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آموزش به روش نقشه مفهومی

بخش 1: مقدمه

چرا غذا می خوریم

 ایجاد حس لذت

سوال دانش آموز زرنگ: چرا لذت می بریم؟! 
پاسخ معلم: تمام حس لذتی که ما در مواجهه با امور مختلف حس می کنیم به خاطر ترشح مواد خاصی در مغز می باشد. مثاًل هورمونی 
به نام دوپامین در مغز وجود دارد که ترشح آن باعث ایجاد حس لذت می شود. زمانی که غذا می خوریم این مواد در مغز ترشح می شود 

مخصوصاً اگر غذای مورد عالقه مان را بخوریم!

 عملکرد درست یاخته ها
 رشد و نمو یاخته ها

سوال دانش آموز زرنگ: تفاوت رشد و نمو چیست؟ 
پاسخ معلم: واژة رشد که معادل واژة انگلیسی growth درنظر گرفته می شود، به معنی افزایش اندازه و بزرگ شدن برگشت ناپذیر ابعاد 
می باشد ولی واژة نمو که معادل واژة انگلیسی development درنظر گرفته می شود، به معنی عبور از یک مرحلة زندگی به مرحله دیگر 

می باشد که همراه با تشکیل بخش های جدید در بدن موجودات است. مثاًل تشکیل گل در گیاهان، نوعی نمو محسوب می شود.

ءگفتار 1: ســاختار و عملکرد لولة  گوارش     

بخش 2: ساختار و عملکرد لولة گوارش
اجزای دستگاه گوارش در انسان

 لولة پیوسته ای که از دهان تا مخرج ادامه دارد.
این لولة پیوسته، در اثر تکامل حفرة گوارشی به وجود آمده است که بعداً در 

مورد آن بحث خواهد شد.
 دهان
 حلق
 مری
 معده

 رودة باریک

نکاتی از شکل:
زائدة  و  بزرگ  رودة  روی  باال  قسمت  کبد،   )1

آپاندیس در قسمت راست بدن قرار دارند.
2( بیشتر قسمت های معده و قسمت پایین روی 

رودة بزرگ در سمت چپ بدن قرار دارند  رودة بزرگ 

حلق
مری

معده
کیسة صفرالوزالمعده

کبد

رودة باریک
رودة بزرگ

مخرجراست روده  راست روده 
 مخرج

بهتر بیاموزیم: حلق بخشی از دستگاه گوارش می باشد 
که بعد از دهان قرار گرفته است و در کتاب درسی به 
چهارراه تشبیه شده است. زیرا حلق از باال به بینی، از 

پایین به مری و نای و از جلو به دهان راه دارد.
حلق مری

حنجره

برچاکنای )اپی گلوت(

 تأمین مواد و انرژی مورد نیاز بدن برای 

 اجزای اصلی لولة گوارش
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 جداسازی اجزا به وسیلة بنداره  )اسفنکتر(ها

 تعریف: ماهیچه هاي حلقوي که در قسمت های لولة گوارش وجود دارد.
 ویژگی: به هنگام انقباض، قطر لولة گوارش را کاهش می دهند.

 نقش: تنظیم عبور مواد
از  جلوگیری  باعث  و  است  بسته  و  منقبض  کرمی،  حرکات  رسیدن  تا  طبیعی:    انقباض 

بازگشت محتویات معده به مری می شوند
 عبور غذا

 خروج گاز از معده )باد گلو(
 استفراغ

 انقباض ناکافی  ریفالکس )مراجعه به بخش 8 این فصل(
 انتهای معده )بندارة پیلور(

 انتهای رودة باریک )بین رودة باریک و رودة بزرگ( 
 داخلی: صاف )غیرارادی(
 خارجی: مخطط )ارادی( 

نکته1: اسفنکترهای راست روده همیشه بسته اند، مگر هنگام خروج مدفوع.
نکته2: این اسفنکترها، برخالف اسفنکترهای میزراه هم سطح هستند در صورتی که 

اسفنکترهای میزراه، باال و پایین یکدیگر می باشند.

 غدد بزاقي؛ ترشح بزاق
 غدد دیوارة معده؛ ترشح آنزیم هاي معده، کلریدریک اسید، فاکتور داخلي معده، مادة مخاطي

  غدد دیوارة روده؛ ترشح مادة مخاطي، آب و یون هایي مانند بي کربنات، آنزیم هاي گوارشي )پس از مرگ یاخته هاي پوششي، به درون فضاي روده آزاد مي شود.(
 پانکراس )لوزالمعده(؛ ترشح آنزیم و بي کربنات

 کبد )جگر(؛ ترشح صفرا که از راه مجاري صفراوي کبد به یک مجراي مشترک وارد و در کیسة صفرا ذخیره مي شود.

بخش 3: ساختار لولة گوارش

نکته: قسمتی از مری که خارج از فضای شکمی است، صفاق ندارد.ساختار دیوارة لولة گوارش
 1- الیة بیرونی؛ خارجی ترین الیة لولة گوارش که بخشی از پردة صفاق است. 

 پرده ای که اندام هاي درون شکم را به هم وصل مي کند.
 صفاق شامل سرخرگ ها، سیاهرگ ها و شبکه های خونی زیادی است. 

