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  يجانور  و بافت اختهي
 وكاريوتي جانوريي ي ياخته :14ي  صفحه 1 شكل 

 نكات :  
  دهد كه توسط ميوكاريوتي را نشان ي  ي اختهي )1

  . اي پوشيده شده است ياخته غشاي
گياهي فاقد  ي ياخته جانوري برخالف ي اختهي )2

  . است اي ديواره ياخته
فاقد گياهي  ي ياخته جانوري برخالف ي اختهي )3

  . باشد ميزينه بو س سبزديسه
   :ها امكاند يها وظايف و ويژگي) 4
در ) دنا(ماده ژنتيك  .است ياختهمركزفرماندهي :  هسته .1

   .امك دواليه غشا دارداند  ناي  .هسته قرار دارد
تشكيل شده است كه با كمك هاي مجزاي از هم  اي قرار دارد و از كيسه اندامك در نزديكي غشاي ياخته اين  : دستگاه گلژي .2

 . يفه نشانه گذاري و ترشح مواد را برعهده دارداندامك وظ اين  .م در ارتباط هستندها باه ريزكيسه

  . دارد يتر و دستگاه گلژي گسترده  ميوپالساند  شبكه، بيشتر باشد ياخته هرچه ميزان ترشح پروتئين) 5
  . بيشتر است ها خوردگي غشاي داخلي آن ي بيشتري دارد كه چينها كيزهرا، بيشتر باشد ياخته هرچه ميزان مصرف انرژي) 6
  . شوند مي                               ً                    شكل منظم و مشخصي ندارند و غالبا  به صورت گرد مشاهده ، ي جانوريها اختهي) 7
  . وجود دارد كه از پروتئين ساخته شده است اي ياخته اسكلت، ي فوقها عالوه براندامك، ياخته درون ميان )8
  .وپالسمي پيوستگي فيزيكي دارنداند  ي ته و شبكهغشاي هس) 9

  .وپالسمي دور تا دور هسته را احاطه كرده استاند  ي شبكه) 10
  .                                                     ً                        لژي مقعر است و به سمت غشا قرار دارد و سمت ديگر تقريبا  محدب كه به سمت هسته استگقسمتي از ) 11
  .باشند مي مواد دفعي و مواد اندوسيتوز شده وجود دارد كه محل ذخيره ي غذا،ها  تعدادي كريچه در ياخته) 12

 تست :  
  »كتاب درسي 72و  16تا  14ي ها صفحه«             . . . جانوري ياخته در هر .8

      .شود مشاهده مي ATPامك توليدكننده انرژي زيستي اند  )1
  .شود مشاهده نمي اي ياختهو ديواره  سبزديسه) 2
     .شود انجام مي ATPبه كمك هميشه  اي تهياخانتقال مواد غذايي از غشاء ) 3
  .اليه فسفوليپيد است 4هسته داراي  يغشا) 4

  »كتاب درسي 14ي  صفحه«   كدام عبارت زير صحيح است؟  .9
   .قرار دارند ياختهميان ها فقط به صورت آزاد در  ريبوزوم) 1
  .ته و ميان ياخته وجود دارددر غشا اندامك محل قرارگيري دنا، منافذي براي جابه جايي مواد بين هس) 2
   .باشد مي ياخته جانوري، در تماس مستقيم با ميان ياخته ماده ژنتيك) 3
  .ها، در پروتئين سازي نقشي ندارد امك مؤثر در توليد كيلوميكروناند  )4

 « كتاب درسي 16تا  14هاي  صفحه«  زير صحيح است؟ گزينه يكدام  .10
  .اي، شبيه خون است هدر مايع بين ياختموجود  تركيب مواد) 1
  .غشا در انجام انواع انتشار دخالت دارندمنفذ دار هاي  پروتئين) 2
  . شود مي محيط داخلي گفته، با خون در تبادل است دائما هاي بدن كه بافتدر اي  ميان ياختهمايع ي  مجموعهبه ) 3
  .ندحضور داراي  ي غشاي ياخته در هر دو اليه  كلسترولليپيدي هاي  مولكول) 4

  14ي صفحه 1شكل مرتبط با 
 يوكاريوتي جانوري ي ياخته
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  )ي تكميلينكته( :بيشتر بدانيم 1در رابطه با شكل  
  .اي از دنا و پروتئين به نام هستك قرار دارد درون هسته توده )1
ي  ترين وظيفه مهم .ها است ليپيد اندامك محل پروتئين سازي و ساخت فسفوليپيد و ساير  اين :  اندوپالسمي  شبكه )2

 .باشد اندامك، داراي منافذ ارتباطي با هسته مي  اين . باشد سازي مي اندامك، غشا اين 

اليه غشا دارد كه اليه داخلي به شدت  راكيزه دو. اندامك مركز توليد انرژي ياخته است اين  ): ميتوكندري( راكيزه )3
 .شود توليد مي )ATP(اندامك، از سوختن موادي مثل قندها، انرژي زيستي   اين  در. چين خورده است

و هم چنين به صورت آزاد درون   اندوپالسمي  اي ديگري به نام ريبوزوم در سطح غشاي هسته و شبكهساختاره) 4
   .ريبوزوم، غشا ندارد و در آغاز پروتئين سازي نقش دارد. شود ياخته مشاهده مي ميان
 اي ياخته ساختمان غشاي :15ي  صفحه 2 شكل 

 نكات :  
 ج موادسدي براي ورود و خرو، اي ياخته غشاي )1

  . است ياخته به ميان
نفوذپذيري انتخابي دارد كه به ، اي ياخته غشاي )2

  . دهد مياجازه عبور  ها و مولكول ها وني  بعضي
، ي ليپيديها مولكول، اي ياخته يدر ساختار غشا )3

