ماهی است. دقت کنید نوزاد دوزیست (نه دوزیست بالغ) آبشش دارد. در ماهیان دریایی، برخی از یونها از طریق یاخته هاي آبشش و برخی توسط کلیه گزینه 4 - 15

(« » و « به صورت ادرار غلیظ دفع می شوند. (گزینه هاي «

(« » و « ماهیان آب شیرین نمک و یونها را با انتقال فعال از آبشش جذب می کنند. (گزینه هاي «
بررسی گزینه ها:

»: ماهیان دریایی، براي جبران آب خروجی از بدن، مقدار زیادي آب می نوشند. گزینۀ «

»: مثانه دوزیستان، محل ذخیره آب و یون هاست. گزینۀ «

»: مادة مخاطی لغزنده پوست دوزیستان (سطح تنفسی) را مرطوب نگه می دارد. بدن ماهیان آب شیرین نیز، براي مقابله با ورود آب، با ماده مخاطی پوشیده شده است، اما توجه کنید که این گزینۀ «
ماده مخاطی، روي سطح بدن (نه آبشش) قرار می گیرد.

»: در ماهی قرمز که نوعی ماهی آب شیرین است، باز و بسته شدن دهان، تنها به منظور عبور آب و تبادل با گاز در آبشش هاست. گزینۀ «

در معده، الیۀ ماهیچه اي خود از سه طبقه تشکیل شده است. الیۀ ماهیچۀ طولی، الیۀ ماهیچۀ حلقوي و الیۀ ماهیچۀ مورب. اما توجه داشته باشید که الیۀ ماهیچه اي، سومین الیه از سمت گزینه 3 - 16
داخل است نه خارج.

بررسی سایر گزینه ها:

»: یاخته هاي مخاط در دهان، در ساختن موسین که بخشی از بزاق است، نقش دارند. گزینۀ «

»: در الیۀ ماهیچه اي، رگ هاي خونی نیز دیده می شود. دیوارة رگ هاي خونی از بافت پوشش سنگ فرشی یک الیه تشکیل شده است که فضاي بین یاخته اي اندکی دارد. گزینۀ «

»: بخش عمدة مري در خارج از فضاي درون شکم قرار دارد. در نتیجه یاخته هاي الیۀ بیرونی آن نقشی در تشکیل صفاق ندارند. گزینۀ «

یاخته هاي نوع اول که فراوان ترند و سطح بیش تر حبابک ها را می پوشانند، در بعضی قسمت ها ضخامت یاخته کم تر است و در محل حضور هسته ضخامت بیش تر است. گزینه 1 - 17
بررسی سایر گزینه ها:

»: آنزیم کربنیک انیدراز گویچه هاي قرمز خون، کربن دي اکسید را با آب ترکیب کرده و نوعی ترکیب اسیدي پدید می آورند. گزینۀ «

»: درشت خوارها (ماکروفاژ ها) با ویژگی بیگانه خواري و توانایی حرکت، باکتري ها و ذرات گرد و غباري که از مخاط مژك دار گریخته اند را نابود می کنند. درشت خوارها جزء یاخته هاي گزینۀ «
دیوارة حبابک محسوب نمی شوند.

»: یاخته هاي نوع دوم که فراوانی کم تري دارند، در ترشح سورفاکتانت نقش دارند. این یاخته ها ظاهري کامًال متفاوت دارند و به شکل سنگفرشی نمی باشند. گزینۀ «

گزینه 4 بررسی سایر گزینه ها: - 18

»: در دوزیستان، بیشتر تبادالت گازي از طریق پوست انجام می شود. گزینۀ «
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»: در حشراتی مثل ملخ که داراي تنفس نایدیسی هستند، قطر مقطع حفرة چینه دان از مري بیشتر است. گزینۀ «

»: در کرم  خاکی که داراي تنفس پوستی است، روده جایگاه جذب مواد غذایی است. گزینۀ «

»، این مولکول توسط آمیالز بزاق به مولکو ل هاي کوچک تر تجزیه می شود و به هنگام وارد شدن به ظرف حاوي تأیید مورد «الف»: به علت وجود بزاق در کنار نشاسته در ظرف « گزینه 1 - 19
محلول لوگول تغییر رنگی در این محلول مشاهده نخواهد شد.

بررسی سایر موارد:
مورد «ب»: براي تغییر اندازة تخم مرغ الزم است ابتدا پوستۀ آهکی آن را جدا کنیم.

