
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: زیست جامع دهم

تاریخ آزمون: 1399/04

زمان برگزاري: 20 دقیقه

مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

در یک فرد، با  .................. شدن عضله اي که اصلی ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد،  ..................  1

غیرمسطح ـ بازشدن کیسه هاي هوایی تسهیل می شود. مسطح ـ جناغ سینه به سمت عقب حرکت می کند.

مسطح ـ مقداري از هواي جاري دمی در مجاري تنفسی باقی می ماند. غیرمسطح ـ دنده ها به سمت باال و بیرون حرکت می کنند.

کدام عبارت، درباره ي سلول هاي سازنده ي تارکشنده ي ریشه هویج، درست است؟  2

توسط سلول هاي مرده ي نوك ریشه محافظت می شوند. در پیوستگی شیره خام در آوندهاي چوبی نقش دارند.

همواره پلی مري از اسیدهاي چرب بر روي دیواره ي خود دارند. در مجاورت سلول هاي بنیادي مریستم ساز قرار می گیرند.

در مورد هر جانوري که سطح مبادلۀ اکسیژن و دي اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام عبارت درست می باشد؟ (با تغییر)  3

بعضی از درشت مولکول هاي موجود در بدن، در فضاي خارج سلولی تجزیه می شوند.

کارآیی دستگاه گردش خون در تبادل گازهاي تنفسی افزایش یافته است.

فشار تراوش در ابتداي مویرگ ها بیشتر از فشار اسمزي است.

اسکلت خارجی باعث محدودیت حرکت می شود.

کدام عبارت، در مورد ساقۀ یک گیاه علفی دو لپه اي صادق است؟  4

دسته هاي آوندي بر روي دوایرمتحد المرکز قرار گرفته اند. مرز بین پوست و استوانۀ آوندي غیر مشخص است.

مغز که بخشی از سامانۀ بافت زمینه اي است، به وضوح دیده می شود. تعداد دسته هاي آوندي در سمت خارج بیش از سمت داخل است.

کدام مورد، در ارتباط با عاملی که تحت تأثیر پل مغزي ترشح آن در دهان صورت می گیرد، نادرست است؟ (با تغییر)  5

ناقل و داراي ویرس ایدز است. به احساس چشایی کمک می کند. 

جزیی از مکانیسم دفاعی بدن محسوب می شود. در فعالیت گوارشی فرد سهیم است.

کدام گزینه، درست بیان شده است؟ (با تغییر)  6

در سیرابی گاو برخالف رودة باریک اسب، گوارش سلولز انجام می شود.

در هزارالي گاو برخالف معدة اسب، آنزیم هاي گوارشی جانور ترشح می گردد.

در نگاري گاو برخالف رودة بزرگ اسب، میکروب هاي تجزیه کنندة سلولز وجود دارند.

در رودة باریک گاو برخالف رودة کور اسب، مواد حاصل از گوارش جذب می شود.

در رودة باریک انسان،  همۀ موادي که در از بین بردن اثر اسیدي کیموس معده نقش مؤثري دارند، توسط سلول هاي  .................. می شوند.  7

داراي ریزپرزهاي فراوان، ساخته مستقر بر روي غشاي پایه، تولید

غدد برون ریز به مایع بین سلولی، وارد سازندة صفرا به ابتداي دوازدهه، ترشح

سامانۀ گردشی مضاعف براي نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت. کدام ویژگی، دربارة این گروه از جانوران نادرست است؟  8

الروي آن ها داراي آبشش هاي خارجی بیرون زده از سطح بدن است. هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار منفی به شش هاي آن وارد می شود.

بیشتر تبادالت گازي آن ها، از طریق پوست انجام می گیرد. در شرایطی، باز جذب آب از مثانۀ آن ها به خون افزایش می یابد.

در یک فرد سالم، در فاصله زمانی شروع صداي اول قلب تا خاتمه صداي دوم، کدام اتفاق روي می دهد؟  9

ثبت موج  در نوار قلب انقباض دو دهلیز راست و چپ

انتشار پیام الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره دوم ثبت موج  در منحنی نوار قلبی (الکتروکاردیوگرام)
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سامانۀ دفعی در زنبور بر خالف سامانۀ دفعی در کرم خاکی چه مشخصه اي دارد؟  10

در دو انتها باز است. به روده تخلیه می شود.