 صفاق از جنس بافت پیوندی است.
 دهان
 حلق

 ابتداي مري 
 بندارة  خارجي مخرج )راست روده(

 خارجی تر از ماهیچه های حلقوی است.
 به بافت پیوندی الیة بیرونی متصل است.

 داخلی تر از ماهیچه های طولی است.
 به الیة زیر مخاطی متصل است.

مکان

 انبساط: در سه حالت باز مي شود انتهای مری 

معده

مری

انقباض ناکافی
بندارة انتهای مری

 راست روده

 غده های 
گوارشی 

بندارة پیلور
بندارة انتهای 
رودة باریک

راست روده
بنداره داخلی بنداره خارجی

مخرج

نکته: ساختار دیوارة لولة گوارش تقریباً در تمام طول 
آن به ترتیب از خارج به داخل مشابه است.

 2- الیة ماهیچه ای

 انواع

 مخطط و ارادی 

 صاف و غیرارادی
 ماهیچة طولی )خارجی(؛ ویژگی

 ماهیچة حلقوی )داخلی(؛ ویژگی

صنفاق
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بقیة  به  انقباضات قوي  تری نسبت  بر ماهیچه هاي طولي و حلقوي داراي ماهیچه هاي مورب است و داراي    معده عالوه 
بخش هاي لولة گوارش است.

 ترتیب ماهیچه ها در معده از داخل به خارج: ماهیچة مورب  ماهیچة حلقوي  ماهیچة طولي
 خرد و نرم شدن مواد غذایي

 مخلوط شدن غذا با آنزیم هاي گوارشي
 به جلو رانده شدن مواد غذایي در طول روده

نکته: به چند دلیل نیاز است معده نسبت به بقیة قسمت های لولة گوارش دارای انقباضات قوی تر و شدیدتری باشد که عبارتند از: 
1( غذا قرار است در معده چند ساعت بماند و خوب با شیرة معده مخلوط شود تا آنزیم های گوارشی معده بر غذا تأثیر بگذارند. برای 
اینکه این مخلوط شدن خوب انجام شود نیاز است غذا خرد و خمیر شود تا آنزیم های معده و پس از آن روده بهتر تأثیر بگذارند، بنابراین 

وجود ماهیچه ها و انقباضات قوی برای خرد و خمیر شدن غذا الزم است.
2( پس از اینکه غذا مدتی در معده ماند و تبدیل به کیموس شد، الزم است که کیموس از معدة وارد دوازدهة )ابتدای رودة باریک( شود 
که این تخلیة معده از طریق انقباضات قدرتمند معده در هنگام تخلیه انجام می شود. انقباضات قدرتمند و شدید معده باعث می شود که 
دریچة پیلور معده باز و کیموس وارد دوازدهه  شود. الزم به توضیح است که کیموس همان مخلوط حاصل از گوارش است یعنی غذای 

خورده شده ای که با شیرة معده مخلوط شده است.

 چسبیدن مخاط برروي ماهیچه
 لغزیدن و چین خوردن مخاط برروي ماهیچه

 بافت پوششی سنگفرشي چند الیه در دهان و مري
 بافت پوششی استوانه اي یک الیه در روده و معده

 جذب مواد از لولة گوارش و ورود به فضاي بین یاخته اي؛ مثال: جذب در روده و دهان.
 پرز: چین خوردگي هاي مخاط

 ریز پرز: چین خوردگي غشای یاخته هاي پوششي روده
 آنزیم 

 اسید )ترشح HCL در معده(
 هورمون )به خون ترشح مي شوند(؛ باعث تنظیم فعالیت هاي گوارشي

 ترکیبات: موسین )نوعي گلیکوپروتئین( + آب 
 در سراسر لولة گوارش ترشح مي شود.

 آسیب هاي فیزیکي )خراشیدگی( در اثر تماس با غذا
 آسیب هاي شیمیایي در اثر اسید و آنزیم ها

 به هم چسباندن و توده اي کردن ذرات غذا

 ساختار ماهیچه ای معده 

 نقش: انقباضات ماهیچه ها موجب

 3- زیر مخاط؛ نقش

نکته: بافت پیوندی سست در زیر مخاط باعث چسبندگی، لغزندگی، 
چین خوردگی و حرکات راحت مخاط لولة گوارش می شود.

نکته: در الیة ماهیچه ای و زیر مخاط، 
روده بندشبکه ای از یاخته های عصبی وجود دارد. 

سیاهرگ

زیر مخاط

فضای روده

الیة مخاطی 
)مخاط(

غده

شبکه یاخته های عصبی

الیة بیرونی
ماهیچه های حلقوی
ماهیچه های طولی الیه ماهیچه ای

سرخرگ
شبکه یاخته های

عصبی

 4- مخاط

 انواع 

 وظایف
عوامل افزایش دهندة سطح جذب در مخاط روده: وجود 

 سنتز مواد گوناگون
و ترشح

 مادة مخاطی 

 نقش
 محافظت از لولة گوارش در برابر

نکته: بافت پیوندی سست و رگ های خونی در هر 4 الیة لولة گوارش دیده می شود. در فصل 4 خواهید دید که تمام انواع رگ های 
خونی بافت پوششی دارند. پس می توان گفت بافت پوششی هم در هر 4 الیه وجود دارد.
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یادآوری: در علوم سال هشتم خواندید که هورمون ها موادی هستند که به خون می ریزند و روی عملکرد اندام های مختلف تأثیر می گذارند. هورمون ها 
یا پروتئینی هستند و یا استروئیدی. هورمون های استروئیدی از کلسترول ساخته می شوند. در فصل قبل در بخش توضیحات مربوط به غشای یاخته، 
مطالبی راجع به کلسترول آورده شده است. کلسترول یک لیپید حلقوی شکل است که در ساختار آن 3 حلقة 6 ضلعی و یک حلقة 5 ضلعی وجود دارد. 