بيشترين . كربوهيدراتي و پروتئيني وجود دارد
  . هستند ها فسفوليپيد، ي غشاها مولكول

از دواليه فسفوليپيد تشكيل ، اي ختهيا غشاي )4
  ي آبگريز آنها به سمت همها شده است كه دم

  

  . قرار گرفته است اي ياخته و مايع بين ياخته ميانقرار گرفته است و سرهاي آبدوست آنها به سمت 
) ي آلي حلقه 4(ضلعي  5ي  ضلعي و يك حلقه 6حلقه  3 زكه ا كلسترول وجود داردها،  عالوه بر فسفوليپيد، اي ياخته درغشاي )5

 ي آبگريزها كلسترول در بين دماي  بخش حلقه .دهند را تشكيل مي غشا        ً            و مجموعا  بخش ليپيدي  تشكيل شده است
  . هيچ ارتباطي ندارد ياخته ا داخلي قرار دارد و با خارج اي ياخته غشاي يهافسفوليپيد

  . پيوند برقرار كرده و در خارج از غشا قرار گرفته استبخشي از مولكول كلسترول، با سرهاي آبگريز فسفوليپيد  )6
برخي از به . برخي از آنها منفذ دارد و برخي بدون منفذ است. شود ميي پروتئيني مختلفي مشاهده ها مولكول، در ساختار غشا )7

برخي ازآنها دريچه كنند؛  مي جامواد را از طريق انتشار تسهيل شده جابشود كه  ميكانال پروتئيني گفته ، ي منفذ دارها پروتئين
نقش ناقل را برعهده دارند و مواد را به ،  منفذ دارهاي  برخي ديگر از اين پروتئين. هميشه باز هستند يادار و برخي بدون دريچه 
  .پتاسيم -كنند مانند پمپ سديم مي كمك انتقال فعال جابجا

  . اند و برخي ديگر فقط در بخشي از عرض غشا قرار گرفته اند هدر سراسر عرض غشا كشيده شد ها ن پروتئيناي  برخي از )8
  . دنكن ميي غشا پيوند برقرار ها ي پروتئيني غشا با فسفوليپيدها مولكول )9

ي غشا و ها شود كه با پروتئين ميي كربوهيدراتي مشاهده ها رشته )اي ياخته به سمت مايع بين(سطح خارجي غشا  در )10
  .اند وند برقرار كردهي غشا پيها فسفوليپيد

 تست :  
  . . .هايي تشكيل شده است كه،  ي انسان، بخش اعظم غشاء از مولكول روده ياخته در يك .11

  »با تغيير –خارج كشور  92سراسري )(يكتاب درس 15 و 14 يها صفحه«    
  .باشند دار مي هاي دريچه فاقد كانال) 1
  . چربي غذايي نقش نداردترين  درانتقال فراوان) 2
   .ساكاريدي اتصال دارند ي پلي حداقل به يك زنجيره) 3
  .باشند ها مي اي براي عبور درشت مولكول داراي منافذ ويژه) 4

  15ي صفحه 2شكل مرتبط با 
 اي ساختمان غشاي ياخته
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 ساده انتشار :15ي  صفحه 3 شكل 

 نكات :  
  . دهد ميفرآيند انتشار مواد از عرض غشا را نشان  )1
از جاي پرغلظت به  ها جريان مولكول، انتشار )2

كساني ي غلظت است و نتيجه آنسمت جاي كم 
  . غلظت در دو محيط است

به دليل داشتن انرژي جنبشي وبراساس  ها مولكول )3
  .د در دوسوي غشا منتشر شوندنتوان ، ميشيب غلظت

 ATPا ي نيازي به انرژي زيستي، فرآيند انتشار )4
  . ندارد

  . گيرد  ميصورت  ها از بين فسفوليپيد، شاهيچ مولكول پروتئيني نقش ندارد و عبور مواد از غ، در انتشار )5
  . اما برآيند جابجايي از جاي پرغلظت به جاي كم غلظت است، شود ميدر دوسمت جابجا  ها مولكول، درفرآيند انتشار )6
ه افته و درنهايت جابجايي مواد بي سرعت انتشار كاهش ،در ابتدا سرعت فرآيند انتشار بسيار زياد است و با گذشت زمان )7

  . رسد ميسمت داخل و خارج به تعادل 
 حبابكيي ها مثال در كيسه د؛نشو مياز غشا منتشر ، ي كوچك مثل كربن دي اكسيد و اكسيژنها و مولكول ها وني ن فرآينداي در )8
 .ها ا از غشاي مويرگي و

 تست :  
  »كتاب درسي 15ي   صفحه«          كدام عبارت زير صحيح است؟ .12

  .نقش دارند، هاي غشا در جابجايي مواد لكولوار، بيشترين مدر فرآيند انتش) 1
  .شوند جا مي مواد از جاي كم غلظت به جاي پر غلظت جابه ،طي فرآيند انتشار) 2
  .كند سرعت فرآيند انتشار، در طي زمان ثابت است و تغييري نمي) 3
  .دهد هاي پروتئيني رخ مي به كمك كانالها  حبابك در CO2و  O2تبادل ) 4
  
  انتشار تسهيل شده: 15ي  صفحه 4شكل 

 نكات :  
 ها مولكول، ن فرآيند همانند انتشاراي در) 1

در (از جاي پرغلظت به جاي كم غلظت 
  . شوند ميجابجا )  جهت شيب غلظت

ي ها به كمك پروتئين، انتشارتسهيل شده) 2
  . شود ميم كانالي غشا انجا

ي كانالي به دودسته ها پروتئين) 3
دار و بدون دريچه تقسيم ي دريچه ها كانال
گونه  شوند كه براي انتقال مواد هيچ مي

  . دنكن ميانرژي مصرف ن
  ي آبها ي كانالي با بخشها پروتئين) 4

  