در بخشی از طول با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد. نزدیک به انتها به صورت مثانه در آمده است.

چند مورد، ویژگی مشترك همۀ آنزیم هایی است که در فضاي درونی معدة یک فرد بالغ، یافت می شود؟  11
الف – تحت تأثیر عوامل هورمونی لولۀ گوارش تولید شده اند. 

ب – فقط توسط سلول هاي اصلی غدد معده ساخته شده اند. 
ج – به کمک اسید کلریدریک، به صورت فعال درآمده اند. 

د – توسط واکنش هاي سنتز آب دهی به وجود آمده اند.

1234

چند مورد، در ارتباط با کلیه هاي یک فرد سالم صحیح است؟  12
الف - در پی حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته می شود.

ب - سرخرگ آوران در اطراف بخش هاي مختلف گردیزه (نفرون) منشعب می شود.

ج - نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دومین مرحلۀ ساخت ادرار تأثیر  گذار است.
د - به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه (نفرون) فرایند باز جذب آغاز می شود.

1234 مورد مورد مورد مورد

کدام عبارت، در ارتباط با شبکه هاي یاخته هاي عصبی دستگاه عصبی روده اي لولۀ گوارش انسان درست است؟  13

فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم می نماید. فقط در الیۀ ماهیچه اي دیوارة روده نفوذ می کند.

به ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خود مختار قرار می گیرد. می تواند مستقل از دستگاه عصبی خود مختار فعالیت کند.

در انسان، به منظور ورود مولکول هاي گلوکز به یاخته هاي پوششی پرز روده، چند مورد زیر ضروري است؟  14
الف - حضور مولکول هاي ویژة پروتئینی در غشاي یاخته

ب - فعالیت پروتئین انتقال دهندة سدیم - پتاسیم
ج - انرژي حاصل از شیب غلظت سدیم

د - تشکیل کیسه هاي غشایی

1234 مورد  مورد مورد  مورد

کدام عبارت، نادرست است؟(با تغییر)  15

در جنین انسان، همۀ یاخته هاي خونی از یاخته هاي بنیادي مغز استخوان به وجود می آیند.

در یک فرد بالغ، محل اتصال کربن مونوکسید به هموگلوبین، همان محل اتصال اکسیژن است.

در یک فرد بالغ، یاخته هاي بنیادي مغز استخوان می تواند منشأ انواع مختلف یاخته هاي خونی باشد.

در جنین انسان، یک نوع یاختۀ بنیادي می تواند در تولید قطعات یاخته اي بی رنگ و بدون هسته اي سهیم باشد.

کدام مورد، دربارة دو گروه مهم باکتري هاي هم زیست با گیاهان صادق است؟  16

در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد می کنند. در بخش هاي زیر زمینی گیاه مستقر می شوند.

همۀ مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست می آورند. واکنش هاي مربوط به تثبیت کربن را انجام می دهند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  17
«در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل .................. ماهیچه یا ماهیچه  هاي .................. »

بازدم - بین دنده اي داخلی، به انقباض در می آیند. دم - گردن، به افزایش حجم قفسۀ سینه کمک می نماید.

بازدم - شکمی، از نظر طول کوتاه می شود. دم - دیافراگم، از حالت گنبدي خارج می شود.
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در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لولۀ گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره می گردد، چند مورد،  18
دربارة این اندام صحیح است؟

الف - در تولید کلسترول نقش دارد.
ب - بر سرعت تولید یاخته هاي قرمز خون تأثیر گذار است.

ج - از طریق یاخته هاي بنیادي خود، گویچه هاي قرمز را تولید می نماید.
د - فاصلۀ یاخته هاي بافت پوششی در مویرگ هاي آن بسیار زیاد است.

1234 مورد مورد مورد مورد

در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (با تغییر)  19
«فقط بعضی .................. دارند.»

سبزدیسه (کلروپالست) ها، کاروتنوئید ُکریچه (واکوئل) ها، کاروتن

دیسه (پالست) ها، مقدار فراوانی سبزینه (کلروفیل) رنگ دیسه (کروموپالست) ها، ترکیبات آلکالوئیدي

کدام عبارت، در ارتباط با «کلیه هاي یک فرد سالم» نادرست است؟(با تغییر)  20

با حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته می شود.

انشعابات سرخرگ وابران در اطراف لوله هاي پیچ خوردة گردیزه (نفرون) یافت می شود.