بخش 4: حرکات لولة گوارش

حرکات لولة گوارش

 عامل حرکات: انقباض ماهیچه های دیوارة لولة گوارش
 مکانیسم: گشاد شدن لولة گوارش درنتیجة ورود غذا  تحریک اعصاب دیواره  ایجاد حلقة انقباضی با حرکات رو به جلو

بهتر بیاموزیم: حرکت حلقة انقباضی به معنی حرکت ماهیچه ها نیست. بلکه با شروع این حرکات، تحریک ایجاد شده که باعث 
انقباض ماهیچه ها می شود که در طول لولة گوارش به پیش می رود یعنی باعث انقباض ماهیچه های جلوتر می شود. برای درک درست از 
این فرآیند می توانید حرکت الکتریسیته در طول سیم برق مثاًل برای روشن کردن یک المپ را تصور کنید. زمانی که ما کلید روشن کردن 
المپ را می زنیم، انرژی الکتریسیته در طول سیم برق حرکت می کند و به المپ می رسد. اینجا هم می بینید که سیم برق حرکت نمی کند 
بلکه انرژی الکتریسیته در طول سیم حرکت می کند. فرآیند انقباض ماهیچه ها هم چیزی شبیه به این مثال است. تحریکی که باعث 
انقباض ماهیچه ها می شود در واقع جریان الکتریسیته ضعیفی است که توسط یاخته ها ایجاد می شود و از طریق اعصاب انتقال می یابد.

 حرکت دادن غذا از دهان به سمت مخرج
  مخلوط کردن محتویات لولة گوارش به ویژه در زمان رسیدن حرکات کرمي شکل

  به بنداره ها؛ مثال: رسیدن غذا به بندارة پیلور در معده )بندارة بین معده و رودة باریک(
این  سپس  می شوند  منقبض  میان  در  یکی  صورت  به  لوله  از    بخش هایی 

بخش ها از حالت انقباض خارج شده و بخش های دیگر منقبض می شوند.
 ریز کردن محتویات لولة گوارش

 مخلوط کردن بیشتر محتویات لوله با شیرة گوارشی 

 قطعه قطعه کننده

 نقش 

 نقش ها

 انواع

 کرمی شکل

تودة غذا انتهای روده

انقباض

دهان

انقباض تودة غذا

)1

)2

)3

بهتر بیاموزیم: با توجه به شکل خواهید فهمید که 
چگونه حرکات کرمي شکل ـ که حاصل عملکرد 
ماهیچه هاي طولي و حلقوي است ـ باعث حرکت 
بلعیدن  از  بعد  مي شود.  معده  طرف  به  غذا  لقمة 
فوقاني  قسمت  در  حلقوي  ماهیچه هاي  اول  غذا، 
لقمة غذا منقبض شده و لقمه را به سمت پایین 
طولي  ماهیچه هاي  ناحیه  این  )در  مي دهد  فشار 
زمان  همان  در  هستند(؛  استراحت  حالت  در 
ماهیـچه هاي طولي در زیـر لقمة غذا در حالــت 

انقباض هستند و مسیري را که لقمه باید طي کند، کوتاه مي نماید )پیکان هاي روشن(. در این ناحیه ماهیچه هاي حلقوي در حالت استراحت هستند و 
مسیر عبور لقمه باز است. این عمل آنقدر ادامه مي یابد تا غذا به معده برسد.

ماهیچه ها در 
الیة ماهیچة حالت استراحت

حلقوی

الیة ماهیچة 
طولی

ماهیچه ها در حال استراحت

انقباض الیة ماهیچة
حلقوی، مری را فشار می دهد

لقمه غذا

معده

انقباض ماهیچة طولی، 
مری را کوتاه می کند.
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بخش 5: گوارش غذا

گوارش در دهان

  در اثر فعالیت هماهنگ ماهیچه هاي اسکلتي آرواره ها، گونه ها، لب ها و زبان و دندان ها که باعث آسیاب شدن غذا به ذره هاي بسیار 
کوچک می شود. 

 فواید: اثر بهتر بزاق و آنزیم هاي گوارشي بر غذا )گوارش شیمیایي مؤثرتر(
 از بقیة غدد بزاقی بزرگ تر است.

 نسبت به سایر غدد بزاقی در سطح باالتری قرار گرفته است.
 زیر آرواره ای؛ نسبت به سایر غدد بزاقی در سطح پایین تری قرار گرفته است.

 زیر زبانی؛ ویژگی: نسبت به غدد بناگوشی و زیرآرواره ای کوچک تر است.

نکته: این غدد در حفرة دهانی نمی باشند.