  . دنكن ميي غشايي پيوند برقرار ها دوست و آبگريز فسفوليپيد
  . شود ميانجام  ATPا ي سهيل شده بدون نياز به انرژي زيستيفرآيند انتشار ت) 5
شوند تا زماني كه غلظت دو طرف غشا به  ميك جهت جابجا ي فقط در ها مولكول، طي انتشار تسهيل شده برخالف انتشار) 6

  . تعادل برسد

  15ي  صفحه 3شكل مرتبط با 
 انتشار ساده

  15ي  صفحه 4شكل مرتبط با 
 انتشار تسهيل شده

كانال پروتئيني

 انتشار تسهيل شده انتشار تسهيل شده

 يپروتئينهايكانال
 داردريچه
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  . شود ميمك انتشار تسهيل شده انجام ، به كاي ياخته به مايع بين اي ي رودهها ياخته خروج گلوكز و اغلب آمينواسيدها از) 7
شود كه فاقد دريچه هستند و يون پتاسيم را به خارج  مي نشتي سديمي و پتاسيمي يافتهاي  عصبي كانالهاي  در غشا ياخته) 8

دن دريچه دار سديمي  پتاسيمي وجود دارد كه باز شهاي  هم چنين كانال. كنند مي ياخته و يون سديم را به داخل ياخته وارد
هردو فرآيند بدون صرف انرژي . نقش دارند) فعاليت الكتريكي ياخته عصبي(گيري بخش هايي از پتانسيل عمل  در شكلها  آن

  . هستند
  . هيچ مولكول ليپيدي نقش ندارد، در فرآيند انتشار تسهيل شده برخالف انتشار) 9

 . شود مي نشتي نيز گفتههاي  پروتئيني بدون دريچه، كانالهاي  به كانال) 10

 

 تست :  
   »كتاب درسي 16و  15هاي  صفحه«  . . .    ها  جايي مواد در جهت شيب غلظت، مولكول در فرايند جابه .13

  .شوند مي به كمك فسفوليپيدهاي غشايي جابجا) 1
  .شوند يك جهت خاص منتقل مي فقط در) 2
  .شوند بدون مصرف انرژي در ياخته، جابجا مي) 3
  .يكسان خواهد شد يي، تعدادشان در دو محيط مختلف، بعد از پايان جابجا) 4

   »كتاب درسي 15ي   صفحه«     . . . ساده انتشار . . . در انتشار تسهيل شده .14
  .افتد هاي پر انرژي در جهت شيب غلظت اتفاق مي لكولوجايي م جابه - همانند) 1
  .شوند جا مي اكسيدكربن جابه و دي هاي كوچك مثل اكسيژن لكولوم -همانند) 2
  .شود مصرف مي ATPجايي مواد  براي جابه - برخالف) 3
 .شود جايي مشاهده مي در حال جابه تعداد ذراتمحدوديت  -همانند) 4

  
 اسمز(گذرندگي  :15ي  صفحه 5 شكل( 

 نكات :  
اسمز ، به انتشار آب از درون غشايي با تراوايي نسبي )1
  . گويند مي
با نفوذ پذيري انتخابي  توسط غشايي كه مقابلشكل  مطابق )2

و درسمت ديگر  خالصيك سمت آب  در. جدا شده است
  . وجود دارد شكرمحلول غليظ 

  : ي شكل سمت چپها ويژگي )3
  دهد مياين شكل قبل از شروع اسمز را نشان . 

  است؛ غليظ شكربيشتر از محلول  مقطرپتانسيل آب درسمت آب 
 پتانسيل آب،  دهر چه تعداد ذرات حل شده در آب كمتر باش

 . بيشتر است

  است  مقطربيشتر از آب  شكرغلظت محلول. 
 بيشتر است شكردرنتيجه فشاراسمزي محلول  ؛است مقطربيشتر از آب  شكرذرات حل شده در آب در محلول  تعداد . 

  : ي شكل سمت راستها ويژگي )4
  دهد مياين شكل بعد از اسمز را نشان . 

 از سمت آب مقطر به محلول شكر جابجا شده اندو ارتفاع مايع دوستون درعين تعادل اسمزي  آبهاي  مولكول، ن حالتاي  در
  .باشد نميباهم برابر 

 بيشتر است مقطرافته است اما بازهم غلظت آن از آب ي كاهش شكرحالت غلظت محلول اين  در . 

  افته استي كاهش شكرفشار اسمزي در محلول . 

  15ي  صفحه 5شكل مرتبط با 
 )اسمز(گذرندگي 
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 ها اختالف غلظت محلول ،آبغشايي با نفوذ پذيري انتخابي است و علت اصلي جابجايي  وجود، شرط اصلي فرآيند اسمز )5
  .است

  . الزم براي توقف فرآيند اسمز، فشار اسمزي محلول نام دارد كه پيش برنده اسمز است فشار )6
  . بيشتر است زني فشاراسمزي بيشتر است و سرعت جابجايي آب، هرچه اختالف غلظت آب در دوسوي غشا بيشتر باشد )7
  . شود ميوني جابجا ني شوند و هيچ ميي آب جابجا ها فقط مولكول، در طي اسمز )8
از محلول رقيق به محلول غليظ ها،  د اما برآيند جابجايي مولكولنشو ميي آب در دوجهت جابجا ها مولكول، در طي اسمز )9

  . است
  . حد حجم متناسب است و هيچ ارتباطي به نوع و اندازه ذرات نداردل شونده در وايك محلول با تعداد ذرات ح فشار اسمزي )10
يافت  ياخته پروكاريوتي هيچ غشا و اندامك غشا داري ونشود زيرا در پروكاريوتي انجام نمي ياختهفرآيند اسمز درون  )11
 . شود نمي

