فصل چهارم
تغذیه و گوارش
تقدیم به :وال گوژپشت

که هیکل گندهی خودشو با ذرات ریز غذایی پر میکنه!!

فصل چهارم تغذیه و گوارش

گوارش غذا در جانوران مختلف ،متفاوت است
نوع غذا و روشهای گوارش آن در جانوران مختلف متفاوت است .همهی جانداران برای دریافت انرژی نیاز به آنزیمهای گوارشی دارند
ولی چون این آنزیمها ،هیدرولیز کنندهی مواد آلی مختلف هستند ،پس باید در فضایی وجود داشته باشند که به سایر عوامل سلولی و جاندار
آس��یبی نرس��انند .در باکتریها (پروکاریوتها) چون اندامک درون سلولی غشاداری برای نگهداری آنزیم وجود ندارد ،پس همهی گوارش

آنها با آنزیمهای گوارش��ی برون س��لولی صورت میگیرد و وقتی آن ماده به مواد قابل جذب (مونومر) تبدیل شد ،وارد باکتری میشود تا
به مصرف برس��د .یوکاریوتها یا به صورت تک س��لولیاند (مثل اغلب آغازیان و برخی قارچها) که آنزیمهای گوارش��ی را در واکوئلهای
خود جای میدهند و گوارش درون سلولی یا مثل قارچها گوارش برونسلولی با ترشح آنزیم دارند و یا پر سلولیاند که در این صورت انواع

مختلف گوارش در آنها وجود دارند .مث ً
ال نوع ابتدایی جانوران پر س��لولی مثل اس��فنجها نیز مانند برخی تک س��لولیهای یوکاریوتی ،فقط
گوارش درون سلولی دارند ولی سایر جانوران کیسه یا لوله گوارش دارند و آنزیمهای گوارشی را در خارج سلول فعال میکنند.
نکته :قارچها ،همگی میتوانند با ترشح آنزیمهای گوارشی ،گوارش یا هضم برون سلولی داشته باشند.

نکته :یوکاریوتهای فتوس��نتز کننده پر س��لولی (گیاهان و جلبکها) چون تولید کنندهاند ،از غذای تولید شده توسط خود انرژی میگیرند و
نیازی به گرفتن غذا (مواد آلی) از محیط بیرون ندارند.

تقسیم بندی گوارش جانوران بر حسب نوع غذا
الف) گوشتخواران :این جانوران مثل شیر (پستاندار) ،کوسه ماهی (ماهی غضروفی) ،عقاب و جغد (پرنده) ،عنکبوت (بیمهره) ،مار (خزنده)،

قورباغه بالغ (دوزیس��ت) و …  ،فقط از غذای جانوری اس��تفاده میکنند ،پس آنزیم تجزیه کننده گلیکوژن (قند ذخیرهای جانوران) را به

صورت برون سلولی در لوله گوارش خود دارند.

ب) گیاهخواران :این جانوران مثل گاو ،گوس��فند ،گوریل ،نوزاد قورباغه و برخی جانوران آبزی (جانورانی که جلبک خوارند) ،آنزیم تجزیه

کنندهی نشاسته (آمیالز) را که قند ذخیرهای گیاهی است به صورت برون سلولی در لوله گوارش خود دارند.

ج) همهچیزخواران :جانورانی مثل انس��ان ،کرم خاکی ،مرغ خانگی ،گنجش��ک و  ...که هم غذای جانوری و هم غذای گیاهی میخورند ،پس

هر دو آنزیم تجزیهکنندهی گلیکوژن و نشاسته را به صورت برون سلولی در لوله گوارش خود دارند.

نکت��ه :هم��هی جانوران بدون توجه به اینکه چه غذایی میخورند میتوانند گلوکز اضافی حاصل از هیدرولیز پلیس��اکارید غذای خود را به

گلیک��وژن ذخیرهای تبدیل کنند (مه��رهداران در کبد و ماهیچهی خود) ،پس همهی جانوران با آنزیم تجزیهکنندهی گلیکوژن به صورت

درون سلولی (در کبد و ماهیچه) میتوانند گلوکز و انرژی بهدست بیاورند ولی گیاهان چون قند را به صورت نشاسته ذخیره میکنند ،پس

آمیالز یا آنزیم تجزیه کنندهی نشاسته را به صورت درون سلولی در ساقه و ریشه خود دارند.
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انواع گوارش یوکاریوتها بر حسب محل آنزیمهای اثر کننده بر غذا
گوارش فقط درون سلولی
در تک س��لولیهای یوکاریوتی مثل آمیب و جانوران پرس��لولی ابتدایی مثل اس��فنج دیده میش��ود که
هضم مکانیکی ندارند .در این گروه غذا در اثر عوامل محیطی کوچک ش��ده و از طریق آندوس��یتوز به
صورت واکوئل غذایی وارد میش��ود ،بعد به لیزوزوم میچسبد (به آنچه حاصل میآید ،واکوئل گوارشی
میگوییم) .در واکوئل گوارش��ی ب��ا هیدرولیز ،مونومر و مقداری مواد زائد ایجاد میش��ود که از لیزوزوم
خارج ش��ده و مواد زائد به صورت واکوئل دفعی از طریق اگزوس��یتوز خارج میشود( .در این گروه فقط

هضم شیمیایی دیده میشود).

نکته :بس��یاری از جانداران ،درون بدن خود ،جایگاه خاصی برای گوارش غذا دارند که این جایگاه در خارج از محیط داخلی (محیط داخلی:

خون و سلولهای بدن) میباشد.

نکته :آمیب ،آغازی تک س��لولی هتروتروفی اس��ت که اغلب زندگی آزاد دارد ولی فاقد دیواره س��لول و فاقد قدرت تولیدمثل جنسی است.
عامل اسهال خونی نوعی آمیب انگل است که از آب و غذای آلوده وارد بدن میزبان میشود .این جاندار در شرایط متفاوت مثل آب شیرین،

شور و خاک به ویژه خاکهای مرطوب زندگی میکند.

نکته :اسفنجها مانند بندپایان سلولهایی مشابه فاگوسیتها با قابلیت گوارش درون سلولی و دفاعی و همانند ستاره دریایی قدرت پسزدن
بافت پیوند شده را با مکانیسم دفاع غیراختصاصی دارند.

گوارش غذا در کیسهتنان

در کیسهتنانی مانند هیدر ،جریان مواد درون کیسه دوطرفه است .هیدر
یک سوراخ دارد که هم به عنوان دهان و هم به عنوان مخرج است.
غذاها (به عنوان مثال سختپوستان ریز) توسط بازوهای سمی اطراف
دهان کشته شده و وارد دهان میشوند .غذای درون کیسه با انقباضات
کیسه و طی هضم مکانیکی خرد میشود .بعد توسط آنزیمهایی که از
برخی س��لولها به درون کیسه ترشح میش��ود و به کمک تاژکهای
برخی س��لولها ،بخشهای نرم صید هیدرولیز ش��ده ،هضم شیمیایی
مییابد و به ذرات کوچک تبدیل میش��وند ،ولی در کیسه ،به منومر
تبدیل نمیشوند .از این به بعد مواد قابل جذب وارد سلولهای الیهی
داخلی میش��وند تا بقیهی گوارش به صورت درونس��لولی شیمیایی
انجام شود ،مونومرها درون سلول از ذرات ریز ایجاد شوند و به مصرف
سلول برسند .مواد زائد به همراه مواد غیر قابل جذب درون کیسه از
سوراخ دهانی به عنوان مخرج خارج میشوند.
نکته :درون کیسهی گوارشی هیدر هم هضم مکانیکی با حرکات کیسه و هم هضم شیمیایی با وجود آنزیمها و حرکت تاژکها انجام میشود.
نکته :کیس��هی گوارش��ی کیس��هتنان به گوارش و توزیع غذا بین س��لولهای جاندار میپردازد .هیدر میتواند ذرات غذایی بزرگتر از
سلولهای خود را ببلعد( .نه بزرگتر از خود جاندار!!)

هضم مکانیکی دیده میشود ،گوارش درون کیسه به صورت مکانیکی و شیمیایی ولی درون سلول
نکته :در کیس��هتنان س��ادهترین گوارش یا
ِ
به صورت شیمیایی تا تولید مونومر میباشد.

نکات دیگر هیدر :کیسهتن آبزی است که با انتشار ساده تنفس میکند .دستگاه گردش مواد ساده دارد .تاژکها در برخی سلولهای الیهی
داخلی کیس��هی گوارش��ی وجود دارد .حرکت کمی دارد یا بهصورت چس��بیده به سنگ زندگی میکند .آمونیاک دفع میکند و دارای یکی از

سادهترین دستگاههای عصبی به صورت پراکنده و شبکه عصبی بدون تجمع جسم سلولی نورونی است ،یعنی گره عصبی ،مغز و تقسیمبندی
مرکزی و محیطی ندارد .هیدر صیاد سختپوستان دریازی مثل دافنی است و دارای تولیدمثل غیرجنسی از نوع جوانه زدن است .در شرایط

نامساعد ،دارای قدرت تولیدمثل جنسی نیز میباشد.
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مراهچ لصف  -شراوگ و هیذغت

گوارش در کرم کدو
کرمی نواری شکل از دستهی بیمهرگان میباشد که تنفس پوستی دارد ،به صورت انگل درون رودهی ما زندگی میکند و باعث افزایش سلولهای ائوزینوفیل

در انسان میشود .این جانور دهان و لوله گوارش ندارد و از پوست بدن عالوه بر تنفس برای جذب منومرهای غذاهایی که در روده تولید شده استفاده میکند

یعنی خود کرم کدو هضم مکانیکی و شیمیایی ندارد و نیازی به آنزیم برای گوارش غذا ندارد .این جانور همانند سایر بیمهرگان ،دفاع اختصاصی ندارد.