ترکیب شیمیایی ادرار اطالعاتی را در بارة وضعیت درونی بدن فراهم می کند.

به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه فرایند بازجذب آغاز می شود.
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دیافراگم اصلی ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد که در هنگام دم مسطح میباشد و در این هنگام حدود  از هواي جاري (هواي مرده) در مجاري  1

تنفسی باقی میماند و به هنگام دم دندهها به سمت باال و بیرون و جناغ به سمت جلو حرکت میکند.
سلول هاي سازنده تار کشنده، با جذب مداوم آب در پیوستگی رسیدن شیره خام (آب و مواد معدنی) به آوندهاي چوبی تاثیر گذار می باشند.  2

بررسی سایر گزینه ها:

: سلول هاي بنیادي در مجاورت سلول هاي مرده کالهک می باشند و روي آن ها سلول هاي مریستمی قرار دارند. سلول هاي سازنده تار کشنده که از نوع روپوست می باشند، باالتر از نوك گزینه  و 
ریشه و کمی باالتر از سلول هاي بنیادي قرار دارند.

: سلول تمایزیافته روپوستی می تواند در ریشه و یا در اندام هاي هوایی (ساقه و برگ) باشد. فقط در اندام هاي هوایی، توسط پلی مري از اسیدهاي چرب (کوتیکول) پوشیده شده است و فقط گزینه 
در ریشه، در تداوم جریان شیره خام آوند چوبی نقش خواهد داشت. 

در تنفس نایی و ششی، سطح مبادله گازهاي تنفسی به درون بدن منتقل شده است. در این موجودات (به ترتیب حشرات و مهرهداران ساکن خشکی)، لوله  3

گوارش وجود داشته و گوارش برونسلولی در آن اتفاق میافتد. به این ترتیب برخی از آنزیمهایی که از بدن به داخل آن ترشح میشوند، در لوله گوارش هیدرولیز میگردند. گزینه هاي  و  در
رابطه با حشرات صادق نیست اسکلت خارجی مختص به حشرات و حلزون هاست.

با توجه به شکل زیر، مغز در ساقۀ گیاه دو لپه اي به سادگی قابل مشاهده است. مغز ساقه، بافت نرم آکنه اي و بخشی از سامانۀ بافت زمینه است که در دو لپه اي ها  4
دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

) استوانۀ آوندي، استوانه اي است که بافت هاي آوندي در آن قرار دارند و مرز بین این استوانه و پوست در ساقۀ گیاهان دو لپه اي مشخص است؛ ولی در ساقۀ گیاهان تک لپه اي مشخص گزینۀ 
نمی باشد.

) همان طور که در شکل مشخص است، دسته هاي آوندي روي دایره اي متحد المرکز قرار دارند نه دوایر متحد المرکز. گزینۀ 

) در ساقۀ تک لپه اي ها، تعداد دسته هاي آوندي در سمت خارج بیش از سمت داخل است. گزینۀ 
منظور سوال، بزاق است که به احساس چشایی کمک می کند، با داشتن آمیالز در فعالیت گوارشی سهیم است، با داشتن لیزوزیم جزئی از سد اول دفاع  5

غیراختصاصی است و با حل کردن مواد غذایی به احساس چشایی کمک می کند. اما ناقل ویروس ایدز نیست.
محل میکروب هاي بی هوازي داراي سلوالز، در گاو (نشخوارکننده) در معده (سیرابی و نگاري) و در اسب (غیرنشخوارکننده) روده ي کور (ابتداي روده ي بزرگ)  6

است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

: در هزارالي معده ي گاو، آب جذب می شود ولی هیچ آنزیم گوارشی ترشح نمی شود. آنزیم هاي گوارشی معده ي گاو، از شیردان ترشح می شوند. گزینه 

: هم در نگاري گاو و هم در روده ي بزرگ اسب، میکروب هاي تجزیه کننده ي سلولز وجود دارند. گزینه 

: هم در روده ي باریک گاو (به طور کارآمد) و هم در روده ي کور اسب (به مقدار کمتر) مواد حاصل از گوارش جذب می شوند، پس در گوارش اسب، بخشی از مواد غذایی دفع می شوند. گزینه 
موادي که در از بین بردن اثر اسیدي کیموس معدي نقش مؤثري دارند شامل:  7

- صفرا که از غده کبد ترشح می شود و قلیایی است 

- بیکربنات سدیم پانکراس 
هر دو مورد ذکر شده از سلول هاي پوششی ترشح می شوند (مجاري غدد برون ریز بافت پوششی محسوب می شوند.) و میدانیم که سلول هاي بافت پوششی بر روي غشاي پایه قرار دارند. 