 

 تست :  
  « كتاب درسي 15ي   هصفح«               در رابطه با فرآيند اسمز كدام عبارت زير صحيح است؟ .15

  .باشد جايي آب مي اي براي جابه ياخته همواره نيازمند وجود غشاي) 1
  .شوند جا مي تر جابه هاي آب از مكاني با فشار اسمزي بيشتر به مكاني با فشار اسمزي كم مولكول) 2
  .گيرد صورت مي ها در دو سمت مولكولجايي  ن فرآيند همانند انتشار، جابهاي در) 3
 .شوند جا مي هاي كوچك از جاي پرغلظت به جاي كم غلظت جابه وني ، ي اسمزط) 4

  
  انتقال فعال: 16ي  صفحه 6شكل 

 نكات :  
نياز دارد كه  ها وني  اي  ها مولكولاخته به برخي ي) 1

 ياخته در ها به آن وارد شوند هرچند غلظت آن بايد
  .باال باشد

شيب غلظت برخالف  اخته مواد راي  فرآيندي كه) 2
  .انتقال فعال نام دارد، كند مي جابجا

ي پروتئيني با صرف انرژي ها مولكول، در انتقال فعال) 3
پرغلظت جابجا  جاي را از جاي كم غلظت به ها مولكول

  . دنكن مي
از شكستن اغلب ، انرژي الزم براي انتقال فعال) 4

 ATPيي مانند ها پرانرژي در مولكول يها پيوند
  . شود ميحاصل 

به  ها وني اي ها ممكن است مولكول، در انتقال فعال) 5
  . جابجا شوند ياختها خارج ي داخل

  . شود ميي غشايي انجام ها ن روش انتقال فقط توسط پروتئيناي  )6
  . شود ميشود كه صرف جابجايي مواد  ميانرژي آزاد  ،فسفات  هگروو  ADPبه  ATPبا تبديل ، در انتقال فعال) 7
 ،شود كه برخالف شيب غلظت پتاسيم، مشاهده مي -ي سديم  هاي زنده، پروتئين انتقال دهنده ي ياخته اي همهدر غش) 8

  . كند ياخته منتقل مي) اي ياخته ميانمايع ( و پتاسيم را به درون ) اي مايع بين ياخته( سديم را به بيرون 
 ياخته بيشتر از خارج ياخته است و غلظت پتاسيم داخل ياخته بيشتر از داخل ياخته غلظت سديم خارج، در بدن انسان) 9

  . است

  16ي صفحه 6شكل مرتبط با 
 انتقال فعال

مولكول

 ناقل پروتئيني

جدا شدن
 فسفات

تغيير شكل 
 پروتئين
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روده هاي  مثال در غشاي ياخته. شود مي گاهي انرژي الزم براي جابجايي يك ماده از طريق شيب غلظت ماده ديگر تامين) 10
واقع انرژي الزم براي ورود در. شوند مي از طريق هم انتقالي با يون سديم به ياخته واردها  گلوكز و بيشتر آمينواسيد،  باريك

فرآيند هم . هيچ نقشي ندارد ATPشود و  مي از انرژي موجود در شيب غلظت يون سديم تامينها  مولكول گلوكز به ياخته
 . شود مي انتقالي نوعي انتقال فعال ثانويه ناميده

  
 تست :  

 »با تغيير –تجربي داخل كشور  92سراسري )(يكتاب درس 16 تا 14 يها صفحه«  كند؟      تكميل مي نادرستيي زير را به طور  جمله مورد چند .16
  ». . . هر پروتئين غشايي، «

    . براي ايفاي نقش خود نياز به صرف انرژي دارد) الف
  . كند يا خالف آن جابجا مي مواد مشخصي را از منافذ خود در جهت شيب غلظت) ب
    . اي از مونوساكاريدها اتصال دارد حداقل با زنجيره) ج
  .هاي غشا در تماس است در سرتاسر عرض غشا كشيده شده و با فسفوليپيد) د
1(  2( 2  3( 3  4( 4  

  »كتاب درسي 16ي   صفحه«          . . . فرآيند انتقال فعال .17
  .دشو مي جانوري داراي آنزيم مشاهده ي ي زنده ياخته در هر) 1
  .شود ميانجام  ATP مولكولهمواره به كمك انرژي ذخيره شده در ) 2
  .دگير مي هاي زنده صورتدار غشاي ياختههاي پروتئيني دريچهكانالبه كمك ) 3
 .شود هاي غشا انجام مي مولكولجانوري به كمك بيشترين  ي ياخته در) 4

  
  ):ي تكميلينكته(بيشتر بدانيم  6در رابطه با شكل 

 ATPهاي پرانرژي  دارند و پيوند يت آنزيمي نيز خاصكه در فرآيند انتقال فعال نقش دارند، هاي غشايي  پروتئين) 1
  . شكند را مي

  . كند تبديل ميو مشتقات  ADPرا به  ATPداشته و  پتاسيم خاصيت آنزيمي - ي سديم  پروتئين انتقال دهنده) 2
  
  راني برونو  بري درون: 16ي  صفحه 7شكل 

 نكات :  
  :  ) بري درون( وسيتوز اند )1
 ي بزرگ ها توانند ذره مي ها ياخته بعضي

ي پروتئيني را با فرآيندي به ها مانند مولكول
  . كنند ميجذب  بري دروننام 

  مخصوص ذرات بزرگ  بري درونفرآيند
 .است ها مثل پروتئين

 ي غشايي ها كيسهريزبا توليد ، بري درون
ي آنها از جنس غشا همراه است كه غشاي

يل است و از دواليه فسفوليپيد تشكاي  ياخته
 . شده است

 

  16ي  صفحه7شكل مرتبط با 
 راني بري و برون درون

ي غشاييها كيسهريز
)ريزكيسه(وزيكول

ايغشا ياخته

بري درونبري برون
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  نيازمند انرژي زيستي ، همانند انتقال فعال بري درونفرآيندATP باشد مي . 