جانوران دارای لولهی گوارش
ال برونسلولی
گوارش کام ً

در جانورانی صورت میگیرد که لولهی گوارش دارند که بس��یاری از جانوران را ش��امل میش��وند .در این جانوران جریان یکطرفهی مواد
از دهان به مخرج وجود دارد و هضم شیمیایی و مکانیکی تا تولید مونومر در خارج سلول صورت میگیرد .بخشهای مختلف لوله گوارش
آنها برای کار اختصاصی خود ،ش��کل اختصاصی پیدا کردهاند .اغلب معده و برخی چینهدان و س��نگدان نیز دارند که این س��ه قسمت محل
ذخیرهی موقتی غذا هس��تند .چینهدان غذا را نرمتر میکند ولی هضم مکانیکی انجام نمیدهد در حالی که س��نگدان و معده ماهیچههای

بسیار قویتر از چینهدان دارند و میتوانند با هضم مکانیکی غذا را تا حدودی خرد و آسیاب کنند.

نکته :غذاهای گیاهی هضم دشوارتر و مواد قابل جذب کمتری دارند ،پس نسبت روده به بدن در گیاهخواران بیشتر از گوشتخواران است

تا فرصت بیشتری برای هضم و اثر آنزیمهای گوارشی و جذب غذا به جانور بدهد.
نکته :قورباغهی بالغ (گوش��تخوار) رودهی بزرگتری از نوزاد گیاهخوار آبزی خود دارد
ولی نسبت روده به بدن در نوزاد آن بسیار بیشتر است و هنگام دگردیسی و تبدیل نوزاد
به قورباغه بالغ ،رش��د روده نسبت به س��ایر اندامها کمتر است .قورباغهی بالغ برخالف
نوزاد ،حفره گلویی و آبشش ندارد.

روده ﺑﺎرﯾﮏ
ﻣﻌﺪه
روده ﮐﻮر
روده ﺑﺰرگ
ﮔﯿﺎهﺧﻮار

ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار

نکته :در جانوران مختلف ،بخشهای مختلف لوله گوارش متفاوت است چون نوع غذایی که میخورند ،متفاوت است.
لولهی گوارش کرم خاکی :دهان

(معده ندارد و همهچیزخوار است)

حلق

چینهدان
مری
(ذخیره و
نرم کردن غذا)

روده (با برجستگیهایی برای افزایش سطح جذب)
سنگدان
(هضم مکانیکی به (تولید مونومر = جذب غذا  +آب)
کمک سنگریزهها)

مخرج

نکات کرم خاکی :این جانور همهچیزخوار با انقباض ماهیچههای زیرپوس��ت و به کمک
تارهای زیر بدن روی خاک یا درون خاک مرطوب حرکت میکند و خاک سر راه خود را
به همراه مواد آلی میبلعد .غذا از طریق دهان وارد ش��ده از آنجا به حلق ،مری و س��پس
به چینهدان برده میش��ود .در سنگدان هضم مکانیکی شروع شده و شروع هضم شیمیایی
از روده اس��ت .دیوارهی روده کرم خاکی برجس��ته است تا س��طح تماس روده را با غذا
زی��اد کند و کارایی روده در جذب غذا زیاد ش��ود .در آخر م��واد گوارش نیافته ،خاک و
سنگریزهها از مخرج خارج میشود.
نکته :اولین قس��مت بر آمده لوله گوارش در کرم خاکی ،حلق اس��ت .دقت کنید که چون جانوری همهچیزخوار اس��ت آنزیم تجزیهکنندهی
گلیکوژن و نشاسته برون سلولی دارد ولی آنزیم تجزیهکنندهی گلیکوژن درون سلولی نیز دارند.
نکته :برجستگیهای روده کرم خاکی همانند پرز و ریزپرز روده انسان سطح جذب غذا را زیاد میکند.
نکته :کرم خاکی ،تنفس پوستی دارد.
نکته :کرم خاکی پا و معده ندارد.
نکته :دارای قلبهای لولهای پشتی بدون منفذ دریچهدار برای گرفتن خون است و در قلب ،خون تیره وجود دارد.
نکته :دارای سیستم گردش خون بسته است.
نکته :سیستم عصبی بسیار ساده دارد و دارای طناب عصبی شکمی میباشد.
نکته :دارای دفاع غیر اختصاصی بوده و روی پوست آن مایع مخاطی برای از بین بردن میکروبها وجود دارد.
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لولهی گوارش ملخ :دهان با صفحات آرواره
مانند در اطراف آن
(گیاهخوار است)
(خرد کردن بخشهای
نرم گیاهی  +برگها)

چینهدان

مری

سنگدان

کیسههای معده
(تولید آنزیم قوی
در اطراف معده)

رودهها
معده
مخرج
(تولید مونومر= (جذب آب)
(خروج مواد
جذب غذا) (فشرده کردن
گوارش نیافته)
مواد غذایی
برای خروج)

نکات ملخ :حشرهای گیاهخوار که دارای  6پای بندبند ،اسکلت خارجی کیتینی ،تنفس نایی ،قلب لولهای پشتی با منافذ دریچهدار برای گرفتن خون در
حالت استراحت قلب،گردش خون باز و همولنف است .ملخ دارای چشم مرکب ،دفع اوریک اسید ،سلولهایی مشابه فاگوسیت برای دفاع غیراختصاصی
اس��ت .مغز ملخ از جوش خوردن چند گره به وجود آمده و طناب عصبی ش��کمی با یک گره در هر قطعه از بدن دارد 1 .اس��پرمهای آنها به دلیل
2
نداشتن کروموزوم جنسی ،صفت وابسته به  xندارند .ملخ گوارش مکانیکی را از صفحات آرواره مانند اطراف دهان شروع میکند و برای خرد کردن
غذا که عمدت ًا بخشهای نرم گیاهی و برگ است استفاده میشود و گوارش شیمیایی را از معده (مانند وال) آغاز میکند.

نکته :ملخ گیاهخوار است ،پس آنزیم تجزیهکنندهی نشاسته را در معده به صورت برونسلولی دارد ،و نشاسته را به گلوکز تبدیل کرده و
جذب میکند ولی گلیکوژن را برونسلولی تجزیه نمیکند در حالیکه میتواند ،گلیکوژن ذخیرهای را به صورت درونسلولی هیدرولیز کند و
از گلوکز آن طی تنفس سلولی انرژی آزاد کند( .آنزیم تجزیهکننده گلیکوژن را به صورت درون سلولی دارد)
نکته :کیسهتنان دارای کیسه گوارشی ولی حشرات دارای کیسههای معده هستند که هر دو تولید کننده آنزیمهای گوارشی میباشند.
لولهی گوارش گنجشک :دهان منقاری
(معده بین چینهدان و
سنگدان ـ همهچیزخوار)

مری

چینهدان

معده
(آغاز گوارش
مکانیکی و شیمیایی غذا)

سنگدان
رودهها
(معادل دندان) (جذب
غذا و آب)

مخرج

نکات گنجشک :چینهدان گنجشک که اولین برآمدگی لوله گوارش است و حجم زیادی دارد ،به جانور امکان بلع سریع و زیاد را میدهد.
چینهدان غذای زیادی را ذخیره و نرم میکند .در این جانور هضم ش��یمیایی و مکانیکی در معده آغاز میش��ود ولی هضم شیمیایی در روده
ادامه دارد و منومر در روده تولید شده و جذب میشود .چون گنجشک جانوری همهچیزخوار است آنزیم تجزیه کننده نشاسته و گلیکوژن
را برون سلولی دارد ولی گلیکوژن را درون سلولی نیز تجزیه ميکند.
نکته :پرندگان همواره چهار اندام حرکتی ،قلب چهار حفرهای ،شش با کارایی باال و نسبت مغز به بدن باالیی دارند ولی دیافراگم کامل،
رنین و مننژ سه الیهای ندارند.
نکته :بس��یاری از پرندگان همراه غذا ،س��نگریزه میخورند تا در سنگدان آنها را آسیاب کنند (پرندگان برخالف دندان ،سنگدان دارند) که

سنگدان برخالف معده و چینهدان برآمدگی لوله گوارش به سمت پشت بدن است.

رودهها
معده
لولهی گوارش وال گوژپشت :چند ردیف اندام شانه مانند در دو طرف آروارهی باالیی دارد
(شروع گوارش) (جذب
غذا و آب)

مخرج
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نکتهی مهم :در شکل وال گوژپشت اثری از مری دیده نمیشود .چون گوشتخوار میباشد ،آنزیم تجزیهکنندهی گلیکوژن را هم به صورت
درونسلولی و هم برونسلولی دارد .این جانور از نظر اندازه بدن بین والها ،متوسط است و  16متر درازا دارد .این جانور بدن  72تنی دارد،

پس به غذای زیادی نیاز دارد که از ماهیهای کوچک و خرچنگهای ریز س��اکن دریا بهدس��ت میآورد .پس��تاندار است ،پس دیافراگم،

غدد ش��یری پس��تان و مننژ س��ه الیهای دارد .دندان ندارد و به جای آن چند ردیف اندام شانه مانند در دو طرف آرواره باالیی دارد .برای
خ��وردن غ��ذا ،اول دهان و گلوی خود را باز ک��رده و آب زیاد با جانداران متحرک آنرا وارد میکند و با بس��تن دهان خود ،آب را خارج

کرده و ذرات غذا در ش��انههای دهانی گیر میکند ،س��پس با بلع ،غذا وارد معده میشود ،در هر وعده میتواند نیم تن غذا بخورد .در معده

جانور گوارش مکانیکی و ش��یمیایی آغاز میش��ود .روزی  4بار برای گرفتن دو تن غذا این کار را انجام میدهد ،پس بزرگترین جانوران

از ریزترین جانوران غذا میگیرند.

ﻣﻮاد ﮔﻮارش ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ

ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎيﮐﻮﭼﮏ
ﺟﺬب ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي
ﮐﻮﭼﮏ

ﻏﺬا

ذرات ﻏﺬاﯾﯽ

نکته :والها ،بعد از انس��ان و س��ایر نخس��تیها ،قش��ر مخ چین خورده زیادی دارند که بیشتر برای اطالعات شنوایی تمایز یافتهاند .زندگی
اجتماعی دارند و دارای ارتباطهای پیچیدهای از طریق صدا و قدرت پژواکس��ازی هس��تند (البته کمتر از خفاش و دلفین) .دارای دیافراگم
کامل ،غدد شیری پستان و مننژ سه الیهای میباشند ولی خط جانبی در بدن ندارند( .خط جانبی ویژه ماهیهاست).