 غده های بزاقی کوچک حفرة دهان

 آب
نکته: موسین نوعی گلیکوپروتئین )پروتئین + قند( می باشد که عالوه بر لولة 
گوارش، در دستگاه تنفسی هم ساخته و ترشح می شود و پس از ترکیب با آب 

فراوان، موکوز )مادة مخاطی( را به وجود می آورد که حالت لزجی دارد.   یون ها 
 موسین

 آمیالز؛ نقش: کمک به گوارش نشاسته
  لیزوزیم؛ نقش: تخریب دیوارة باکتري هاي درون دهان و

 کشته  شدن باکتري ها و ضد عفوني شدن محیط دهان می شوند.

جالب است بدانید: حیوانات طي یک عمل غریزي، بچه هاي خود را لیس مي زنند. این عمل باعث 
مي شود لیزوزیم بزاق، باکتري هاي سطح بدن بچه ها را تا حدودي از بین ببرد.

یادآوری از کتاب علوم پایة هفتم: غذایی که به وسیلة دندان ها خرد شده است )گوارش مکانیکی( با حرکات زبان با بزاق ترکیب شده و به توده ای خمیری 
شکل تبدیل می شود. پس از این مرحله، بلع اتفاق می افتد. با توجه به این مطلب باید گفت که حرکات زبان هم به گوارش غذا در دهان کمک می کند.

بخش 6: بلع غذا

بلع غذا

 تعریف: انتقال لقمة غذاي جویده شده از دهان به معده

نکته 1: مرحلة اول بلع، ارادي است.
نکته 2: با رسیدن غذا به حلق، بلع به شکل غیرارادی ادامه می یابد.

 1- پس از جویدن غذا  باال آمدن زبان و فشار به غذا  رانده شدن غذا به سوي انتهاي دهان و حلق 
 2- باال آمدن زبان کوچک  بسته شدن دهانة راه بیني

 بسته شدن راه ناي  قطع تنفس  باال رفتن حنجره
براي زماني کوتاه  پایین آمدن برچاکنای )اپی گلوت(

چرا نباید هنگام غذا خوردن حرف زد؟! چون برای حرف زدن نیاز است که هوا از نای خارج شود )بازدم اتفاق بیفتد( و باعث ارتعاش 
تارهای صوتی حنجره شود )در فصل 3 با این فرآیند بیشتر آشنا می شوید(. بنابراین هنگام حرف زدن، برچاکنای )اپی گلوت( باالست 
و نمی تواند دهانه راه نای را ببندد و در این هنگام اگر غذا هم بخوریم، غذا ممکن است به جای مری وارد نای شود. برای همین است 

که همیشه توصیه می شود که هنگام غذا خوردن حرف نزنیم!

 گوارش مکانیکي )جویدن(

 گوارش شیمیایی به کمک
 آنزیم های بزاق

 محل ترشح

 سه جفت غدة بزاقی
 بزرگ شامل

 بناگوشی؛ ویژگی

 ترکیبات
بزاق

غدة بناگوشی آنزیم ها

مجرای بزاق
غدة زیرزبانی

غدة زیرآرواره ای

 مراحل

 3- مهار مرکز تنفس به وسیلة مرکز بلع در بصل النخاع 
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نکته 1: غذا پس از ورود دوباره به سیرابی، حالت مایع پیدا می کند.
نکته 2: به شکل گاو دقت کنید! سیرابی به دم و نگاری به سر گاو نزدیک تر است. همچنین هزارال در 
باالی شیردان قرار دارد. بنابراین هزارال به پشت گاو و شیردان به شکم گاو نزدیک تر است. البته این 

شکل از کتاب درسی حذف شده است ولی اگر این مطلب را بدانید بهتر است.

نکاتی از فعالیت:
1( طول رودة گوشتخواران کوتاه تر از علف خواران است. بلندتر بودن طول روده، فرصت بیشتری به آن می دهد تا مواد غذایی موجود در غذای گیاهی را جذب کند. 
2( باکتری هایی که در دستگاه گوارش نشخوارکنندگانی مانند گاو وجود دارد مقدار زیادی گاز متان تولید می کنند که یکی از گازهای گل خانه ای می باشد 
و باعث گرم شدن کرة زمین می شود. بنابراین گوارش در نشخوارکنندگان با گرم تر شدن کرة زمین و پدیدة گرمایش جهانی ارتباط دارد. بنابراین یکی از 

راه های مقابله با پدیدة مضر گرمایش جهانی مصرف کمتر گوشت قرمز و کم شدن تعداد گاوداری هاست!

امتحانی، مفهومیپرسش های موضوعی - ذره بینی

ترکیبی و کنـکوری

ءگفتار 1: ســاختار و عملکرد لولة  گوارش     

بخش 1: مقدمه
نتایج خوردن غذا چیست؟ اضافه وزن و چاقی چه رابطه ای با این عمل دارند؟   1

بخش 2: ساختار و عملکرد لولة گوارش
اهمیت انقباض اسفنکترها چیست؟   2
کدام قسمت هاي لولةگوارش هم در ابتدا و هم در انتهاي خود بنداره دارد؟ برای هر کدام که نام علمی می دانید، بنویسید  )ترکیبی(   3
کدام غده ها و اندام ها ترشحات خود را به درون لولةگوارش مي ریزند؟   4
کدام نوع بافت در هر چهار الیة لولة گوارش موجود است؟ )ترکیبی(   5
موقعیت لوزالمعده و کبد را در حفره شکمی مقایسه کنید  )مفهومی(   6
کولون باالرو از باال و پایین به کجا متصل است؟ )مفهومی(   7