  شود مياز مساحت غشا كاسته  ،غشايي ي كيسهريزبا توليد ، بري درونطي فرآيند . 

 كنند يم استفادهبري  از روش درون براي تغذيه و جذب مواد مغذي از محيط،،  مانند پارامسياي  جانداران تك ياخته . 

  : ) راني برون (اگزوسيتوز  )2
 در واقع همان  راني برون. شوند ميترشح ، راني برونسازند كه با فرآيند  ميرا  ) ها مثل پروتئين( مواد بزرگي  ها ياخته

 . است ياخته ي بزرگ ازها خروج ذره

 باشد ميي ترشحي ها مخصوص ذرات بزرگ مثل پروتئين، راني فرايند برون . 

 شود ميادغام  ياخته ي غشايي از دستگاه گلژي به سمت غشا حركت كرده و با غشايها كيسه، راني ند برونطي فرآي. 
 نيازمند انرژي زيستي ، راني فرآيند برونATP باشد مي . 

 يابد ميمساحت غشا افزايش ، راني طي فرآيند برون . 

 شوند سيناپسي وارد ميآكسوني از طريق اگزوسيتوز به فضاي هاي  عصبي در پايانههاي  ناقل. 
 كنند مي استفاده راني بروناز روش  اي مانند پارامسي، براي دفع مواد به محيط، جانداران تك ياخته. 

ي ها و مولكول ها وني د؛ درواقع براينشو ميبراي انتقال ذرات بزرگ استفاده هر دو ، راني برونو  بري دروني ها فرآيند )3
  . كوچك كاربرد ندارد

  . ندارد ياخته فرآيند هيچ گونه ارتباطي با غلظت مواد در داخل و خارجن اي  )4
و همچنين فسفوليپيدهاي ) همانند انتشار تسهيل شده(هاي كانالي و ناقل  ها غشايي مانند پروتئين در اين فرآيند پروتئين )5

 . نقش ندارند) همانند انتشار ساده(غشا 

 تست :  
  »كتاب درسي 16و  15 يها صفحه«  است؟ درستكدام گزينه  .18

  .شود مشاهده مي راكيزهاي فراوان براي توليد انرژي زيستيراني،  با مقادير باالي برون اي ياخته در) 1
  .انجام شود راني برونبري و  تواند به كمك درون اكسيدكربن مي هاي اكسيژن و دي مولكولجايي  جابه) 2
  .يابد كاهش مي ختهيا بري، مساحت غشاي راني برخالف درون در برون) 3
  .دهد راني رخ مي به كمك برونها  ياختهبزاقي همانند خروج پتاسيم از ي پوششي غدد  ياخته ترشح موسين از) 4

  »90كنكور سراسري )(كتاب درسي 16و  15هاي  صفحه«  .است …چگونگي آزاد شدن هيستامين از ماستوسيت، همانند  .19
  ي دور خورده ي پيچ ح پتاسيم به لولهترش) 2  تراوش اوريك اسيد به كپسول بومن) 1
  پيش سيناپسي ياخته ي عصبياز  دوپامينخروج ) 4  در هنگام پتانسيل عمل   خروج پتاسيم از نورون) 3
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  بافت پوششيانواع : 17ي  صفحه 8شكل  

  
  17ي  صفحه 8شكل مرتبط با 

  انواع بافت پوششي
 نكات :  

  : رشي تك اليهبافت سنگف )1
  . پوشاند ميرا  ها و مجاري درون بدن مثل رگ ها اين نوع بافت سطح حفره .1
  . دنكي داراند اي ياخته اند و فضاي بين بسيار به هم نزديك، ن بافتاي يها ياخته .2
پروتئيني ي پروتئيني و گليكوها از رشته اي شبكه غشاي پايه وجود دارد كه ، بخشي به نامن بافتاي  يها ياخته در زير .3

بافت پوششي به هاي  غشا پايه در اتصال ياخته .ي زيرين نقش داردها به بافت پوششي و در اتصال بافت است
  .يكديگر نيز نقش دارد

 .دارد وجودها  و مويرگ حبابكيي ها اين بافت درسطح داخلي كيسه .4
 . است ياخته باشد كه دروسط ميآنها به صورت كشيده  ي پهن و كشيده هستند كه هسته ها ياخته ،براساس شكل .5

  : سنگفرشي چند اليه )2
 . و مجاري درون بدن مثل مري را پوشانده است ها اين نوع بافت در سطح پوست و حفره .1

  . دارد وجود كياند اي ياخته اند و فضاي بين بسيار به هم نزديك، ن بافتاي يها ياخته .2
ي پروتئيني و گليكوپروتئيني است و در ها از رشته اي بكهغشاي پايه وجود دارد كه ش، ن بافتاي يها ياخته در زير .3

  . ي زيرين نقش داردها بافتاتصال بافت به 
در سطح خود  ) شاخي شده(ي مرده ها ياخته از يك يا چند اليهداراي ، بافت سنگفرشي چند اليه در سطح پوست .4

 . زيرين همگي زنده هستندهاي  ياخته باشد ولي مي

 ي ي اليهها ياخته گرد دارند اما ي ي عمقي منظم و به صورت مكعبي هستند و هستهها ي اليهها ياخته ،براساس شكل .5
 . دارند اي كشيده ي سطحي پهن و كشيده هستند و هسته

 .ميرند ميسپس ند و شو سطح آن كنده مي زندههاي  ياختهو  همگي زنده هستند ها ياخته ،بافت پوششي مري در .6
   :تك اليه اي بافت استوانه )3