گوارش در جانوران پستتر از انسان
-1

1چند مورد از موارد زیر ،جملهی مقابل را به طور نادرست تکمیل میکنند؟ «بزرگترین جانور کرهي زمین»……… ،
الف) قشر مخی با قدرت پردازش زیاد برای اطالعات شنوایی دارد.

ب) دارای دیافراگم است ولی قدرت پژواکسازی بیشتر از دلفین ندارد.

ج) پستانداری دارای آنزیم تجزیهکنندهی گلیکوژن به صورت برونسلولی و درونسلولی است.
د) لقاح داخلی دارد و جفت در طی حاملگی تشکیل میدهد.

-2

 2 )1مورد

 1 )2مورد

2چند مورد از موارد زیر در مورد والها نادرستاند؟

 )3صفر مورد

 3 )4مورد

الف) همهی آنها از نظر اندازه ،بزرگ هستند.

ب) غذای آنها میتواند قلب پشتی یا شکمی داشته باشد.

ج) گوارش مکانیکی غذای آنها مانند گنجشک از معده شروع میشود.

د) آنها برای غذا خوردن فقط دهان خود را باز کرده تا آب زیادی را وارد کنند.

-3

 2 )1مورد

 1 )2مورد

 3 )3مورد

 )4صفر مورد

3چند مورد از موارد نامبردهی زیر میتوانند تکمیلکنندهی نادرست جملهی مقابل باشند؟ «میتوان ………»
الف) والی گوژپشت با طولی بیش از  16متر یافت.

ب) عبور از کاردیا را شرط بلع دانست.

ج) آرواره را هم در وال کوژپشت و هم در ملخ یافت.

د) جانوری با چشم مرکب را هم به عنوان غذای وال کوژپشت و هم به عنوان غذای عقاب دانست.
-4

 1 )1مورد

 2 )2مورد

4وال گوژپشت ……… اندام شانهمانند در ……… خود دارد.

 3 )3مورد

 4 )4مورد

 )1دو ردیف  -دو طرف آروارهی باال

 )2چند ردیف  -آروارههای باال و پایین

 )3چند ردیف  -دو طرف آروارهی باال

 )4دو ردیف  -آروارههای باال و پایین
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5 -5کدام گزینه در مورد وال گوژپشت درست است؟
 )1با بستن دهان خود آب و غذای زیادی را وارد معده میکند.
 )2وال مانند انسان و برخالف کرم خاکی ،هنگام بلع غذا را از دهان وارد معده میکند.
 )3این جانور نیاز به آنزیم آمیالز دارد.
 )4این جانور در هر شبانهروز حدود نیمتن مواد غذایی را وارد معده میکند.
6 -6در انسان ،یک مونومر ،برای جذب ،چند بار از غشای سلولی باید عبور کند؟
4 )4
2 )3
8 )2
3 )1
7 -7تبدیل گلیکوژن به گلوکز در مرحلهي ……… صورت میگیرد.
 )4سنتز آبدهی
 )3گوارش شیمیایی
 )1خرد کردن ذرات درشت غذا  )2ورود مولکول به خون
8 -8چند مورد از موارد زیر درستاند؟
ی شکل دارد.
الف) کرم کدو فاقد دهان و معده میباشد و بدن نوار 
ب) کرم کدو در بدن انسان از راه سطح تنفسی خود مونومر جذب میکند و زندگی انگلی دارد.
ج) هر جاندار برای گوارش باید محیط عمل آنزیمهای گوارشی را فراهم کند.
د) زیادی کرم کدو تعداد ائوزینوفیلها را در بدن زیاد میکند.
ه) نوع غذا و روش گوارش آن در جانوران مختلف ،متفاوت است.
 2 )4مورد
 3 )3مورد
 5 )2مورد
 4 )1مورد
9 -9نوع غذای مصرفی کدام دو جاندار هیچگاه یکسان نیست؟
 )4کوسه و اسب
 )3عقاب و مرغ خانگی
 )2گوریل و کرم خاکی
 )1گوزن و ملخ
1010چند مورد از موارد زیر نادرستاند؟
الف) جهت حرکت مواد در کیسهي گوارش دوطرفه است.
ب) هیدر ،پس از گوارش ،باقیماندهی غذا را از دهان خارج میکند.
ج) اسفنج پس از گوارش غذا درون کیسهی گوارشی ،ذرات غذا را درون واکوئل غذایی گوارش میدهد.
د) هیدر از کیسهتنان است و دو الیه سلول که یکی تاژکدار است ،دارد.
ه) کیسههای گوارشی هیدر ،به گوارش و توزیع غذا بین سلولهای جاندار میپردازد.
 1 )4مورد
 2 )3مورد
 3 )2مورد
 4 )1مورد
1111چند مورد از موارد زیر عبارت روبهرو را نادرست تکمیل نمیکند؟ «بعضی از ……… »
الف) جانوران آبزی ،آمیالز برونسلولی را برخالف گلیکوژناز برونسلولی دارند.
ب) جانداران ،برای فعالیت آنزیمهای گوارشی ،محیطی را در درون سلول اختصاص دادهاند.
ج) جانداران ،محیط داخلی خارج از خون و سلولهای بدن برای گوارش غذا اختصاص دادهاند.
د) کیسهتنان ،میتوانند غذایی بزرگتر از خودشان را نیز ببلعند.
ه) هیدرها ،با مسابقه تسلیحاتی ،نوعی جانور دارای دفع آمونیاک را میبلعند.
و) سلولهای الیهی داخلی هیدر ،آنزیمهای هیدروالز و بعضی از آنها تاژکهایی برای کمک به هضم شیمیایی دارند.
ز) قسمتهای شکار هیدر ،توسط آنزیمها ،درون کیسهی گوارشی به منومر تبدیل میشود.
 2 )4مورد
 3 )3مورد
 5 )2مورد
 4 )1مورد
1212چند مورد از موارد زیر در مورد زندگی هیدر صحیح نمیباشند؟
الف) درون کیسهی گوارش هیدر ،آنزیمها بخش نرم بدن صید را به مونومر تبدیل میکنند.
ب) آنزیمهای هیدرولیز کننده توسط همهی سلولهای کیسهی گوارش هیدر ترشح میشوند.
ج) مژکهایی که از برخی سلولهای کیسهی گوارش هیدر خارج شدهاند غذا را با آنزیم گوارشی مخلوط میکنند.
د) جانداری که درون کیسهی گوارش هیدر قرار میگیرد ،میتواند لقاح داخلی در آب انجام دهد.
 3 )4مورد
 4 )3مورد
 1 )2مورد
 2 )1مورد
1313در ……… غذا ………
 )2ملخ  -در معده جذب میشود.
 )1کرم خاکی  -در معده گوارش مییابد.
 )4گنجشک  -پس از سنگدان وارد معده میشود.
 )3کرم خاکی  -پس از سنگدان وارد روده نمیشود.
1414در کدام دو جانور ،مواد غذایی از سنگدان به روده میریزد؟
 )4وال گوژپشت و ملخ
 )3گنجشک و ملخ
 )2ملخ و کرم خاکی
 )1کرم خاکی و گنجشک
1515در شکل روبهرو «الف»« ،ب» و «ج» به ترتیب مسئول کدام کارها میباشند؟
 )1شروع هضم مکانیکی  -شروع هضم شیمیایی  -جذب آب و غذا
 )2نرمتر کردن غذا  -شروع هضم شیمیایی  -فقط جذب غذا
 )3نرمتر کردن غذا  -شروع هضم مکانیکی  -جذب آب و غذا
 )4شروع هضم مکانیکی  -ادامهی هضم  -فقط جذب غذا
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1616چند مورد از موارد زیر دربارهی گوارش کرم خاکی نادرستاند؟
الف) در رودهی کرم خاکی مواد آلی و مواد معدنی قابل جذب ،گوارش مییابند.
ب) سنگدان غذای کرم خاکی را به کمک سنگریزههای بلعیده شده گوارش میدهد و روده گوارش شیمیایی را آغاز میکند.
ج) برجستگیهای رودهي کرم خاکی سطح تماس را با غذا افزایش داده و باعث کارامدی روده میشود.
د) کرم خاکی دارای آمیالز و آنزیم تجزیهکنندهی مالتوز است.
 4 )4مورد
 )3صفر مورد
 2 )2مورد
 1 )1مورد
1717چند مورد از موارد زیر دربارهی محلهای ذخیرهی موقتی غذای ملخ صحیح است؟
الف) غذا پس از عبور از آخرین ذخیرهی موقتی ،وارد کیسههای معده میشود.
ب) نقش آخرین ذخیرهی موقتی همانند نقش هزارال در نشخوارکنندگان است.
ج) گوارش مکانیکی از اولین ذخیرهی موقتی شروع نمیشود.
د) گوارش شیمیایی از دومین ذخیرهی موقتی شروع میشود.
 4 )4مورد
 3 )3مورد
 2 )2مورد
 1 )1مورد
1818کدامیک از گزینههای زیر ترتیب اندامهای کرم خاکی را درست نشان میدهد؟
سنگدان
معده
مری
حلق
 )2دهان
معده
چینهدان
مری
حلق
 )1دهان
روده
چینهدان
سنگدان
مری
 )4دهان
روده
سنگدان
چینهدان
مری
حلق
 )3دهان
1919چند مورد از موارد زیر دربارهی لولهی گوارش جانوران صحیح نمیباشند؟
الف) حلق اولین قسمت گشاد شدهی لولهی گوارش کرم خاکی است .ب) ملخ فاقد آرواره و فاقد جذب مواد در روده میباشد.
د) سنگدان بسیاری از پرندگان معادل دندان پستانداران است.
ج) گوارش شیمیایی ملخ در روده به طور کاملتری ادامه مییابد.
ه) گوارش شیمیایی غذا در گنجشک برخالف ملخ از روده شروع میشود.
 2 )4مورد
 3 )3مورد
 4 )2مورد
 5 )1مورد
2020کدام ترتیب زیر درست است؟
سنگدان
 )2ملخ :چینهدان
سنگدان
معده
 )1ملخ :چینهدان
معده
چینهدان
معده
 )4گنجشک :سنگدان
معده
سنگدان
 )3گنجشک :چینهدان
2121در کدام جاندار ،غذا پس از عبور از معده ،مورد گوارش مکانیکی قویتری قرار میگیرد؟ «جانو ِر دارای ………»
 )2کیسههای معده
 )1رودهی بزرگ و مننژ
ِ
پر و شروع گوارش مکانیکی و شیمیایی در معده
سنگدان بین روده و چینهدان
)3
َ )4
2222کدام گزینه تعریف درستی برای عمل بلع است؟
 )2فرو بردن غذا از دهان به معده
 )1خرد کردن ذرات درشت غذا به تکههای کوچک
 )4ورود مولکولهای مونومر به خون
 )3انتقال غذا از دهان به مری
2323آنزیم ……… برخالف ……… در ……… دیده نمیشود.
 )1آمیالز برونسلولی  -هیدر  -کاج
 )2آمیالز درونسلولی  -براسیکا اولراسه  -کرم لولهای
 )3تجزیهکنندهی گلیکوژن درونسلولی  -اکوئوس  -سسک سینه سرخ
 )4تجزیهکنندهی گلیکوژن برونسلولی  -جغد  -عنکبوت
2424کرم کدو توانایی جذب کدامیک از گزینههای زیر را دارد؟
 )4تریگلیسرید
 )3آمیالز
 )2سلوالز
 )1فنیل آالنین
2525شکل زیر عمل گوارش را در کدام سلول نشان میدهد و قسمت «الف» و «ب» کدام است؟
 )1نوتروفیل  -لیزوزوم  -جسم گلژی
 )2سلول پوششی روده  -پراکسیزوم  -شبکهی آندوپالسمی زبر
 )3نوتروفیل  -پراکسیزوم  -جسم گلژی
 )4سلول پوششی روده  -لیزوزیم  -شبکهی آندوپالسمی زبر