بررسی سایر گزینه ها:

: کبد و پانکراس فاقد سلول هاي داراي ریزپرزند و این ویژگی خاص سلول هاي روده باریک و پیچ خورده نزدیک است. رد گزینه 

: فقط در مورد صفرا صحیح است و بیکربنات سدیم پانکراس را شامل نمی شود. رد گزینه 
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: سلول هاي غدد برون ریز، ترشحات خود را به مجاري می ریزند نه به فضاي بین سلولی ضمن اینکه فضاي بین سلول هاي پوششی غدد بسیار اندك است.  رد گزینه 

سامانۀ گردشی مضاعف، از دوزیستان به بعد شکل گرفته است. دوزیستان قلب سه حفره اي با دو دهلیز و یک بطن دارند - قورباغه (دوزیست) به کمک  8
ماهیچه هاي دهان و حلق، با حرکتی شبیه قورت دادن، هوا را با فشار به شش ها می راند. به این ساز و کار پمپ فشار مثبت می گویند.

به شکل زیر (پمپ فشار مثبت در قورباغه) دقت کنید.

       

هوا

            
بررسی سایر گزینه ها:

) ماهیان بالغ و نوزادان دوزیستان آبشش دارند. (الرو برخی از ماهیان و تمام دوزیستان، داراي آبشش هاي خارجی بیرون زده از سطح بدن هستند.) گزینۀ 

) کلیۀ دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است. به هنگام خشک شدن محیط، دفع ادرار کم و مثانه براي ذخیرة بیشتر آب بزرگ تر می شود و سپس باز جذب آب از مثانه به خون افزایش گزینۀ 
پیدا می کند.

) در دوزیستان، بیشتر تبادالت گازي از طریق پوست است. گزینۀ 

صورت سؤال مربوط به مرحله انقباض بطن هاست که مطابق شکل موج  در انتهاي انقباض بطن ها ثبت می گردد.  9
بررسی سایر گزینه ها:

: انقباض دهلیزها قبل از صداي اول رخ داده است. رد گزینه 

: شروع ثبت  ، کمی قبل از انقباض بطن ها (کمی قبل از صداي اول) رخ می دهد. رد گزینه 

: انتشار پیام الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره دوم در مرحله استراحت عمومی رخ می دهد. رد گزینه 
 

زنبور حشره است و حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله هاي مالپیگی دارند؛ ولی کرم خاکی داراي سامانۀ دفعی متانفریدي است.  10
بررسی سایر گزینه ها:

) متانفریدي، لوله اي است که در جلو، قیف مژك دار و در نزدیک انتها، داراي مثانه است که به منفذ ادراري در خارج از بدن ختم می شود. گزینه هاي  و 
با توجه به شکل زیر، لوله هاي مالپیگی فقط از سمتی که به روده متصل اند باز می باشند.

: با توجه به شکل زیر سامانۀ دفعی متانفریدي در بخشی از خود با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد و ضمنًا حشرات فاقد مویرگ هستند. گزینۀ 

                                   
منفذ ادراري

مثانه

قیف مژك دار

نفریديشبکۀ مویرگی
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لولۀ مالپیگی

انتقال فعال اسمز

Hیون ها و O2

)انتقال فعالمواد دفعی (

فقط مورد ( د) درست است.  11
آنزیم هایی که در فضاي درونی معده فرد یافت می شوند عبارتند از :

آنزیم هاي شیره معده  مانند پپسین 

آنزیم هاي ورودي به معده  مانند آمیالز بزاق  لیزوزیم 
بررسی هریک از موارد 

الف- نادرست – در سطح کتاب درسی، دو هورمون لولۀ گوارش عبارتند از گاسترین ( که می تواند باعث افزایش آنزیم هاي ترشحی معده شود )  و سکرتین ( که می تواند باعث افزایش آنزیم هاي
ترشحی لوزالمعده شود) ولی در سطح کتاب درسی، هورمونی براي افزایش ترشح آمیالز بزاق ذکر نشده است . 