مورد «ج»: براي عمل آنزیم پپسین، به محیط اسیدي (حضور کلریدریک اسید) نیاز داریم.
منظور صورت سؤال، بخش غیرارادي عمل بلع است که حین آن، مسیر دهان، بینی و ناي بسته می شوند و تنها مسیر مري باز می ماند.  گزینه 2 - 20

هنگام بلع با فشار زبان، تودة غذا به عقب دهان و داخل حلق رانده می شود. با رسیدن غذا به حلق، بلع به شکل غیرارادي، ادامه پیدا می کند. در ادامه دیوارة ماهیچه اي حلق منقبض می شود و حرکت
کرمی آن، غذا را به مري می راند. حرکت کرمی در مري ادامه پیدا می کند و با شل شدن بندارة انتهاي مري، غذا وارد معده می شود. غده هاي مخاط مري، مادة مخاطی ترشح می کنند تا حرکت غذا

آسان تر شود. دیوارة معده، چین خوردگی هایی دارد که با پر شدن معده باز می شوند تا غذاي بلع شده در آن انبار شود.

کوچک زبان
حلق

حنجره

مری

توده غذا
زبان

گلوتاپیبرچاکنای ))

 
بررسی گزینه ها: گزینه 3 - 21

»: کلسترول لیپیدي است که در ساخت غشاي یاخته هاي جانوري و نیز انواعی از هورمون ها شرکت می کند. (درست) گزینۀ «

»: در یک یاختۀ جانوري، هر پروتئینی که در انتقال مواد از عرض غشاي یاخته نقش دارد، در تماس با فسفولیپیدهاي غشا قرار می گیرد. (درست) گزینۀ «

»: مولکول گلیسرول، در تري گلیسریدها همانند فسفولیپیدها، با سه مولکول دیگر پیوند برقرار کرده است. (نادرست) گزینۀ «

»: زیست کره آخرین سطح سازمان یابی حیات است. همۀ جانداران به محرك هاي محیطی پاسخ می دهند. (درست) گزینۀ «
الیۀ بیرونی لولۀ گوارش، می تواند بخشی از صفاق باشد. این الیه می تواند با رگ هاي خونی در تماس باشد. گزینه 3 - 22

بررسی سایر گزینه ها:

»: در همۀ الیه هاي لولۀ گوارش بافت پیوندي سست (داراي رشته هاي پروتئینی) وجود دارد. گزینۀ «

»: دیوارة بخش هاي مختلف لولۀ گوارش، ساختار تقریبًا مشابهی دارند. این لوله از خارج به داخل، چهار الیه دارد: الیۀ بیرونی، ماهیچه اي، زیرمخاطی و مخاطی. هر الیه، از انواع بافت ها گزینۀ «
تشکیل شده است.

»: در سمت داخلی این الیه، الیۀ ماهیچه اي (که در بیشتر قسمت هاي لولۀ گوارش صاف و غیرارادي است) قرار دارد. گزینۀ «
عبارت صورت سؤال، صحیح است.  گزینه 4 - 23

بررسی گزینه ها:

»:  شبکۀ وسیع از رگ هایی با دیوارة نازك به سطح درونی بینی بسیار نزدیک است. (نادرست) گزینۀ «

»: در بعضی از نوزادانی که زودهنگام به دنیا آمده اند، عامل سطح فعال به مقدار کافی ساخته نشده است. (نادرست) گزینۀ «

»: در گویچۀ قرمز، آنزیمی به نام کربنیک انیدراز وجود دارد. آنزیم ها، مولکول هاي پروتئینی اند که سرعت واکنش هاي شیمیایی را افزایش می دهند. (نادرست) گزینۀ «

»: غلظت اکسیژن خونی که از قلب به شش ها می رود، کمتر از غلظت اکسیژن در هواي حبابک ها در هنگام دم است. (درست) گزینۀ «
در هنگام دم، حباب هوا در ظرف «ب» و هنگام بازدم، حباب هوا در ظرف «الف» مشاهده می شود.  گزینه 3 - 24

موارد «ب»، «ج» و «د» نادرست اند. گزینه 3 - 25
منظور سؤال معده است.

بررسی موارد:
مورد الف) با شل شدن بندارة انتهاي مري، غذا وارد معده می شود.

مورد ب) پپسینوژن بر اثر کلریدریک اسید (محیط اسیدي) به پپسین تبدیل می شود.
مورد  ج) براي آنزیم لیزوزیم که همراه غذا وارد معده می شود، صحیح نیست.

مورد  د) فقط یاخته هاي اصلی معده آنزیم هاي آن (پروتئازها و لیپاز) را می سازند و ترشح می کنند.