2626شکل سؤال قبل ،گوارش در کدام جانور را نشان میدهد؟
 )1اشریشیاکالی
 )2آمیب
 )3اسفنج
 )4هیدر
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2727کرم کدوی موجود در رودهی باریک انسان ،مونومرهای حاصل از تجزیهي کدامیک از گزینههای زیر را جذب نمیکند؟
 )4سلولز
 )3نشاسته
 )2آمیالز
 )1گلیکوژن
2828چند مورد از موارد زیر عبارت روبهرو را صحیح تکمیل نمیکنند؟ «همهی ………»
الف) جانوران دارای چینهدان ،لولهی گوارشی دارند.
ب) جانوران ،دارای دهان و لولهی گوارشیاند.
ج) جانوران دارای دهان ،لولهی گوارشی دارند.
د) اسفنجها برخالف آمیبها ،غذا را درون واکوئل گوارشی ،گوارش میدهند.
 1 )4مورد
 4 )3مورد
 2 )2مورد
 3 )1مورد
2929چند مورد از موارد نامبردهی زیر نمیتوانند کاملکنندهی عبارت باشند؟ « ……… برخالف ……… فاقد ……… نیست».
ب) کرم خاکی  -کرم کدو  -دهان
		
الف) هیدر  -کرم خاکی  -دهان
د) هیدر  -عروس دریایی  -بازوهای شکار
ج) عروس دریایی  -سلولهای استوانهای هیدر  -تاژک
ه) کرم کدو  -کرم خاکی  -جذب
 4 )4مورد
 3 )3مورد
 2 )2مورد
 1 )1مورد
3030کدامیک ،از نظر تغذیه با سایرین بیشترین تفاوت را دارد؟
 )4ملخ
 )3فیل
 )2گوریل
 )1عنکبوت
3131جاندار دارای گوارش درونسلولی ،امکان ندارد که ………
 )2تولیدمثل جنسی داشته باشد.
 )1واکوئل غذایی و تاژک داشته باشد.
 )4چینهدان و سنگدان داشته باشد.
 )3هضم مکانیکی داشته باشد.
3232دومین محل ذخیرهی موقتی غذا در ……… همان ……… است.
 )2گنجشک  -محل شروع گوارش مکانیکی غذا
 )1کرم خاکی  -محل شروع گوارش شیمیایی غذا
 )4گاو  -محل شروع ترشح آنزیمهای گوارشی
 )3ملخ  -محل شروع گوارش مکانیکی غذا
3333چند مورد از موارد زیر صحیح است؟
ب) در اسفنجها گوارش برونسلولی دیده نمیشود.
الف) کرم کدو مراحل گوارش کمتری از کرم خاکی دارد.
د) آمیالز درونسلولی در کاج برخالف گوزن دیده نمیشود.
ج) صید هیدر ،فقط نوعی سخت پوست کوچک است.
ه) فضای درونی رودهی کرم خاکی ،هاللی شکل است.
 4 )4مورد
 3 )3مورد
 2 )2مورد
 1 )1مورد
3434کدامیک ،محیط داخلی بدن را تشکیل میدهد؟
 )4مجموعهي مجاری و غدد بدن
 )3خون و سلولهای بدن
 )2لولهی گوارش
 )1اندامکهای سیتوپالسمی
3535در شکل روبهرو تولید فنیل آالنین و جذب آب در کجا صورت میگیرد؟
 )1الف  -الف
 )2الف  -ج
 )3ب  -ج

 )4ب  -الف
3636چند مورد از موارد زیر نادرستاند؟
ب) کیسههای معده درون معدهی ملخ است.
الف) درون دهان ملخ صفحات آروارهای وجود دارد.
د) گوارش مکانیکی در ملخ از دهان شروع میشود.
ج) سنگدان ملخ در مجاور روده است.
و) در کرم خاکی برخالف ملخ ،غذا از سنگدان به روده میریزد.
ه) جانور فاقد معده ،قلبهای پشتی ندارد.
 2 )4مورد
 3 )3مورد
 4 )2مورد
 1 )1مورد
3737به طورکلی جایگاه اصلی گوارش و جذب غذا در ملخ بعد از کدام اندام است؟ «اندامی که ……… »
 )2در لولهی گوارش کرم خاکی برخالف ملخ وجود ندارد.
 )1جایگاه اصلی جذب غذا در کرم خاکی است.
 )4اولین محل نرمتر شدن و ذخیرهی موقتی غذا است.
 )3در گنجشک بین معده و روده است.
3838اندام گوارشی که بین سه جاندار کرم خاکی ،ملخ و گنجشک مشترک است ،میتواند ………
 )3آنزیمهای منومرساز ترشح کند )4 .غذا را نرمتر و ذخیره کند.
 )2حلق باشد.
 )1جذب منومر کند.
3939در دستگاه گوارش ………  ،سنگدان ……… دیده نمیشود.
 )2کرم خاکی  -قبل از روده
 )1گنجشک  -به صورت برآمدگی شکمی
 )4گنجشک  -پس از محل شروع گوارش شیمیایی
 )3ملخ  -قبل از اندام جذب غذا
4040اندامی که در ملخ وظیفه ……… را دارد ،نسبت به بقیه از روده جانور دورتر میباشد.
 )4تولید و ترشح آنزیم گوارشی
 )3دومین هضم مکانیکی
 )2نرم کردن غذا
 )1جذب غذا
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مراهچ لصف  -شراوگ و هیذغت
4141ملخ برای خرد کردن غذا از کدامیک استفاده میکند؟
 )1چند ردیف اندام شانهمانند در دو طرف آروارهي باال

 )3صفحههای آروارهمانند در اطراف دهان
4242کدام گزینه درست است؟

 )2دندانهای ریز و به عقب برگشته

 )4فقط از چینهدان خود استفاده میکند.

 )1بخشهای مختلف لولهی گوارش ،برای انجام کارهای اختصاصی ،برخالف شکل ،عمل اختصاصی پیدا کردهاند.

 )2ماهیچههای سنگدان برخالف ماهیچههای چینهدان کمی قویتر است ولی هر دو قسمت برای ذخیرهی موقتی غذاست.

 )3در جانوران مختلف ،براساس نوع جانور و نوع غذایی که میخورند ،بخشهای مختلف لولهی گوارش آنها مشابه است.

 )4در پرندگان ،وجود چینهدان باعث ذخیره غذای زیادی با سرعت باالی بلع میشود که در بسیاری از آنها سنگریزه با غذا وارد میشود.
4343جانوری که در معدهي خود آرژینین را از تجزیهي مواد غذایی حاصل میکند ،امکان ندارد که ……… داشته باشد.

 )2اسکلت سلولی کیتینی
 )1قلب با منافذ دریچهدار
 )4بیشترین انرژی را برای عمل تولیدمثل
 )3آمیالز برونسلولی
4444چند مورد از موارد نامبردهی زیر در مورد جانوری غیر از انسان که گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در آن از یک نقطه شروع میشود ،صحیح نیست؟
الف) نقش رودهی آن ،شبیه کولون باال روی انسان است.
ب) چینهدان برخالف سنگدان ،سنگریزه دارد.
ج) فاقد معده است.
د) برخالف کیسهتنان دارای کیسههای معدی است.
ه) درون مویرگهای ماهیچههای پروازی خود ،دارای میوگلوبین است.
 5 )4مورد
 4 )3مورد
 3 )2مورد
 2 )1مورد
4545چند مورد از موارد زیر نادرست است؟ «……… برخالف ………  ……… ،سلولز را ……… دارد».
الف) اکوئوس  -انسان  -هضم  -در رودهی بزرگ
ب) گوزن  -فیل  -جذب  -در رودهی باریک
ج) انسان  -گاو  -هضم  -بعد از معده
د) تاژکداران جانور مانند  -انسان  -جذب  -در رودهی بزرگ خود
 4 )4مورد
 3 )3مورد
 2 )2مورد
 1 )1مورد
4646در کیسهی گوارش هیدر ،گوارش ……… و در واکوئل گوارشی ،گوارش ……… صورت نمیگیرد.
 )2شیمیایی  -شیمیایی
 )1شیمیایی نهایی  -مکانیکی
 )4شیمیایی به کمک تاژک  -به صورت هیدرولیز
 )3مکانیکی  -شیمیایی
ِ
«قسمت ……… »
4747کدام قسمت لولهی گوارشی گنجشک به طناب عصبی نخاعی نزدیکتر است؟
 )2شروعکنندهی هضم مکانیکی
 )1جذب کنندهی غذا
 )4ادامهدهندهی هضم مکانیکی
 )3نرمکنندهی اولیه غذا
4848در شکل زیر کدام قسمت معادل دندان است و مادهی دفعی نیتروژندار آن چیست؟
 )1الف  -اسید اوریک
 )2ج  -اوره

 )3الف  -اوره

 )4ج  -اسید اوریک
4949کیسههای معدهي ملخ از سمت دهان به قسمتی از لولهی گوارش متصل است که ………

 )2جذب غذا میکند.