بخش 3: ساختار لولة گوارش
الیه هاي لولةگوارش که تقریبًا در تمام طول آن وجود دارد را به ترتیب از خارج به داخل نام ببرید  )امتحاني(   8
موارد مشخص شده در شکل زیر را نامگذاري کنید  )کنکوری(   9

)ب( )پ( )ت(
)الف(

)ث(
)ج(

)چ(

صفاق چیست و کدام الیه از الیه هاي لولة گوارش را شامل می شود؟ )امتحاني(   10
الیة ماهیچه اي در کدام بخش هاي لولة گوارش از نوع مخطط است؟ )ترکیبی(   11
ابتدایی ترین ماهیچه ها و انتهایی ترین ماهیچه های لولة گوارش از چه نوعی هستند؟ )مفهومی(   12
بخش های لولة گوارش را از لحاظ تنوع اشکال ماهیچة صاف، مقایسه کنید  )امتحاني(   13
شبکه اي از یاخته هاي عصبي در کدام الیه هاي لولة گوارش وجود دارد؟ )کنکوری(   14

نقش الیة زیر مخاطي لولة گوارش چیست؟ )امتحاني(   15

داخلي ترین یاخته هاي مخاط لولة گوارش، از چه نوعي است؟   16
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دیوارة خارجی معده از چه نوع بافتی است؟ )مفهومی(   17
منشاء حرکات لولة گوارش چیست؟   18
مخاط روده و معده را از نظر ساختار و عملکرد مقایسه کنید  )مفهومی ـ ترکیبی(   19
        نادرست   20  درست در زیر مخاط و الیة ماهیچه ای شبکه ای از یاخته های عصبی وجود دارد  
        نادرست   21 صفاق، روده را برخالف کلیه از خارج احاطه می کند  )ترکیبی(  درست
        نادرست   22 در دیوارة بیرونی رودة باریک ، یاخته های چند هسته ای دیده نمی شود  )ترکیبی(  درست
        نادرست   23 در ساختار لولة گوارش، ماهیچة صاف طولی برخالف حلقوی، همواره به صفاق متصل اند  )ترکیبی(  درست

بخش 4: حرکات لولة گوارش
انواع حرکات لولة گوارش چند نوع اند؟ نام ببرید  )امتحاني(   24
در حرکات کرمي شکل، عامل تحریک یاخته هاي عصبي دیوارة لولة گوارش چیست؟   25
حلقة انقباضي پیش رونده در کدام نوع از حرکات لولة گوارش ایجاد مي شود و در چه جهتی حرکت می کند؟   26
چه زماني حرکات کرمي شکل فقط نقش مخلوط کنندگي دارند؟ مثال بزنید  )امتحاني(   27
انقباض ماهیچه اي در حرکات قطعه قطعه کنندة لولة گوارش چگونه است و نتیجة آن چیست؟   28
در ساختار معده، مابین الیة عامل حرکات کرمی شکل و الیة دارای سلول های ترشح کنندة بیکربنات، چه الیه هایی وجود دارد؟ )مفهومی ـ ترکیبی(   29
هنگام انقباض بنداره پیلور، حرکات کرمی معده چه کاربردی دارند؟ )ترکیبی(   30
مابین پیلور و راست روده، چند بنداره وجود دارد؟ )ترکیبی(   31

بخش 5: گوارش غذا
دستگاه گوارش طي فرآیند گوارش                     ، غذا را آسیاب مي کند    32
در چه نوع گوارشي، مولکول هاي بزرگ تبدیل به مولکول هاي کوچک مي شوند؟ )کنکوری(   33
غدد ترشح کنندة بزاق در دهان چه تعداد است؟ نام ببرید  )امتحاني(   34
بزاق چیست؟ )امتحانی(   35
نقش آنزیم آمیالز و لیزوزیم بزاق چیست؟ )امتحاني(   36
جنس موسین چیست و از کجا ترشح می شود؟   37
مادة مخاطي چگونه تشکیل مي شود و چه نقشي دارد؟ )امتحاني(   38

غدد بزرگ بزاقي را در شکل زیر مشخص کنید  )امتحاني(   39

در دستگاه گوارش انسان، گوارش شیمیایی ازکدام قسمت آغاز می شود و ابتدا روی کدام مواد آلی تاثیر می گذارد؟ )مفهومی و امتحانی(   40

تنها مسیري که هنگام بلع در انتهاي حلق براي عبور لقمة غذایي باز است، کدام مسیر است؟    41

در شکل زیر، موارد خواسته شده را نام گذاري کنید  )امتحاني(   42

)پ(
)الف(
)ب(

)ج(

)ث(

)چ(

میزان آب موجود در مادة مخاطی و موسین را مقایسه کنید  )مفهومی(   43
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نوع بافت بیرونی ترین الیة یاخته ای اولین اندام دستگاه گوارش                    آخرین عضو دستگاه نسبت به کیسه های هوایی                    است  )ترکیبی(   44

        نادرست   45 در سراسر دستگاه گوارش، موسین ترشح می شود  )مفهومی( درست

بخش 6: بلع غذا
چه عضوي در دهان، تودة غذایي را با فشار به عقب و داخل حلق مي راند؟   46

در هنگام بلع، با رسیدن غذا به کدام بخش از لولة گوارش، بلع به شکل غیر ارادي ادامه پیدا مي کند؟   47