 . شود ميو معده مشاهده  ) روده باريك و كولون و راست روده(  اين نوع بافت در سطح دروني روده .1

  . دنكي داراند اي ياخته و فضاي بين اند بسيار به هم نزديك، ن بافتاي يها ياخته .2
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وتئيني است و در ي پروتئيني و گليكوپرها از رشته اي غشاي پايه وجود دارد كه شبكه، ن بافتاي  يها ياخته در زير .3
  . ي زيرين نقش داردها اتصال بافت به بافت

ن بافت كشيده هستند و هسته نيز اي  يها  ياخته. شكل تشكيل شده است اي استوانهي  ياختهك اليه ي  اين بافت از .4
 . كشيده است

  : بافت مكعبي تك اليه )4
 . شود و در ترشح مواد نقش دارد ميافت ي  گرديزهاين بافت در  .1

 .شود ميمشاهده  كرويي ها آنها به شكل ي مكعبي بوده و هستهها  ياخته شكل .2
  . دارد وجود كياند اي ياخته و فضاي بين اند بسيار به هم نزديك، ن بافتاي يها ياخته .3
ي پروتئيني و گليكوپروتئيني است و در ها از رشته اي غشاي پايه وجود دارد كه شبكه، ن بافتاي يها ياخته در زير .4

 . ي زيرين نقش داردها بافت به بافتاتصال 

 تست :  
  »كتاب درسي 17ي   صفحه«          . . . پايه در سطح زيرين خود يواجد غشا ي ياخته هر، انسان بدندر  .20

  .هايي براي حركت مواد باشد تواند در سطح خود داراي مژك مي) 1
  .هاي مرده سطحي در تماس است ياخته                 ً   در پوست، مستقيما  با) 2
  .باشد كي مياند اي ياخته اي و مايع بين ياخته اراي فضاي بيند) 3
  .كننده را دارد قابليت ترشح مواد چسبناك و نرم) 4
  

  بزاقي  بخشي از غده: 18ي  صفحه 9شكل 

 نكات :  
ي بدن، غده تشكيل ها بافت پوششي در برخي بخش )1
  . دهد مي
دارند كه  ي ترشحي وجودها ياخته و ها غده، درمعده و روده )2

ترشح  و يا خون به درون لوله گوارشو  سازند ميموادي را 
  . كنند مي
د ده ميتشكيل  ي بزاقي راها غده، درون دهان بافت پوششي )3

  . كنند ميكه بزاق را ترشح 
ي پوششي داراي ها همانند ساير بافت، اي بافت پوششي غده )4

  . پايه است يغشا
شود  اخته مختلف مشاهده ميدر غدد بزاقي دهان، سه نوع ي )5

  . كنند مواد مختلفي ترشح ميها  دونوع آنكه 
  . بوده و هسته در قاعده آن قرار دارد ميهر، ي ترشح كننده بزاقها ياخته )6
شكل  يي باها اختهي  شود كه سطح دروني هر مجرا توسط ميجاد اي ك مجراي اصليي در غده بزاقي از اتصال چند مجرا به هم )7

  . كعبي شكل پوشيده شده استمنظم م
  . ي ترشح كننده بزاق كوچكتر هستندها ياخته مجاري از ي ي پوشانندهها اختهي) 8
  . شود ميافت ي  ترشحي ي ياخته ك نوعي  ديگر برخي در ترشحي و ي ياخته دونوع، ي بزاقيها در بعضي از كيسه )9

  . كي دارداند اي ياخته است و مايع بين كاند اي ياخته ضاي بينداراي ف، ن نوع بافت همانند ساير انواع بافت پوششياي) 10
  . اند ادهتشكيل د را و غده بزاقي اند به درون بافت پيوندي زيرين فرورفته، ي پوششي بزاقيها ياخته )11
  . كنند مياستفاده ) اگزوسيتوز( راني برونبراي ترشح مواد موجود در بزاق ازفرآيند  ها اختهي  ناي  )12
 . شود ميي مختلفي مشاهده ها ي موسين و آنزيمها در بزاق مواد مختلفي مانند پروتئين )13

 

  18ي  صفحه9شكل مرتبط با 
 بزاقي  بخشي از غده
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 تست :  
  »95آبان  21آزمون كانون )(كتاب درسي 30و  24تا  18، 17 يها  صفحه«  …هر بافت پوششي  .21

  .اي است اي از نوع سنگفرشي چنداليه غده) 1
  .اي است در معده از نوع غده) 2
  .اي يك اليه است ه از نوع استوانهاي در رود غده) 3
  .اي است ياخته ها و مجاري درون بدن، فاقد فضاي بين سطح حفره) 4

  »كتاب درسي 17ي   صفحه«           . . . توان گفت هاي بزاقي موجود در دهان مي در رابطه با غده .22
  .شود ي مختلف مشاهده مي ياخته نوع 2ها  درون آن) 1
  .باشند كي مياند يا  ياخته ي آنزيم ليزوزيم و موسين، داراي فضاي بين كننده هاي ترشح اختهي) 2
  .باشند ن غدد مشابه هم مياي هاي موجود در ياخته شكل) 3
 .كنند ي مواد از فرآيند انتشار و انتقال فعال استفاده مي جايي همه ن غدد براي جابهاي  هاي ياخته )4

  
  بافت پيوندي : 18ي  صفحه 10شكل  

  
  18ي  صفحه 10شكل بط با مرت

  بافت پيوندي

 نكات :  
  . ي پروتئيني كالژن و كشسان تشكيل شده استها و رشته ها ياخته بافت پيوندي از انواع )1
  . ي خود بافت توليد شده استها ياخته دارد كه توسط وجود اي ماده زمينه، ي پيونديها بافت ميدر تما )2
  . متفاوت است، ي پيوندي مختلفها ي پروتئيني در بافتها تهو رش اي ماده زمينه و نوع مقدار )3
  : بافت پيوندي چربي )4