 )1جذب آب میکند.

 )4هضم مکانیکی را شروع میکند.
 )3هضم مکانیکی را ادامه میدهد.
5050آسیاب کردن مواد غذایی در کرم خاکی و جذب مواد آلی گوارشیافته به ترتیب در ……… و ……… صورت میگیرد.

 )2چینهدان  -معده
 )1چینهدان  -روده
5151چند مورد از موارد زیر دربارهی ملخ نادرستاند؟
الف) ملخ از بخشهای تازه و سخت گیاه تغذیه میکند.
ب) کیسههای معده در ملخ با درون معده ارتباطی ندارد.
ج) رودهي ملخ جذب آب و مواد غذایی گوارشیافته را انجام میدهد.
د) گوارش شیمیایی در ملخ برخالف کرم خاکی و گنجشک از معده آغاز میشود.
 2 )1مورد

 1 )2مورد

 )3سنگدان  -روده

 )4سنگدان  -معده

 4 )3مورد

 3 )4مورد
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دستگاه گوارش انسان

اغلب مواد غذایی وارد ش��ده به بدن انس��ان مولکولهای درشت هستند ،پس قبل از جذب باید دچار تغییرات مکانیکی و شیمیایی شوند.
در دس��تگاه گوارش انسان دو بخش لولهی گوارش��ی و غدد گوارشی وجود دارد .لولهی گوارشی از دهان ،حلق ،مری ،معده ،رودهها و راست
روده است و غدد از غدد بزاقی دهان ،دیواره معده ،روده ،پانکراس و جگر تشکیل شدهاند.

ساختار لوله گوارش در انسان

این لوله تقریب ًا در تمام طول آن از خارج به داخل شامل الیههای زیر است:
 -1الیههای پیوندی خارجی :در حفره شکمی این الیه بخشی از رودهبند یا صفاق است که فضای بین سلولی زیادی دارد و اندامهای موجود
در حفره ش��کمی را از خارج به هم وصل میکند( .دقت کنید رحم ،مثانه و  ...که جزء اندام گوارش��ی نیس��تند ولی در حفره شکمی قرار
دارند نیز رودهبند یا صفاق را دارند و به همین دلیل کتاب ما گفته در اندامهای گوارش��ی بخش��ی از رودهبند وجود دارد ،پس قلب و
شش که در قفسه سینه هستند رودهبند ندارند .مری در اغلب بخشهای خود رودهبند ندارد ولی قسمت کمی از آن که در شکم است
رودهبند دارد).
 -2الیههای ماهیچهای :این ماهیچهها در دهان ،ابتدای حلق و مخرج (اسفنکتر خارجی راست روده) از جنس مخطط و تحت تأثیر اعصاب
پیکری ارادی هستند ولی در سایر نواحی ،ماهیچه صاف تحت کنترل اعصاب خود مختار غیر ارادی با انقباضات کند و طوالنی میباشند که
اعصاب پاراس��مپاتیک فعالیت آنها را ش��روع و زیاد میکنند .این انقباضها موجب خرد و نرم شدن مواد و حرکت آنها به جلو میشوند
(هضم مکانیکی) و دقت کنید که ماهیچههای طولی شکل در خارج و حلقوی شکل در داخل لوله گوارش قرار دارند.
 -3الیهی زیر مخاطی :یک الیه پیوندی (با فضای بین سلولی زیاد) میباشد که رگهای
خونی فراوان آن ماهیچهها را از مخاط پوشش��ی لوله گوارش جدا کردهاند( .در این الیه
عصب ،رگ خونی و لنفی وجود دارد).

 -4الیهی مخاطی :از بافت پوشش��ی با آس��تر پیوندی ساخته شدهاند که نوع بافت پوشش��ی به نقش آن بستگی دارد و با کار آن هماهنگ
ش��ده اس��ت .الیهی مخاطی در دهان و مری از نوع سنگفرشی مرکب و در معده و روده به صورت استوانهای ساده میباشد که برای جذب
غذا مناسب است.
نکته :در س��طح داخلی لولهی گوارش در اکثر نواحی چینهای ریزی وجود دارد که س��طح تماس غذا و مخاط را زیاد میکند ولی پرز و
ریزپرز فقط در رودهی باریک است که تنها از سلولهای پوششی استوانهای ساده تشکیل شدهاند.

حرکات و عمل ماهیچههای لوله گوارش انسان

حرکات لوله گوارش به دو صورت دودی و موضعی میباشد که در شکلگیری هر دو نوع حرکت ،هر دو نوع ماهیچه طولی و حلقوی نقش دارند.
الف) حرکات دودی :با انقباض کند و طوالنی ماهیچهها و انتقال حرکت به تارهای جلوتر میباشد .این حرکت در مری عامل اصلی انتقال
غذا اس��ت و در معده ابتدا کم و س��پس زیاد میش��ود ولی در پایان گوارش معده حرکات دودی به حدی شدید میشوند که در تخلیه آن
نقش کمکی دارند( .چون عامل اصلی تخلیه معده ،حجم و ترکیب شیمیایی کیموس دوازدهه است) .این حرکات به همراه ترشح موسین
در دوازده��ه و روده باریک و بزرگ کم اس��ت و در هر نوبت  10تا  15س��انتیمتر مواد را به جلو میب��رد به طوری که انتقال غذا در روده
باریک چند ساعت طول میکشد.
نکته :هر چه حجم کیموس روده باریک بیشتر باش��د ،اتس��اع آن بیشتر ش��ده ،تحریک اعصاب پاراسمپاتیک آن بیشتر شده و راهاندازی
حرکات دودی آن با انقباض ماهیچههای آن بیشتر میشود.
ب) حرکات موضعی :به صورت انقباضهای جدا از هم باعث میش��ود که محتویات روده به قطعات جدا از هم تبدیل ش��ود تا جذب را زیاد
کند .تکرار این حرکات در ابتدای روده باریک (دوازدهه) از انتهای آن بیشتر است و این اختالف باعث جلو بردن مواد در روده باریک میشود.

فصل چهارم تغذیه و گوارش

1 Cیهنیزگ 31-همهی موارد درست میباشند .والها بزرگترین جانوران کرهی زمین هستند و میدانیم که وال از گروه پستانداران میباشد
پ��س لق��اح داخلی و جفت دارد (درس��تی (د)) که از خرچنگ ریز و ماهی کوچک اس��تفادهی غذایی میکند پس گوش��تخوار اس��ت و آنزیم
تجزیهکنندهی گلیکوژن را درون و برونسلولی دارد (درستی (ج)) و به جای دندان چند ردیف اندام شانهمانند در دو طرف آروارهی باالیی دارد
و طبق متن کتاب گوارش مکانیکی را از معده پس از بلع غذا شروع میکند و در هر وعدهی غذایی حدود نیم تن غذا میخورد که در روز  4بار
این کار را انجام میدهد ولی در س��ال س��وم میخوانیم که بیشتر قشر مخ در والها برای پردازش اطالعات شنوایی تکامل یافته است و قدرت
پژواکسازی دارد ولی این ویژگی آنها از خفاشها و دلفینها کمتر است (درستی (الف) و (ب)).
 بزرگترین جانور
 بزرگترین جاندار

 مسنترین درخت
 قدیمیترین دانه
 بزرگترین آغازی
2 Cیهنیزگ12-

وال (پستاندار)
درخت سکویا
نوعی کاج
دانهي نوعی گندم
کلپها

ﻣﻮاد ﮔﻮارش ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ

ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎيﮐﻮﭼﮏ
ﺟﺬب ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي
ﮐﻮﭼﮏ

ذرات ﻏﺬاﯾﯽ

ﻏﺬا

موارد (الف) و (د) نادرست است.

رد عبارت (الف) :طبق جملهی کتاب درسی «والها بزرگترین جانوران کرهی زمین هستند که وال گوژپشت از نظر اندازه ،متوسط است».
درستی عبارت (ب) :غذای وال ماهی کوچک (با قلب شکمی) و خرچنگ با قلب پشتی میباشد.

درستی عبارت (ج) :طبق متن کتاب ،گوارش مکانیکی در معده وال و گنجشک آغاز میشود.
رد عبارت (د) :والها برای غذا خوردن دهان و گلوی خود را باز کرده تا غذای زیادی را با آب فراوان وارد دهان کنند و س��پس با بس��تن دهان
آب زیادی را خارج کرده و غذا را وارد معده کنند تا گوارش را آغاز کنند.

3 Bیهنیزگ 23-دقت ش��ود در ابتدا صورت سؤال موارد نادرس��ت را به عنوان جواب میخواهد ،حال چک کنیم کدام موارد درست و کدام
موارد نادرست هستند که موارد (ج) و (د) نادرستاند.
درستی عبارت (الف) :در متن کتاب درسی مشاهده کنید که در توضیحات نوشته ،دقت شود این وال گوژپشت از نظر اندازه متوسط است و 16

متر طول دارد ،پس میتوان دریافت که وال گوژپشتی با اندازهی بزرگ و طولی بیش از  16متر میتوان یافت.
دلیل رد عبارت (ج) :دقت شود که ملخ آرواره ندارد بلکه صفحات آرواره مانند دارد.
درستی عبارت (ب) :دقت شود که بلع ورود غذا ،از دهان به معده است و دریچهی ورودی معده کاردیاست.
دلیل رد عبارت (د) :دقت ش��ود که غذای وال گوژپش��ت ماهیهای کوچک و خرچنگهای ریز دریاس��ت که خرچنگ چش��م مرکب دارد ،ولی
غذای عقاب پرندگان کوچک ،مار و حشرات است که تنها حشرات چشم مرکب دارند ،یعنی جانور چشم مرکبی خوراک مشترک هر دو نیست.
4 Aیهنیزگ34-

تا حاال سه بار اینو تکرار کردم!!