ب- نادرست – پپسینوژن توسط سلول هاي اصلی معده تولید شده است ولی آمیالز توسط سلول هاي غدد بزاقی و لیزوزیم هم توسط سلول هاي الیه مخاطی تولید شده است .
ج- نادرست – فقط پپسینوژن از میان این آنزیم ها به کمک اسیدکلریدریک فعال می شود و آمیالز و لیزوزیم فعال شدنشان وابسته به عملکرد این اسید نیست. 

د- درست – همۀ این آنزیم ها مانند اکثر آنزیم هاي دیگر پروتئینی هستند و طی واکنش هاي سنتز آبدهی از اتصال آمینواسیدها توسط ریبوزوم تولید شده اند.

موارد (الف) و (ج) درست هستند.  12
بررسی موارد:

مورد الف) منظور از ترکیب شیمیایی در خون که سبب کاهش حجم ادرار وارد شده به مثانه می شود هورمون ضد ادراري می باشد.

) در هیپوتاالموس تولید و از غدة زیر مغزي پسین ترشح می شود که با اثر بر کلیه ها، باز جذب آب در لوله هاي ادراري را افزایش می دهد و حجم ادرار وارد شده به مثانه را این هورمون (
کاهش می دهد.

مورد ب) سرخرگ آوران فقط وارد کالفک (کپسول بومن) می شود و سرخرگی که از این کپسول خارج و سبب ایجاد شبکۀ مویرگی دور لوله اي می شود، وابران نام دارد. به شکل زیر دقت کنید.

انشعابی از

سیاهرگ کلیه

سرخرگ وابران

سرخرگ آوران

شبکه دورلوله اي

مورد ج) منظور مورد (ج) از دومین مرحلۀ ساخت ادرار، مرحلۀ باز جذب است. هورمون آلدوسترون از غدة فوق کلیه به درون خون ترشح می شود. (غدة درون ریز) و با اثر بر کلیه ها، باز جذب
(مرحلۀ دوم تشکیل ادرار) سدیم را باعث می شود. در نتیجۀ باز جذب سدیم، باز جذب آب هم در کلیه ها افزایش می یابد. 

مورد د) اولین بخش گردیزه، کپسول بومن است و در این قسمت فقط تراوش انجام می شود و هیچ باز جذب و ترشحی انجام نمی شود و باز جذب زمانی آغاز می شود که مواد تراوش شده به لولۀ
پیچ خوردة نزدیک وارد می شود.

شبکه هاي عصبی روده اي می توانند مستقل از دستگاه عصبی خود مختار فعالیت کنند. اما دستگاه عصبی خود  مختار با آنها ارتباط دارد و بر عملکرد آنها تأثیر  13
می گذارد.
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بررسی سایر گزینه ها:

) شبکه هاي یاخته هاي عصبی لولۀ گوارش در زیر مخاط و الیۀ ماهیچه اي دیده می شود. گزینۀ 

) در ساختار لولۀ گوارش از مري تا مخرج، شبکه هاي یاخته هاي عصبی وجود دارند. گزینۀ 

) همان طور که بیان شد، شبکه هاي عصبی روده اي می توانند مستقل از دستگاه عصبی خود مختار فعالیت کنند؛ ولی دستگاه عصبی خود مختار با آنها ارتباط دارد و بر عملکرد آنها تأثیر گزینۀ 
می گذارد.

موارد الف، ب و ج درست هستند.  14
بررسی موارد:

مورد الف) گلوکز با کمک مولکول ویژة پروتئینی در غشاي یاخته، همراه  با سدیم وارد یاختۀ پرز روده می شود.
مورد ب و ج) انرژي الزم براي ورود گلوکز به یاختۀ پرز، از شیب غلظت سدیم فراهم می شود. شیب غلظت سدیم با فعالیت پروتئین انتقال دهندة سدیم - پتاسیم حفظ می شود.

مورد د) در روش هم انتقالی، کیسه هاي غشایی (وزیکول) تشکیل نمی شود و تشکیل این کیسه ها در روش درون بري و برون رانی می باشد.

K+
ATP

ADP
Na+

Na+

آنزیم یاختۀ

فضاي روده
یاختۀ پوششی پرز مایع بین یاخته اي

پروتئین انتقال دهندة
پتاسیم سدیم

پرز

گلوکز

مولکول پروتئینی

گلوکز

در دوران جنینی، یاخته هاي خونی در اندام هاي دیگري مثل کبد و طحال نیز ساخته می شود. یاخته هاي بنیادي مغز استخوان، یاخته هایی هستند که توانایی تقسیم  15
و تولید چندین نوع یاخته را دارند.