مقدار زيادي ، خود ي ياخته درون ميان ياخته چربي تشكيل شده است كه هر ياخته بافت چربي از تعداد زيادي .1
 . كند ميچربي ذخيره 

اين بافت . برعهده دارد نيز نقش ضربه گير راو پاها  ها اين بافت نقش ذخيره انرژي را برعهده دارد و در كف دست .2
 .كند به عنوان عايق حرارتي نيز عمل مي

و به رنگ سفيد،  .هاي آن گرد و يا چندضلعي هستند بافت چربي حالت النه زنبوري شكل دارد كه ياختهي ها ياخته .3
 . دنشو ميمشاهده  اي زرد و قهوه
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 ومنظره انگشترمانند به اند قرار گرفته ياخته ي جانبيها ر كنارهي كوچكي هستند كه دها ، داراي هستهها ياخته اين .4
 . دنده مي ياخته

 . شوند ميكوچك ، قابليت تغيير حجم دارند و با مصرف چربي ذخيره شده در آنها ي بافت چربيها ياخته .5

  : )اي رشته( بافت پيوندي متراكم )5
 . كي دارداند  اي ن بافت ماده زمينهاي  .ي كمتري داردها ياخته كالژن بيشتر و، اين بافت نسبت به بافت پيوندي سست .1

 . است از سست اين بافت مقاومت زيادي در مقابل كشش دارد ولي انعطاف پذيري آن كمتر .2

 اليه مياني ريباسكلت فيو و برون شامه و پيراشامه  ها ها و رباط زردپيمانند  ييها در بخش، بافت پيوندي متراكم .3
  .شود ميقلب مشاهده 

 . قرار دارد ياخته بيضي شكل آنها در مركز ي هستند و هسته )شكل دوكي( ن بافت كشيدهاي  يها ياخته .4

  : بافت پيوندي سست )6
ي درشت مانند ها مولكول انواع چسبنده و مخلوطي از ،رنگ بي ،شفاف، سست، بافت پيوندي اي ماده زمينه .1

 .ستها گليكوپروتئين
 !لوله گوارشي  هاي كند مثال بافت ميبافت پوششي را پشتيباني              ًدارد و معموال  پايه قراري درزير غشا اين بافت .2
 .و هسته آنها هم متفاوت است ياخته شود كه شكل ميمختلف مشاهده  ياخته چندين نوع، دربافت پيوندي سست .3
 . هستندوتئيني متصل ي پرها به رشته ها برخي از اين زائده هستند كه اي ي بافت پيوندي داراي زوائد كشيدهها ياخته .4

ي ها رشته همان رشتهترين  شود كه ضخيم مين بافت سه نوع رشته با ضخامت متفاوت مشاهده اي  اي در ماده زمينه .5
 . كالژن است

 تست :  
  »كتاب درسي 17ي   صفحه «          . . . پيوندي سستدر بافت  .23

  .اند توليد شده ميوپالساند ط شبكههاي كالژن توس ، رشتههاي حبابكديواره پوششيبافت  همانند) 1
  .اند هاي پروتئيني متصل به رشته ها برخي از اين زائده اي هستند كه اي داراي زوائد كشيده ي ماده زمينه كننده هاي ترشح سلول) 2
  .تر است كم گرديزهاي از بافت پوششي  ياخته فضاي بين) 3
  .ژن بيشتر استهاي كال از رشته) ارتجاعي(هاي كشسان  ضخامت رشته )4

  »95آبان  21آزمون كانون )(يكتاب درس 18و  17 يها  صفحه «  …غشاي پايه  …بافت پيوندي سست  .24
  .داراي گليكوپروتئين است –برخالف ) 2  .داراي پروتئين است –همانند ) 1
  .هاي پروتئيني است فاقد رشته –برخالف ) 4  .هاي پروتئيني است فاقد رشته –همانند ) 3

  »95آبان  21آزمون كانون )(يكتاب درس 18و  17 يها  صفحه«   …در ارتباط با بافتي است كه شكل مقابل  .25
  .گير را دارد نقش ضربه) 1
  .دهد اي آن را خوناب تشكيل مي ي زمينه ماده) 2
  .هاي خود بخشي به نام غشاي پايه دارد در زير ياخته) 3
  .ري داردت هاي كالژن بيش نسبت به پشتيبان بافت پوششي رشته) 4
  

  )ي تكميلينكته( :بيشتر بدانيم 10شكل  بادر رابطه 
 .شود مشاهده مي) كشسان(هاي كالژن و ارتجاعي  چربي، رشتهبافت اي  درون ماده زمينه )1
 .شود يافت مي هاي چربي كوچكي  ياخته  ،پيوندي سست بافت  اي در ماده زمينه )2
 .بيشتر استارتجاعي يا  كشسانهاي  تهرشاز هاي كالژن  رشتهضخامت   ،پيوندي سست در بافت )3
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  اي بافت ماهيچه: 18ي  صفحه 11شكل 

 نكات :  
بافت بدن است و به سه نوع ترين  ن بافت سنگيناي  )1

 ييها شود و داراي گيرنده مياسكلتي، صاف و قلبي تقسيم 
است؛ هم چنين  ها شيميايي مختلف مثل هورمون براي مواد

وضعيت حسي مختلفي مانند درد و هاي  در اين بافت گيرنده
  .شود مي يافت

  : اسكلتي ي بافت ماهيچه )2
اين ماهيچه داراي ساختار مخطط بوده و منظره تيره و   )1

  .روشن دارد
در  اي اسكلتي به صورت استوانه اي ي ماهيچهها ياخته  )2

  . هستندانشعاب  و بدون اند كنار هم قرار گرفته
چند و يا اي  هستهتك ، اسكلتي اي ي ماهيچهها ياخته  )3