5 Bیهنیزگ 25-بررسی گزینههای نادرست:
رد گزینهی ( :)1آب از دهان وال گوژپش��ت با بس��تن دهان خارج میش��ود اما ذرات موجود در آن در الی اندامهای شانهمانند او گیر میکنند،
س��پس وال این مواد را میبلعد و وارد معدهي خود میکند (وال مواد غذایی را در ابتدا همراه آب فراوان وارد دهان خود میکند)( .در وال مانند
انسان هنگام بلع ،مواد غذایی وارد معده شده ولی کرم خاکی معده ندارد (درستی .))2
رد گزینهی ( :)3غذای این جانور از ریزترین جانوران تأمین میشود و گیاه نمیخورد که به نشاسته نیاز داشته باشد.
رد گزینهی ( :)4وال در هر وعده حدود نیم تن غذا را وارد معده میکند و در هر شبانهروز چهار بار این کار را کرده و دو تن غذا میخورد.
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6 Cیهنیزگ 46-ابتدا به تعریف جذب در کتاب مراجعه میکنیم:
«جذب یعنی ورود مولکولهای مونومر به  -1س��لولهای پوش��انندهی س��طح روده  -2سپس ورود آنها به درون خون» و مولکولها برای عبور از
هر سلول  2بار از غشا رد میشوند (پس دو بار مونومر باید از غشای سلول پوششی روده و دو بار از غشای سلول پوششی رگ خونی رد شود).
میدانیم هر غش��ا نیز دو الیهی فس��فولیپیدی دارد که مجموع ًا  8الیهی فس��فولیپیدی میشود ولی سؤال تعداد غشای عبوری را خواسته است که
 4تا جواب است.
7 Bیهنیزگ 37-گوارش مکانیکی شامل تبدیل ذرات بزرگتر به ذرات کوچکتر است و گوارش شیمیایی تبدیل پلیمر به مونومر است که
ش��امل تبدیل گلیکوژن به گلوکز نیز میش��ود .گزینهی ( )2هم ربطی به موضوع ندارد و به جذب غذا ربط دارد .دقت کنید که گوارش شیمیایی
با هیدرولیز است ،نه سنتز آبدهی.
8 Bیهنیزگ28-

همهی موارد صحیح میباشند.

ایستگاه کرم کدو
کرم کدو برای بدن ما س��ودی ندارد (بلکه ما به آن س��ود میرس��انیم) ،پس زندگی همیاری ندارد و زندگی آن انگلی اس��ت و
زیادی آن مقدار ائوزینوفیل را در بدن زیاد میکند (زیرا ائوزینوفیل در هنگام بیماریهای انگلی افزایش مییابد) (درستی (ب) و
(د)) و به دلیل اینکه از بدن ما استفاده میکند ،میتواند مضر باشد و این جاندار فاقد دهان و لولهی گوارش است و نواری شکل
است (درستی (الف)) و مونومرهایی که ما تولید کردهایم را از پوست خود جذب میکند که سطح تنفسی کرم نیز همین پوست
آن است (درستی (ب)) و فاقد هضم مکانیکی و شیمیایی در بدن خود است .عبارات (ج) و (ه) خط کتاب درسی میباشند.
9 Bیهنیزگ49-
نکته :مرغ ،کرم خاکی ،انسان و گنجشک همهچیزخوار هستند ولی کوسه ،عقاب ،عنکبوت و شیر گوشتخوارند و گاو ،گوسفند ،آهو ،گوزن ،گوریل،
فیل و اس��ب گیاهخوارند .پس گوش��تخوار و گیاهخوار هیچگاه رژیم غذایی یکس��انی ندارند ولی هر دو با همهچیزخوار میتوانند غذای مش��ترک
داشته باشند.
10 Bهنیزگ 310-موارد (ج) و (ه) نادرس��ت اس��ت .در مورد این س��ؤال یه نگاه خوب به درس��نامه بکن! بعد میبینی که اسفنج اص ً
ال کیسهی
گوارشی نداره!! (نادرستی (ج))
توجه کنید که گوارش اسفنج و آمیب فقط درونسلولی است و کیسهی گوارش ندارند( .نادرستی (ج))
بررسی سایر عبارات:
درس��تی (الف) :در کیس��هی گوارش��ی مواد از همان راه ورود ،خارج میشوند (یعنی یک س��وراخ به عنوان دهان و مخرج دارند) .پس یک مسیر
رفت و یک مسیر برگشت را طی میکنند .در حالی که در لولهی گوارشی این مسیر یکطرفه است ،یعنی از دهان آغاز و به مخرج ختم میشود.
درستی (ب) :مواد غذایی در هیدر از راه دهان وارد و از همان راه خارج میشوند .در هیدر چیزی به نام مخرج مجزا وجود ندارد (دهان و مخرج
یک سوراخ هستند و مجزا نمیباشند).
درس��تی (د) :دو الیهي س��لول هیدر را میتوانید در شکل کتاب مشاهده کنید که الیهی داخلی تاژکدار برای گوارش و الیهی خارجی برای تنفس
است (در کیسهتنان سلولها مستقیم ًا با محیط تبادل گازی دارند).
نادرستی (ه) :یادتون باشه که هیدر فقط یک کیسهی گوارشی داره! که کار اونم گوارش و توزیع غذا بین سلولهای هیدر است.
11 Cهنیزگ 311-عبارات (الف)( ،ب) و (و) به طور درستی جمله را تکمیل میکنند.
(الف) درست است چون بعضی از جانوران آبزی گیاهخوارند و آمیالز برونسلولی را به همراه گلیکوژناز درونسلولی دارند.
(ب) درست است چون تک سلولیها جاندارانی هستند که درونسلولی با ایجاد واکوئل ،محل مناسب فعالیت آنزیم ایجاد کردهاند.
(ج) نادرست است چون بسیاری از جانداران محیط داخلی دارند و پر سلولیاند.
(د) نادرست است چون کی گفته هیدر میتونه غذای گندهتر از خودش بخوره! کتاب بیچاره گفته گندهتر از سلولهای خودش میخوره!! بی دقت!!
(ه) نادرست است ،اوالً یادتون باشه هر جا صحبت از مسابقه تسلیحاتی شد سریع یا ِد زندگی صیادی بیفتید که همهی هیدر (نه بعضی) با خوردن
دافنی سخت پوست دریایی کلکشو میکنه!! (اون صید بیچاره هم که دفع آمونیاک داشت خدا بیامرزدش!)
(و) درست است ،بعضی از سلولهای الیه داخلی هیدر ،آنزیم هیدروالز میسازند و یا تاژکهایی دارند (یعنی چند تاژکاند) که تاژک به مخلوط
کردن آنزیمهای گوارشی با غذا در هضم شیمیایی کمک میکند.
(ز) نادرست است چون درون کیسهی گوارشی هیدر منومر تولید نمیشود و گوارش درون سلول کامل میشود.

183

12 Cهنیزگ 412-موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس��ت اس��ت .میدانیم هیدر برای گرفتن طعمه از نیشهای زهری اس��تفاده میکند و طعمه را
میکش��د و اغلب ،سختپوس��تان ریزی به نام دافنی را میخورند که میتوانند در آب لقاح داخلی کنند و البته این صید ،گردش خون باز ،چش��م
مرکب ،دفع آمونیاک و همولنف به همراه قلب پشتی و طناب عصبی شکمی دارد) (درستی (د)).
بررسی سایر عبارات:
رد (الف) :درون کیس��ه بخش نرم بدن صید به مولکولهای کوچکتر تبدیل میش��ود (نه به مونومر) .اگر به مونومر تبدیل میش��د که ادامهی
گوارش درون سلولها بیمعنی بود.
رد (ب) :این آنزیمها تنها توسط برخی از سلولهای کیسه ترشح میشوند.
رد (ج) :مژک اصطالحی اشتباه برای هیدر است .از برخی سلولهای هیدر تاژک خارج میشود.
هیدر در سطح داخلی کیسهی گوارشی تاژک دارد ولی ولوکس در سطح خارجی خود تاژک دارد
و عروس دریایی مژک در سطح درونی خود دارد.
13 Bهنیزگ213-
نکات معده:
 -1کرم خاکی معده ندارد و غذا پس از سنگدان وارد روده میشود( .نادرستی گزینههای ( )1و ())3
 -2در ملخ جذب غذا در معده و جذب آب در روده صورت میگیرد( .درستی گزینهی ())2
 -3در گنجشک معده بین چینهدان و سنگدان است و غذا از سنگدان مانند کرم خاکی به روده میرود (نادرستی گزینهی ( ))4و گوارش مکانیکی
و شیمیایی از معده آغاز میشود.
14 Aهنیزگ114-
نکته :با توجه به نکات باال میبینیم که در کرم خاکی به دلیل نداشتن معده و در گنجشک به دلیل وجود معده بین چینهدان و سنگدان ،غذا در
آنها از سنگدان وارد روده میشود.
ش��کل به ترتیب چینهدان (محل ذخیره و نرمتر کردن غذا) ،س��نگدان (محل شروع هضم مکانیکی غذا) و رودهی کرم خاکی

15 Bهنیزگ315-
(محل جذب آب و غذا و شروع هضم شیمیایی) را نشان میدهد (کرم خاکی معده ندارد).

فقط (الف) نادرست است .درون رودهی کرم خاکی تنها مواد آلی گوارش مییابند .مواد معدنی قابل گوارش نیستند و فقط

16 Cهنیزگ116-
درون روده در صورت نیاز جذب میشوند( .نادرستی (الف))

درس��تی س��ایر عبارات را میتوانید در کتاب بیابید .در مورد (عبارت (د)) باید گفت به دلیل اینکه کرم خاکی جانداری همهچیزخوار است ،پس
باید بتواند غذاهای گیاهی و مواد موجود در آن مثل نشاسته را به مونومر تبدیل کند .پس نیاز به آمیالز (نشاسته

17 Cهنیزگ117-
بررسی عبارتها:

گلوکز) دارد.

دقت شود چینهدان ،معده و سنگدان همگی محلهای ذخیرهی موقتی غذا هستند و حال در ملخ هر سه نیز وجود دارند.

دلیل رد عبارت (الف) :دقت شود هیچ وقت غذا وارد کیسههای معده نمیشود.