در هنگام بلع، زبان کوچک و برچاکناي )اپي گلوت( چه عکس العملي نشان مي دهند و بر مسیر کدام مجاری اثر می گذارند؟   48

صحبت کردن و عدم آرامش در هنگام بلع غذا ممکن است باعث سرفه در شخص شود، علت را توضیح دهید  )مفهومی(   49

حرکت ماهیچه هاي لولة گوارش را از هنگام ورود غذا به حلق تا ورود به معده توضیح دهید  )امتحاني(   50

در هنگام سرفه                   به سمت باال می رود تا راه                  را باز کند  )مفهومی(   51

  نادرست   52 حرکات کرمی شکل مری برخالف حرکات قطعه قطعه کننده اش، در انتها سبب استراحت بندارة انتهایی می شود )مفهومی ـ ترکیبی(    درست

بخش 7: گوارش در معده 
در دیوارة خارجی معده سلول ها از نظر فضای بین یاخته ای چه ویژگی دارند؟ )مفهومی و کنکوری(   53

تصویر زیر، بخشي از دیوارة معده را نشان مي دهد  بخش هاي مشخص شده را نام گذاري کنید  )امتحاني(   54

)ب(

)پ(

)ت(

)ج(

)ث(

)الف(

بخش کیسه اي شکل لولة گوارش انسان چه نام دارد؟ )کنکوری(   55

ویژگي ظاهري دیوارة معده چیست و چه مزیتی برای معده دارد؟   56

تعداد الیه های ماهیچه ای در معده بیشتر از سایر بخش های لولة گوارش می باشد  علت را توضیح دهید  )مفهومی(   57

گوارش در معده در اثر کدام عوامل انجام مي شود؟ )امتحاني(   58

مخلوطي که از معده به رودة باریک وارد مي شود چه نام دارد و از چه چیزهایي تشکیل شده است؟   59

بخش 8: شیرة معده 
حفره هاي معده چگونه به وجود آمده اند؟   60

مجاري غده هاي معده به چه بخشي راه دارند؟    61

مادة مخاطي در معده از چه یاخته هایي ترشح مي شود؟ ویژگی و نقش آن را بیان کنید  )کنکوری(   62

یاخته هاي پوششي سطحي معده چه موادي ترشح مي کنند و ترکیب شدن این مواد چه فایده ای دارد؟   63

pH الیة ژله اي محافظتي معده در چه محدوده اي قراردارد و دلیل آن چیست؟ )مفهومی(   64

یاخته هاي اصلي غدد معده چه موادي را ترشح مي کنند؟    65

در غدد دیوارة معده، کدام یاخته ها بیشترین تعداد و کدام یک بزرگترین اندازه را دارند؟ )مفهومی و کنکوری(   66

آنزیم هاي معده بر کدام مولکول هاي زیستي مي توانند تأثیر بگذارند؟ )ترکیبی(   67

گوارش غذا، خنثی کردن صفرا و تشکیل پپسین فعال از اعمال کدام یک از ترشحات غدد معده می باشد؟ )مفهومی(   68

پیش ساز پروتئازهاي معده را به طور کلي                      مي نامند  )امتحاني(   69

پپسینوژن ها بر اثر تماس با کلریدریک اسید چه تغییري مي کند؟   70

پپسین معده، چه تأثیري بر پپسینوژن ترشح شده از یاخته هاي اصلي دارد؟   71
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چرا وجود میکروب ها، براي گوارش در نشخوارکنندگان ضروري است؟ )مفهومی(   218

در »ملخ، انسان، هیدر« محلی که در آن هم گوارش شیمیایی و هم جذب انجام می شود را نام ببرید  )ترکیبی(   219

        نادرست   220 در نشخوارکنندگان، معده برخالف شیردان، آنزیم گوارشی ندارد  )مفهومی(  درست

        نادرست   221 در میان قسمت های معدة نشخوارکنندگان، تودة غذایی از بخش های نگاری، سیرابی و مری، دو بار می گذرد   )مفهومی( درست

باتوجه به شکل سوال 210 به پرسش های زیر پاسخ دهید    222

        نادرست 1( بخش )ب( در بدن انسان با ترشح هورمون، سبب افزایش رسوب Ca در استخوان ها می شود  درست

        نادرست 2( بخش )ث( در بدن انسان باتولید هورمون سبب افزایش مصرف فولیک اسید در مغز استخوان می شود  درست

ویژه کنکوری هاپرسش های چهار گزینه ای

گفتار 1: ســاختار و عملکرد لولة ی گوارش     

                     یاخته هاي استوانه اي                        223

1 برخي از ـ مي توانند پروتئین هایي بسازند که درون شبکة آندوپالسمي، فعال ولي بیرون از یاخته، غیرفعال هستند.

2 برخی از ـ می توانند اسیدی تولید کنند که می تواند در شکستن پیوند برخی از آمینواسیدها مؤثر باشد.

3 همة ـ روده توانایی جذب پروتئین های گوارش یافته را دارند.

4  همة ـ موجود در معده، نسبت سطح به حجم یکساني دارند.

یاخته هاي سطحي لولة گوارشي،                        224

2 قدرت ترشح مواد ترکیب شونده  با آب را دارند. 1 در محل شروع فعالیت آمیالز، استوانه ای شکل است. 