» به ترتیب الیۀ خارجی پردة جنب، الیۀ داخلی پردة جنب، فضاي درون پردة جنب و ماهیچه هاي بین دنده اي را نشان می دهند. » تا « بخش هاي « گزینه 4 - 26
بررسی گزینه ها:

»: انقباض ماهیچه هاي بین دنده اي خارجی در دم عادي و عمیق مشاهده می شود. گزینۀ «

»: هر یک از شش ها را پرده اي دو الیه به نام پردة جنب فراگرفته است. یکی از الیه هاي این پرده، به سطح شش چسبیده و الیۀ دیگر به سطح درونی قفسۀ سینه متصل است. درون » و « گزینه هاي «
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پردة جنب فضاي اندکی است که از مایعی به نام مایع جنب، پر شده  است. پردة جنب، شش ها را به قفسۀ سینه متصل می کند.

»: شش را می توان عمدتًا مجموعه اي از نایژه ها، نایژك ها، کیسه هاي حبابکی و رگ ها دانست که از بیرون توسط یک بافت پیوندي احاطه شده است. گزینۀ «
لوزالمعده، غدة منفردي است که در زیر معده قرار دارد. بی کربنات مترشحه از لوزالمعده اثر اسید معده را خنثی و درون دوازدهه را قلیایی می کند. گزینه 4 - 27

بررسی موارد:
مورد الف) هورمون سکرتین از دوازدهه و در پاسخ به ورود کیموس، به خون ترشح می شود و با اثر بر لوزالمعده موجب می شود ترشح بی کربنات (نه آنزیم هاي گوارشی) افزایش یابد. 

مورد ب) بخشی از شیرة لوزالمعده، از طریق مجراي مشترك با مجراي صفرا، وارد دوازدهه می شود.
مورد ج) دقت کنید بخش برون ریز لوزالمعده می تواند با ترشح آنزیم هاي تجزیه کنندة گلیکوژن، در آبکافت گلیکوژن نقش داشته باشد. همچنین هورمون گلوکاگون نیز در آبکافت مولکول هاي

گلیکوژن نقش دارد.
مورد د) دقت کنید که پروتئازهاي لوزالمعده به صورت غیرفعال ترشح می شوند.

معده بخش کیسه اي شکل لولۀ گوارش می باشد که در پی ورود غذا چین خوردگی دیوارة آن از بین می روند. درنتیجه معده داراي چین خوردگی هاي غیردائمی است. دقت کنید رودة گزینه 2 - 28
باریک نیز داراي چین خوردگی می باشد، اما این چین خوردگی ها با خوردن غذا از بین نمی روند و دائمی هستند.

بررسی موارد:
مورد الف) دقت کنید محیط درونی معده اسیدي است و پپسینوژن ها درون معده فعال می شوند. (نادرست)

مورد ب) در پی انعکاس بلع، غذا پس ازعبور از دو بنداره به درون معده وارد می شود. مرکز عصبی انعکاس بلع در بصل النخاع می باشد. (درست)
مورد ج) اندام هاي لولۀ گوارش تحت تنظیم عوامل عصبی (پیک هاي کوتاه برد) و عوامل هورمونی (پیک هاي دوربرد) قرار دارند. (درست)

مورد د) دقت کنید یاخته هاي معده هیچ کدام ریزپرز ندارند. (نادرست)
منظور از ماهیچه اي که نقش اصلی را در تنفس آرام و طبیعی دارد، میان بند (دیافراگم) است. گزینه 1 - 29

در همۀ یاخته هاي زنده، با مصرف مواد مغذي، مثل گلوکز  تولید می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

»: با به استراحت در آمدن ماهیچۀ میان بند و ماهیچه هاي بین دنده اي خارجی، و بر اثر ویژگی کشسانی شش ها، حجم قفسۀ سینه و درنتیجه، حجم شش ها کاهش می یابد و هواي درون آن ها گزینۀ «
به بیرون رانده می شود.

»: در بازدم عمیق، انقباض عضالت شکم به کاهش حجم قفسۀ سینه کمک می کند. گزینۀ «

»: استراحت ماهیچۀ میان بند (دیافراگم) منجر به کاهش حجم قفسۀ سینه می شود. گزینۀ «
انقباض ماهیچه هاي بین دنده اي خارجی دنده ها را به سمت باال و جلو جابه جا می کند و جناغ را به جلو می راند.