دلیل رد عبارت (ب) :دقت ش��ود آخرین ذخیرهی موقتی ملخ ،معده اس��ت که نقش جذب مواد غذایی دارد و ربطی به هزارالی نشخوارکنندگان
که وظیفهی جذب آب را دارد ،ندارد.

دلیل درستی عبارت (ج) :گوارش مکانیکی ملخ از صفحات آرواره مانند اطراف دهان شروع میشود.

دلیل رد عبارت (د) :دومین ذخیرهی موقتی غذا سنگدان است و گوارش شیمیایی ندارد.
18 Aهنیزگ318-

کرم خاکی معده ندارد و روده بعد از چینهدان و سنگدان است.
موارد (ب) ( ،ج) و (ه) نادرست است ،دقت کنید که ملخ در روده گوارش شیمیایی چندانی انجام نمیدهد (رودهي ملخ فقط

19 Bهنیزگ319-
جذب آب دارد) نادرستی (ج و ب) و در شکل کرم خاکی هم میتوانید درستی عبارت (الف) را ببینید .در ملخ مونومر در معده تولید میشود و

گوارش شیمیایی در معده پایان میپذیرد .سایر عبارات درستاند و میتوانید آنها را در کتاب درسی بیابید( .راستی ملخ صفحات آرواره مانند
دارد ،نه آرواره!!)
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20 Bهنیزگ 220-رجوع کنید به ش��کل درسنامه (کرم خاکی معده ندارد .معدهي ملخ جذب
غذا دارد .معدهي گنجشک بین چینهدان و سنگدان است).

21 Bهنیزگ 421-گزینهی ( )4پاسخ کاملتری نسبت به سایر گزینههاست ،زیرا در گنجشک غذا پس از عبور از معده به سنگدان میرود که
دارای ماهیچههای قوی است و شروع گوارش مکانیکی و شیمیایی در معده است .در گزینههای ( )1و ( )2هم رودهی بزرگ و هم مننژ ،مخصوص
پستانداران میباشند ولی کیسههای معده مخصوص ملخ است و گزینهی ( )3هم در مورد کرم خاکی صحیح است.

22 Aهنیزگ 222-بلع ،فرو بردن غذا از دهان به معده میباشد و گزینهی ( )1هضم مکانیکی و گزینهی ( )4جذب را توضیح میدهد.
23 Cهنیزگ 223-آمیالز درونسلولی فقط در گیاهان (براسیکا اولراسه) دیده میشود.
دقت ش��ود که ابتدا باید این تعاریف را بلد باش��ید :آمیالز درونس��لولی فقط در گیاهان و آمیالز برونسلولی در گیاهخواران و همهچیزخواران و
آنزیم تجزیه کننده گلیکوژن برونسلولی در گوشتخواران و همهچیزخواران و آنزیم تجزیه کننده گلیکوژن درونسلولی در جانوران دیده میشود.
حال با این تعاریف ،به گزینهها دوباره توجه کنید:
اص ً
ال هیدر گیاهخوار نیست ،پس آمیالز برونسلولی ندارد( .رد گزینهی ())1
آنزیم تجزیه کننده گلیکوژن درونسلولی در همهی جانوران دیده میشود( .رد گزینهی ())3
آنزیم تجزیه کننده گلیکوژن برونسلولی هم در جغد دیده میشود و هم در عنکبوت زیرا هر دو گوشتخوارند( .رد گزینهی ())4
24 Bهنیزگ 124-کرم کدو که در رودهي انسان زندگی میکند مواد غذایی گوارش یافتهي درون روده (مونومرها) را از راه پوست خود جذب
میکند .فنیل آالنین یک آمینواسید است ولی بقیهی موارد درشتمولکول هستند و جذب از پوست ندارند.
25 Bهنیزگ 125-شکل گوارش درونسلولی در نوتروفیل یا هر فاگوسیت کنندهای را نشان میدهد و (الف) بیانگر لیزوزوم و (ب) بیانگر جسم
گلژی است ولی سلول پوششی روده گوارش درونسلولی ندارد.

26 Aهنیزگ 326-دقت کنید که گوارش درونس��لولی در آمیب (که آغازی اس��ت) و اسفنج (که جانور است) دیده میشود( .به کلمهی جانور
در سؤال دقت کنید).
27 Bهنیزگ427-
کرم کدو اگر در رودهی باریک انسان زندگی کند ،چون میدانید سلولز در رودهی باریک دست نخورده باقی میماند ،بنابراین کرم کدو نمیتواند
از گلوکز حاصل از تجزیهي آن استفاده کند .سلولز در رودهی بزرگ انسان توسط باکتریها تجزیه میشود ولی بقیهی موارد در رودهی باریک
به مونومر تبدیل شدهاند.
28 Cهنیزگ 128-فقط (الف) درست است .چینهدان بخشی از لولهی گوارشی است که مسئوول نرمتر کردن و ذخیرهی موقتی غذا در لولهی
گوارش برخی جانوران است (درستی (الف)).
تشریح عبارات دیگر:
عبارت (ب) :کرم کدو دهان و لولهی گوارشی ندارد و به صورت انگل در رودهی انسان زندگی میکند.
عبارت (ج) :هیدر به جای لولهی گوارش ،کیس��هی گوارش��ی دارد ولی دهان دارد( .تازه یادتون باش��ه که مژکداران هم دهان س��لولی دارند ولی
آغازی هستند).
رد عبارت (د) :اسفنجها همانند آمیبها ،غذا را درون واکوئل گوارشی ،گوارش میدهند.
موارد (الف)( ،ج) و (ه) نمیتوانند تکمیل کننده باشند.

29 Cهنیزگ329-
«فاقد … نیست ⇐ یعنی دارای … هست!!!»

بررسی عبارتها:
دلیل رد عبارت (الف) :دقت شود که کرم خاکی مانند هیدر دهان دارد.
دلیل درستی عبارت (ب) :کرم خاکی دهان دارد ولی کرم کدو دهان ندارد.
دلیل رد عبارت (ج) :عروس دریایی دارای مژک و سلولهای استوانهای هیدر دارای تاژکاند.
دلیل درستی عبارت (د) :عروس دریایی بازوهای شکار ندارد ولی هیدر دارای بازوهای شکار است.
دلیل رد عبارت (ه) :دقت شود هر دو مرحلهی جذب را دارند.
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30 Aهنیزگ130-

عنکبوت از گوشتخواران و سایرین از علفخواران میباشند.

31 Bهنیزگ431-

آمیب و اس��فنج تنها گوارش درونس��لولی دارند و هیدر دارای هر دو نوع گوارش درونس��لولی و برونس��لولی اس��ت .که

گزینههای ( )2( ،)1و ( )3در مورد هیدر صحیح است ولی این گروه چینهدان و سنگدان ندارند.
32 Cهنیزگ232-
نکته :چینهدان ،معده و سنگدان محل ذخیرهی موقتی غذا هستند در کرم خاکی دومین محل ذخیرهی غذا سنگدان است که محل شروع گوارش

مکانیکی است نه شیمیایی! (نادرستی گزینهی ( .))1در گنجشک دومین محل ذخیره غذا معده است که محل شروع گوارش مکانیکی و شیمیایی
اس��ت (درس��تی گزینهی ( ،))2در ملخ این قسمت مربوط به سنگدان اس��ت ،ولی گوارش مکانیکی ملخ از دهان شروع میشود (نادرستی گزینهی
( ))3و در گاو محل ذخیرهی غذا معده است ولی شروع ترشح آنزیم از دهان است.
سه مورد (الف)( ،ب) و (ه) صحیحاند.

33 Cهنیزگ333-
دلیل درس��تی عبارت (الف) :دقت ش��ود که کرم کدو چون انگل اس��ت از مراحل اصلی گوارش فقط جذب را دارد ،ولی کرم خاکی همه مراحل
اصلی گوارش را دارد.

دلیل درستی عبارت (ب) :دقت شود که اسفنج و آمیب فقط گوارش درونسلولی دارند.

دلیل رد عبارت (ج) :در پرانتز باالی ش��کل هیدر ،متذکر ش��ده اس��ت که صید هیدر در این جا نوعی س��خت پوست کوچک است پس میتواند

جاندار دیگری نیز باشد.

دلیل رد عبارت (د) :دقت شود که آمیالز درونسلولی تنها در گیاهان دیده میشود (در کاج دیده میشود).

دلیل درستی عبارت (ه) :براساس شکل کتاب درسی صحیح است.

34 Aهنیزگ 334-خون و مایع بین سلولی و سلولهای بدن مجموع ًا محیط داخلی بدن را تشکیل میدهند .دقت کنید که لولهی گوارش و لولهی
تنفس ،جزء محیط داخلی بدن نیست .چون با محیط بیرون مستقیم ًا در ارتباط هستند.
35 Cهنیزگ235-

در ملخ تولید مونومر در اثر هضم شیمیایی و جذب غذا در معده (الف) است ولی جذب آب در روده (ج) میباشد.

36 Cهنیزگ236-

موارد (الف)( ،ب)( ،ج) و (ه) نادرس��ت هس��تند .با توجه به متن کتاب درس��ی ،صفحات آرواره مانند و کیس��ههای معده به

ترتیب در اطراف دهان و معدهاند ،نه درون آنها (نادرس��تی (الف) و (ب))! و س��نگدان آن هم مجاور کیسههای معده است ،نه روده (نادرستی
(ج))!! ولی گوارش مکانیکی در دهان با صفحات آرواره مانند اطراف آن شروع میشود( .درستی (د)) و جانور فاقد معده یعنی کرم خاکی قلبهای
لولهای پشتی با خون تیره دارد (نادرستی (ه)) ولی مورد (و) درست است.
37 Bهنیزگ337-

در ملخ جایگاه اصلی گوارش و جذب غذا ،معده و کیسههای آن است که بعد از سنگدان میباشد که سنگدان در گنجشک

بین معده و روده است.
مع��ده (ج��ذب کنندهی غذا در ملخ) در کرم خاکی وجود ندارد (نادرس��تی گزینهی ( .))1کیس��ههای معده (ترش��ح کننده

38 Aهنیزگ438-
آنزیمهای منومرساز) تنها در ملخ وجود دارد (نادرستی گزینهی ( ))3و حلق نیز در گنجشک و ملخ یافت نمیشود (نادرستی گزینهی (( ))2یعنی
در کتاب نگفته).