ریزوبیوم ها و سیانوباکتري ها دو گروه مهم از باکتري هاي همزیست با گیاهان هستند.  16
گیاهان نمی توانند شکل مولکولی نیتروژن جو را جذب کنند و بیشتر نیتروژن مورد استفادة گیاهان به صورت یون آمونیوم یا نیترات است. این ترکیبات در خاك و توسط ریز اندامگان تشکیل

می شود؛ یعنی در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

) سیانوباکتري ها همزیست درون ساقه و دمبرگ و شاخه نیز یافت می شوند. گزینۀ 

) سیانوباکتري ها نوعی از باکتري هاي فتوسنتز کننده هستند و می توانند  را تثبیت کنند؛ ولی ریزوبیوم ها فتوسنتز نمی کنند. گزینۀ 

)سیانوباکتري ها فتوسنتز می کنند و می توانند مواد قندي مورد نیاز خود را سنتز کنند. گزینۀ 

در انسان هنگام دم معمولی و دم عمیق قطعًا ماهیچه هاي دیافراگم و بین دنده اي خارجی باید منقبض شوند. ماهیچۀ دیافراگم در حال انقباض از حالت گنبدي به  17
حالت مسطح تغییر وضعیت می دهد.
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بین دنده اي
خارجی در حال

انقباض

ماهیچۀ بین دنده اي
خارجی در حال استراحت

داخلی و ماهیچه هاي
شکمی تنها در بازدم
.عمیق منقبض می شوند

دیافراگم در حال
استراحت

.دیافراگم منقبض است

قفسه سینه و
شش ها منبسط

قفسه سینه و
شش ها منقبض

بررسی سایر گزینه ها:

) ماهیچه هاي گردن فقط در هنگام دم عمیق منقبض می شوند. گزینۀ 

) ماهیچه هاي بین دنده اي داخلی فقط در هنگام بازدم عمیق منقبض می شوند. گزینۀ 

) ماهیچه هاي شکمی همانند ماهیچه هاي بین دنده اي داخلی در هنگام بازدم عمیق منقبض می شوند. گزینۀ 

موارد الف، ب و د صحیح می باشد.  18
منظور سؤال کبد می باشد. طبق شکل زیر، خون اندام هاي داخل شکم ابتدا به کبد و از آنجا به قلب می روند.

بزرگ سیاهرگ زیرین
سیاهرگ فوق کبدي

کبد

سیاهرگ
کبديباب

بررسی موارد:
مورد الف) یاخته هاي کبد، صفرا را می سازند. صفرا آنزیم ندارد و ترکیبی از نمک هاي صفرا وي، بی کربنات، کلسترول و فسفولیپید لسیتین است.

مورد ب) کبد با تولید هورمون اریتروپویتین، سرعت تولید گویچه هاي قرمز را زیاد می کند.
مورد ج) در دوران جنینی، یاخته هاي خونی در اندام هایی مانند مغز قرمز استخوان، کبد و طحال ساخته می شود؛ ولی در فرد بالغ کبد توانایی تولید گلبول قرمز را ندارد.

مورد د) کبد داراي مویرگ هاي ناپیوسته است؛ پس فاصلۀ یاخته هاي بافت پوششی در مویرگ هاي آن بسیار زیاد است.

یکی از ویژگی هاي یاخته هاي گیاهی، داشتن اندامکی به نام دیسه (پالست) است. انواعی از دیسه ها در گیاهان وجود دارد. سبزدیسه (کلروپالست) به مقدار  19
فراوانی سبزینه دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

) کاروتن نوعی رنگیزه (کارتنوئید) است که این رنگیزه در رنگ دیسه (کروموپالست) ذخیره می شود. گزینۀ 

) همۀ سبزدیسه ها عالوه بر سبزینه، کاروتنوئید هم دارند. گزینۀ 

) آلکالوئید ها از ترکیبات گیاهی اند و در شیرابۀ بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند. نقش آنها دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران است. گزینۀ 

به محض ورود مواد تراوش شده به لولۀ پیچ خوردة نزدیک، بازجذب آغاز می شود.  20
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