ماده اي به نام عامل سطح فعال از بعضی از یاخته هاي حبابک ها ترشح می شود که در مجاورت آن ها درشت خوارها حضور دارند. درشت خوارها توانایی حرکت و بیگانه خواري دارند. گزینه 4 - 30
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

) بافت پوششی مري برخالف مویرگ و حبابک از نوع سنگفرشی چند الیه می باشد. گزینۀ 

) مخاط مژك دار در نایژك مبادله اي به پایان می رسد. بنابراین کیسه هاي حبابکی، ساز و کار دیگري براي مقابله با ناخالصی هاي هوا دارند. گزینۀ 

) بین یاخته اي ترشح کننده عامل سطح فعال با مویرگ ها غشاي پایۀ مشترك وجود ندارد. گزینۀ 
افزایش قطر سرخرگ وابران، از عوامل کاهنده ي تراوش کلیوي می باشد اما افزایش قطر آوران، آن را زیاد می کند. گزینه 3 - 31

بررسی سایر گزینه ها:

) افزایش فشارخون در مویرگ هاي درون گلومرول موجب افزایش تراوش مواد (از جمله گلوکز) می شود.

) با کاهش فشار اسمزي در مویرگ هاي اطراف لوله هنله باز جذب کاهش می یابد بنابراین حجم ادرار افزایش می یابد.

) و به روش فعال انجام می شود.    ) ترشح در بیشتر موارد با مصرف انرژي (

در رودة باریک سه دسته پروتئاز یافت می شود. گزینه 4 - 32

 ـ پروتئاز لوزالمعده        ـ پروتئاز یاخته هاي دیوارة رودة باریک        ـ پروتئازهاي معده که همراه کیموس معده آمده اند.

همۀ آن ها توسط یاخته هاي پوششی ساخته شده اند که بر روي غشاي پایه مستقر اند و براي تولید نیازمند انرژي زیستی هستند.

»: براي پروتئاز معده صحیح نیست. گزینۀ «

»: براي پروتئاز معده و پروتئاز دیوارة رودة باریک صحیح نیست. گزینۀ «

»: براي پروتئاز معده صحیح نیست. گزینۀ «
موارد «الف» و «ب» صحیح است. بررسی موارد:  گزینه 2 - 33

الف: در خارج الیۀ ماهیچه اي بافت پیوندي و در سمت داخل آن زیرمخاط قرار دارد.
ب: بافت پوششی دهان و مري هر دو از نوع سنگفرشی چندالیه است اما ماهیچه هاي دهان از نوع مخطط و در مري از نوع صاف می باشد (به جز اوایل آن که مخطط هستند به عبارتی قسمت اعظم

مري داراي ماهیچۀ صاف و بخش کوچکی داراي ماهیچۀ مخطط).
ج: غدد بزاقی جزء لولۀ گوارش محسوب نمی شوند و در نتیجه ماهیچه ندارند.

د: گوارش شیمیایی گوارش مکانیکی غذاها از دهان آغاز می شود.
صفرا، شیره هاي روده و لوزالمعده که به دوازدهه می ریزند به کمک حرکات روده، در گوارش نهایی کیموس نقش دارند و در ترکیب همگی بیکربنات وجود دارد.  گزینه 4 - 34

بررسی سایر گزینه ها: 

»: شیرة لوزالمعده، شیرة روده و صفرا حاوي بیکربنات (قلیایی) اند. صفرا، از راه مجاري صفراوي کبد به یک مجراي مشترك وارد و صفرا درون کیسۀ صفرا ذخیره می شود. گزینه «

»: صفرا فاقد آنزیم گوارشی است. شیرة لوزالمعده، آنزیم هاي الزم براي گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید می کند. گزینه «
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»: شیرة روده و لوزالمعده حاوي آنزیم گوارشی هستند. صفرا درون کبد (نه کیسۀ صفرا) تولید می شود. گزینه «

ابتداي رودة بزرگ، رودة کور نام دارد که به آپاندیس ختم می شود. ادامۀ رودة بزرگ از کولون باالرو کولون افقی و کولون پایین رو، تشکیل شده است. رودة بزرگ، پرز ندارد و گزینه 3 - 35
یاخته هاي پوششی مخاط آن، مادة مخاطی ترشح می کنند، ولی آنزیم گوارشی ترشح نمی کنند. یاخته هاي ماهیچه اي تشکیل دهندة رودة بزرگ همگی از نوع صاف بوده و تک هسته اي هستند.

بعد از رودة بزرگ، راست روده قرار دارد. در انتهاي راست روده، بنداره هاي داخلی (ماهیچۀ صاف) و خارجی (ماهیچۀ مخطط با یاخته هاي چند هسته اي) قرار دارند.

آپاندیس
راست روده

بنداره خارجی

کولون افقی

کولون
پایین رو

انتھای رودۀ باریک

رودۀ کور

بنداره داخلی
مخرج
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