پرندگان دندان ندارند و به جای آن س��نگدان ،آس��یاب کردن غذاها را بر عهده دارد( .دندان در اغلب پس��تانداران وجود

39 Bهنیزگ139-
دارد ).که سنگدان برخالف معده و چینهدان ،به صورت برآمدگی به سمت پشت بدن است ولی سایر گزینهها درست است.
40 Aهنیزگ240-
دهان

(مکانیکی اولیه)

مری

ترتیب اندامهای گوارشی در ملخ به شرح زیر است:
چینهدان

سنگدان

(نرم کردن غذا) (هضم مکانیکی دوم)

کیسههای معده (در اطراف معده است)
(تولید و ترشح آنزیم)

معده

روده

مخرج

(جذب غذا) (جذب آب)

صفحهه��ای آروارهمانن��دی که در اطراف دهان ملخ قرار دارند ،برای خرد کردن غذا که عمدت ًا برگها و بخشهای تازه و

41 Aهنیزگ341-
نرم گیاهی است به کار میرود.

مراهچ لصف  -شراوگ و هیذغت
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42 Cهنیزگ442-
نکته :در پرندگان دارای چینهدان ،این اندام که غذا را نرمتر میکند باعث ذخیره غذای زیادی میشود که این غذا با سرعت باال بلع شده است
که بسیاری از پرندگان سنگریزه زیادی با غذا میخورند تا سنگدان را توانا در هضم مکانیکی کنند.

علت رد سایر گزینهها:
گزینهی ( )1نادرست است چون شکل و عمل بخشهای مختلف لولهی گوارش اختصاصی شدهاند.
گزینهی ( )2نادرست است چون ماهیچههای سنگدان بسیار قویتر از چینهدان است.
گزینهی ( )3نادرست است چون بخشهای مختلف لولهی گوارش جانوران مختلف متفاوت است نه مشابه.
گوارش شیمیایی نهایی مثل تولید آمینواسید آرژینین و جذب غذا در معدهي ملخ صورت میگیرد .یعنی در معده ،پلیمرها

43 Bهنیزگ243-
به مونومر تجزیه میش��وند .ملخ حش��رهای است که اسکلت خارجی کیتینی دارد( .نه اسکلت سلولی که پروتئینی از ریزلولهچه و ریزرشته است).
ولی قلب با منافذ دریچهدار ،آمیالز برونس��لولی بهدلیل گیاهخواری دارد و چون جمعیت فرصتطلب اس��ت مانند سایر حشرات بیشترین انرژی را
صرف تولیدمثل میکند که در سال چهارم میخوانیم.
44 Cهنیزگ444-

این جا منظور گنجشک است که گوارش مکانیکی و شیمیاییاش از معده شروع میشود؛ تمام موارد ناصحیح است.

بررسی عبارات:
دلیل رد عبارت (الف) :دقت شود که نقش رودهی گنجشک مثل اکثر سایر جانوران جذب غذاست؛ روده ملخ آبگیری میکند.
دلیل رد عبارت (ب) :دقت کنید که فقط سنگدان دارای سنگریزه ذخیرهای است ولی از چینهدان هم سنگریزه عبور میکند.
دلیل رد عبارت (ج) :گنجشک معده دارد.
دلیل رد عبارت (د) :دقت شود که ملخ دارای کیسههای معدی است.
دلیل رد عبارت (ه) :دقت شود که میوگلوبین درون مویرگهای ماهیچههای پروازی نیست بلکه درون سلولهای ماهیچهای پروازی است.
45 Cهنیزگ345-

موارد (الف)( ،ب) و (د) غلطاند.

بررسی عبارات:
دلیل رد عبارت (الف) :دقت ش��ود در فیل و اس��ب هضم و جذب ماده حاصل از س��لولز (هر دو) در رودهی بزرگ یا رودهی کور انجام میشود و
هضم سلولز در انسان هم در رودهی بزرگ است ولی جذب صورت نمیگیرد.
دلیل نادرستی عبارت (ب) :دقت شود که نشخوارکنندگان جذب گلوکز حاصل از سلولز را در رودهی باریک ولی اسب و فیل در رودهی بزرگ انجام میدهند.
دلیل درس��تی عبارت (ج) :دقت ش��ود که هضم س��لولز در انسان در رودهی بزرگ (بعد از معده) اس��ت ولی هضم سلولز در نشخوارکنندگان در
معده است.
دلیل رد عبارت (د) :اص ً
ال تاژکداران جانور مانند رودهی بزرگ ندارند.
در هیچ جانداری هضم مکانیکی درون سلولها انجام نمیشود .در هیدر درون کیسه هضم مکانیکی و شیمیایی برونسلولی

46 Bهنیزگ146-
ولی درون سلول در واکوئلهای گوارشی هضم شیمیایی نهایی با تولید منومر درونسلولی انجام میشود.
47 Cهنیزگ447-

با توجه به شکل کتاب میبینیم که سنگدان گنجشک به سمت قسمت پشتی بدن است پس به نخاع پشتی نزدیکتر است

که چون هضم مکانیکی و شیمیایی گنجشک در معده آغاز میشود .پس هضم مکانیکی در سنگدان ادامه مییابد.

48 Bهنیزگ148-

مادهی دفعی نیتروژندار در پرندگان اوریک اسید است و سنگدان (الف) معادل دندان برای هضم مکانیکی میباشد.

49 Aهنیزگ349-

با توجه به شکل کتاب ،کیسههای معدهی ملخ بین سنگدان و معده است که از سمت دهان به سنگدان متصل است و همانطور

که میدانید در ملخ ،دهان شروع کننده هضم مکانیکی و سنگدان ادامه دهندهی هضم مکانیکی میباشد.
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همانطور که میدانید کرم خاکی دندان ندارد و مواد غذایی را با کمک س��نگریزهها در س��نگدان خود آس��یاب میکند و

50 Bهنیزگ350-
جذب مواد غذایی هم در رودهي جانوران (بهجز ملخ) رخ میدهد.

عل��ت نادرس��تی عبارت (الف) این اس��ت که ملخ از بخشهای ت��ازه و نرم گیاه تغذیه میکند ،نه س��فت و کهنه .در مورد

51 Bهنیزگ351-
نادرستی عبارت (ب) باید گفت که مطابق متن کتاب ،کیسههای اطراف معدهي ملخ به درون معده راه دارند و نادرستی عبارت (ج) در این است
که رودهي ملخ تنها آب جذب میکند و این معده است که با آغاز گوارش شیمیایی غذا مواد گوارش یافته را جذب میکند و در مورد نادرستی
عبارت (د) باید توجه کنید که شروع گوارش شیمیایی در ملخ و گنجشک هر دو از معده است.
عبارات (ب) و (ه) نادرست است .راستروده به انتهای رودهی بزرگ چسبیده است( .نادرستی (ب)) و در زیر مخاط یک

52 Bهنیزگ152-
الیه پیوندی وجود دارد که مخاط را از ماهیچه جدا میکند (نادرستی (ه)) و سایر عبارات صحیح است.
53 Aهنیزگ453-

معده بافت استوانهای یکالیه دارد ولی سایر عبارات صحیح است.
 ←سنگفرشی چندالیه
دهان و پوست و مری 
 ←استوانهای یکالیه
معده و رودهی باریک و بزرگ 

54 Bهنیزگ454-

در لوله گوارش از داخل به خارج بهترتیب قسمتهای مخاط ،زیر مخاط ،ماهیچههای حلقوی و طولی و الیه پیوندی خارجی

(بخشی از روده بند) تشکیل شده است.

55 Bهنیزگ155-
مخاط :بافت پوشش��ی با فضای بینس��لولی کم در دیوارهي لولهی گوارش اس��ت که به کمک موکوز پوشیده شده است و یک آستر پیوندی دارد
که در قسمت پیوند فضای بینسلولی زیادی دارد و کالژن میسازد.

زیرمخ��اط :ی��ک الیه بافت پیوندی (کالژنس��از) در زیر مخاط که آن را به بافتهای ماهیچهای زیری��ن متصل میکند و رگهای خونی لنفی و
اعصاب فراوانی دارد.

56 Aهنیزگ456-

زیرمخاط با رگهای خونی فراوان خود ،به مخاط غذا میرساند.

57 Cهنیزگ457-

موارد (ب) و (ه) درست میباشند و عبارت (ه) کام ً
ال خط اول کتاب درسی در گوارش انسان است.

ریزپرز :چینخوردگیهای غشای هر سلول پرز روده است.
پرز :مجموعهای از سلولها که به صورت استوانهای قرار گرفتهاند و در رودهی باریک است.
در عبارت (الف) ریزپرز را یک سلول معرفی کرده است .در صورتی که میدانیم این تعریف نادرست است.
نکته :پرز رودهی باریک یک ردیف س��لولهای پوشش��ی است از نوع استوانهای ساده و ریزپرز چینخوردگیهای غشای هر سلول پرز روده است
که سطح جذب را زیاد میکند .وسط پرز مویرگهای خونی و لنفی برای جذب غذا وجود دارد.

نکته :در حرکات دودی و موضعی لولهی گوارش هر دو نوع ماهیچهی طولی و حلقوی نقش دارد( .نادرستی (ج))

نکته :در تخلیهی معده ،مهمترین عامل حجم و ترکیب ش��یمیایی کیموس دوازدهه اس��ت ولی حرکات دودی در انتهای معده
نیز نقش کمکی دارند.

فقط عبارت (الف) نادرس��ت اس��ت .حرکات قطع��های در تمام طول رودهی باریک وجود دارد .ول��ی در ابتدای آن تکرار

58 Cهنیزگ358-
بیشتری دارد .سایر عبارات درستاند .در عبارت (ب) دقت کنید که دهان گوارش شیمیایی (به دلیل وجود پتیالین و اثر آنزیمهای موجود در
بزاق) و مکانیکی غذا را بر عهده دارد ،پس این عبارت درس��ت اس��ت .اگر به این صورت بود« :دهان تنها گوارش شیمیایی را بر عهده دارد» این

عبارت نادرست بود .عبارات (ج) و (ه) کام ً
ال خط کتاب است ولی در مورد (د) دقت کنید که اتساع لولهی گوارش در راهاندازی حرکت دودی
نقش دارد.