4  در یک ردیف یاخته اي قرار دارند. 3 در باالتر از غشای پایه در هر قسمت، یاخته هاي مجاور شبیه به هم اند. 

در انسان، مادة مخاطي توسط کدام بافت پوششي ترشح نمي شود؟   225

4  مکعبي ساده 3 مژک دار  2 استوانه  اي ساده   1 سنگفرشي چند الیه 

غشای کدام یک از یاخته هاي زیر با بقیه متفاوت است؟   226

4  یاخته هاي پوششي رودة باریک 3 یاخته هاي پوششي دهان  2 یاخته هاي پوششي رودة بزرگ  1 یاخته هاي پوششي مري 

زیر مخاط در رودة باریک،                        227

2 داراي بافت پیوندي متراکم است. 1 به سطح داخلي ماهیچه هاي حلقوي متصل مي شود. 

4  داراي یاخته هاي ترشحي برون ریز است. 3 به سطح خارجي ماهیچه هاي طولي متصل مي شود. 

در زیر مخاط، رگ ها و یاخته هاي عصبي درون چه بافتي قرار گرفته اند؟   228

4  بافت پوششي چند الیه 3 بافت پوششي یک الیه  2 بافت پیوندي ُسست  1 بافت پیوندي متراکم 

داخلي ترین یاخته هاي مخاط،                        229

2 یاخته هاي بافت عصبي هستند. 1 یاخته هاي بافت پیوندي هستند.  

4  یاخته هاي بافت ماهیچه اي هستند. 3 یاخته هاي بافت پوششي هستند. 

کدام ترتیب الیه هاي سازندة دیوارة لولة گوارش انسان را به طور کامل تري از داخل به خارج بیان مي نماید؟   230

1 زیر مخاط، مخاط، ماهیچه هاي حلقوي، ماهیچه هاي طولي، الیة بیروني

2 زیر مخاط، مخاط، ماهیچه هاي طولي، ماهیچه هاي حلقوي، الیة  بیروني

3 مخاط، زیر مخاط، ماهیچه هاي طولي، ماهیچه هاي حلقوي، الیة بیروني

4  مخاط، زیر مخاط، ماهیچه هاي حلقوي، ماهیچه هاي طولي، الیة بیروني
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کدام بخش از لولة گوارش سه الیة ماهیچه اي صاف دارد؟   231

2 بخشي که دریچه اي به نام پیلور دارد. 1 بخشي که بین حلق و معده است. 

4  بخشي که ماهیچه هاي مخطط هم دارد. 3 بخشي که به رودة بزرگ وصل مي شود. 

چند عبارت نادرست عنوان شده است؟   232

 از میان حرکات لولةگوارش فقط حرکات قطعه قطعه کننده در مخلوط شدن محتویات لولة گوارش با شیره هاي گوارشي نقش دارند  الف

 ماهیچه هاي قسمتي از معده، از بازگشت مواد از معده به مري جلوگیري مي کند  ب

 یاخته هاي دوکي شکل در هیچ کجا از مري دیده نمي شوند  پ

 با شدت پیدا کردن حرکات کرمي در معده، حلقة انقباضي محکمي به سمت پیلور حرکت مي کند که باعث از بین رفتن انقباض پیلور مي شود  ت

 بلع، یعني انتقال لقمة غذاي جویده شده از دهان به معده براي هضم کامل  ث

5  4  4 3  3 2  2 1

در کدام حالت فقط حرکات کرمي شکل لولة گوارش مي توانند در مخلوط کردن محتویات این لوله با شیره هاي گوارشي نقش داشته باشند؟   233

2 زماني که کیموس در ابتداي معده قرار دارد. 1 زماني که کیموس به قسمت بعد از بندارة پیلور وارد مي شود. 

4  هیچ کدام 3 زماني که کیموس در انتهاي معده به پیلور برخورد مي کند. 

 به طور معمول،                      در سمت راست بدن انسان قرار ندارد    234

2 بندارة انتهاي مري 1 محل اتصال رودة باریک به رودة بزرگ 

4  کولون باالرو 3 کیسة صفرا  

عبارت صحیح کدام است؟   235

1 در بدن انسان هر حرکت کرمي شکل منجر به حرکت رو به جلوي غذا مي شود.

2 در بدن انسان هر حرکت کرمي شکل منجر به گوارش مواد غذایي مي شود.

3 در بدن انسان هر حرکت کرمي شکل توسط ماهیچه هایي با ظاهر غیرخط دار صورت مي گیرد.

4  در بدن انسان هر حرکت کرمي شکل پس از اتساع دیوارة لولة گوارش و تحریک اعصاب آن راه اندازي مي شود.

کدام یک از موارد زیر معموالً در سمت چپ بدن انسان قرار دارند؟   236

2 پانکراس و کولون باالرو 1 رودة کور و کبد  

4  دوازدهه و کیسة صفرا 3 اغلب بخش هاي معده و کولون پایین رو 

یاخته هاي سازندة صفاق،                         237

2 رشته هاي کالژن و کلسیم فراوان دارند. 1 مادة بین یاخته اي مایع دارند.  

4  اغلب در فاصلة زیادي از همدیگر قرار گرفته اند. 3 پس از تولد دیگر تقسیم نمي شوند. 

در بخش مشخص شدة شکل زیر، ماهیچه هاي صاف                      دارند     238

1 طولي، بالفاصله پس از بافت پوششي قرار

2 حلقوي، بالفاصله پس از بافت پیوندي خارجي قرار

3 حلقوی، نسبت به باقی ماهیچه ها به الیة مسئول ترشح نزدیک تر است.

4 مورب، بالفاصله پس از بافت ترشح کننده قرار دارد. 

اگر غدد بزاقي به صورت کامل نابود شوند،                        239

1 گوارش مکانیکي در دهان نمي تواند انجام شود.

2 گوارش شیمیایي در دهان نمي تواند انجام شود.

3 هیچ گوارشي نمي تواند در دهان انجام شود.

4  مشکلي براي گوارش در دهان ایجاد نمي شود و هر دو نوع گوارش در دهان انجام خواهد شد.

در هنگام بلع،                        240

2 حنجره هیچ حرکتي ندارد.  1 با فشار زبان کوچک، غذا به داخل حلق رانده مي شود. 

4  مایعات، جامدات و گازها، همگي وارد معده مي شوند. 3 برچاکنای راه بینی را می بندد.  
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بندارة انتهاي مري در چه زمان هایي شل مي شود؟   241

2 هنگام ورود گازها به معده 1 هنگام خروج گازهاي بلعیده شده 

4  همة موارد 3 هنگام ورود مایعات به معده  

فردي به صورت مداوم احساس سوزش و ترشي در گلوي خود دارد، این فرد احتماالً                        242

1 از مشکلي در تعدادي یاختة چند هسته اي در مسیر بلع رنج مي برد.

2 داراي عملکرد ناقص در یاخته هایي است که در حالت عادي در حال فعالیت اند.

3 در انتهاي معدة خود، عملکرد ناقص دریچه اي دارد.

4  ترشحات معده اي زیادي دارد که باعث مي شود برخالف سایر افراد، این ترشحات عالوه بر نیمه هاي مري، تا حلق نیز باال بیاید.

چند عبارت نادرست است؟   243

 یاخته هاي اصلي، بزرگ تر از یاخته هاي کناري غدد معده هستند  الف

 ترشح یاخته هاي کناري عالوه بر اثر ضد میکروبي باعث محافظت از یاخته هاي معده در برابر کاهش pH مي شوند  ب

 پراکندگي یاخته هاي ترشح کنندة مواد قلیایي در طول معده شبیه به پراکندگي یاخته هاي ترشح کنندة هورمون است  پ

 یاخته هاي اصلي و کناري هر دو از یاخته هاي بافت پوششي غده اي مي باشند  ت

2  4  3 3  4 2 1 صفر 

چند گزینه، جاهاي خالي را به نادرستي تکمیل مي کند؟ »                     ترین یاخته هاي غدد معدي،                     «    244

 بزرگ - توانایي ترشح آنزیم را دارند  پ  بیش - توانایي ترشح HCl را دارند   الف

 بزرگ - توانایي ترشح عامل داخلي را دارند   ت  بیش - توانایي ترشح آنزیم را دارند   ب

4  4  3 3  2 2  1 1

چند عبارت درست است؟ »کیموس                     «   245

 معده در واقع مخلوط مواد غذایي با شیرة معده است که نرم و به طور نسبي هضم شده است  الف

 قبل از ورود به روده، در معده تحت تأثیر آنزیم هاي درون یاخته اي ریز شده است  ب

 پس از عبوراز بندارة انتهاي مري، تحت تأثیر آنزیم هاي معده هضم شده و براي ادامة فرایند گوارش و هضم در روده آماده مي شود  پ

 در معده داراي آمینواسیدهایي است که با اثر پپسین بر پروتئین ها ایجاد شده اند  ت

4  4  3 3  2 2  1 1

کیسة صفرا،                      )ترکیبی(   246

2 پشت دریچة پیلور قرار گرفته است. 1 برخالف رودة کور، در سمت راست بدن قرار دارد. 

4  پایین تر از راست روده قرار گرفته است. 3 مانند کولون باالرو در سمت راست بدن قرار دارد. 

کدام یک از ترکیبات صفرا شبیه پرتعدادترین مولکول هاي غشای یاخته است؟ )ترکیبی(   247

4  بي کربنات 3 نوعی فسفولیپید  2 نمک هاي صفراوي  1 کلسترول 

کدام یک، از شباهت هاي پروتئازهاي معده و پانکراس است؟ )ترکیبی(   248

2 هر دو مي توانند بر روي لسیتین تأثیر بگذارند و آن را بشکنند. 1 هر دو بسپارها را به تکپارها تبدیل مي کنند. 

4 هر دو را HCl فعال مي کند. 3 هر دو در ابتدا غیر فعال هستند.  

نقش صفرا در گوارش چربي ها، مکانیکي است یا شیمیایي؟   249

2 شیمیایي 1 مکانیکي  

4 اول شیمیایي و سپس مکانیکي 3 اول مکانیکي و سپس شیمیایي  

اختالل در تولید و ترشح صفرا، در جذب کدام ویتامین  تأثیر دارد؟   250

E 4  C 3   B 2 1 فولیک اسید 

یاخته هاي مخاط کدام یک از اجزاء لولة گوارش، دو الیة فسفولیپیدي چین خورده دارد؟   251

4 کولون 3 رودة باریک  2 حلق  1 مري 