بودن اين است كه اي  و علت چند هسته هستند اي هسته
به هم متصل اي  در دوران جنيني چندين ياخته ماهيچه

  . اند شده و يك ياخته را ساخته
وضعيت  كشيده هستند و، اي ي ماهيچهها ياخته ي هسته )4

 . دارند ) اي حاشيه(محيطي 

 .دارد مياني متصل است و در حركت اسكلت بدن نقش مهبه اسكلت استخو      ًمعموال  اين نوع ماهيچه )5
 . دهندو به استخوان متصل نيستند مي اسكلتي بنداره تشكيلهاي  گاهي اوقات ماهيچه )6

 . ترين سرعت انقباض را دارد است و سريع دستگاه عصبي پيكريارادي و تحت كنترل  ها ن ماهيچهاي فعاليت )7

 )  فرايند انعكاس(. شود مينيز مشاهده  گاهي فعاليت غيرارادي ها ن ماهيچهاي در )8

 ) قرمز( كند انقباض  -2)   سفيد( تند انقباض  - 1 : شود مي مختلف مشاهدهاي  دو نوع تار ماهيچهها  در اين ماهيچه )9

 .شود مي بافت ماهيچه اسكلتي توسط غالفي پيوندي احاطه شده است كه در دو سر ماهيچه به زردپي تبديل )10
 .  شود كه در ذخيره اكسيژن نقش دارد مي قرمز رنگ به نام ميوگلوبين يافتاي  ماده در ماهيچه ي اسكلتي )11

 . وجود دارد كه در انقباض نقش مهمي دارند) ضخيم( و ميوزين ) نازك(پروتئيني اكتين هاي  رشته،  در اين ماهيچه )12

كنند و ماده  مي ي انقباض استفادهاسيد چرب و كراتين فسفات براي تامين انرژي الزم برا،  از گلوكزها  اين ماهيچه )13
 . كنند مي دفعي كراتينين توليد

الكتيك اسيد توليد شده ،  كنند كه در تنفس بي هوازي مي براي توليد انرژي از روش تنفس هوازي و بي هوازي استفاده )14
گام استراحت اين ماده در هن. شود مي )انقباض طوالني مدت(ريك گيرنده درد و گرفتگي عضالت و تجمع آن سبب تح
 . شود مي خود به خود تجزيه

 .باشد مي اين ماهيچه براي انقباض خود نيازمند يون كلسيم ذخيره شده در شبكه آندوپالسمي )15
   :قلبي اي بافت ماهيچه )3

 . و منظره تيره و روشن دارد داراي ساختار مخطط بوده، اسكلتي اي بافت ماهيچه همانند اي اين بافت ماهيچه )1

اند و انقباض آنها در  ي انقباضي به طور منظم كنارهم قرار گرفتهها و واحد منشعب بوده، قلبي اي اهيچهي مها ياخته )2
 . شود ميمجموع باعث انقباض كل ماهيچه 

از طريق صفحات بينابيني باهم در ارتباط بوده و باعث انتشار سريع پيام در كل ماهيچه ، قلبي اي ي ماهيچهها ياخته )3
 . شود مي

 . هستند اي ا دو هستهي كيً    كوچك هستند و عموما              ًمنفرد و نسبتا ، ي ماهيچه قلبيها ياخته )4

 . در وضعيت مركزي قرار دارد، قلبي برخالف اسكلتي ي ي ماهيچهها ياخته ي هسته )5

 . قلبي به استخوان هيچ اتصالي ندارد و در حركت بدن هيچ نقشي ندارد بلكه وظيفه پمپ خون را دارد اي بافت ماهيچه )6

  18ي  صفحه 11شكل مرتبط با 
 اي بافت ماهيچه
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در  عصبي خودمختار ن ماهيچه غيرارادي است و شروع انقباض تحت كنترل بافت گرهي قلب است و دستگاهاي  عاليتف )7
 . تغيير شدت انقباض نقش دارد

 .شود مي يافت) دهليز و بطن(اين ماهيچه در بخش ميوكارد ديواره قلب  )8

  : صاف اي بافت ماهيچه )4
شود و ساختار  ميتيره و روشن مشاهده ن ي بافت آن منظرهساختارمخطط نداشته و در اي اين بافت ماهيچه )1

 . دارد )يك دست( متجانسي

 . بدون انشعاب بوده و هيچ ارتباطي باهم ندارند، ي صافها ي ماهيچهها ياخته )2

 . قرار دارد ياخته در مركز ها آن ي كشيده ي بوده و هسته اي منفرد و تك هسته، ي صافها ياخته )3

  .قرار دارد ها مجاري ادراري و اطراف رگ، مثانه، اطراف اعضاي بدن مثل لوله گوارش صاف در اي بافت ماهيچه )4
 . باشند مي د و تحت كنترل دستگاه عصبي خودمختارنن بافت دوكي شكل بوده و انقباض غيرارادي داراي يها ياخته )5

 .به استخوان اتصالي ندارد، صاف اي بافت ماهيچه )6
 .ا داردترين انقباض ر آهسته، ماهيچه صاف )7
 . صاف شكل بگيرند ؛ مانند انعكاس دفع ادرارهاي  توانند در ماهيچه ميها  انعكاس )8

 .را ايجاد كنندها  توانند به شكل حلقوي قرار بگيرند و بنداره مي صافهاي  ماهيچه )9
تنفسي و اطراف مجاري و غدد شيري پستان و ديواره رحم ) عنبيه و اجسام مژگاني(در ساختار چشم ها  اين ماهيچه )10

 . شوند مي نيز يافت

 تست :  
    »كتاب درسي 18ي   صفحه «         باشد؟ اي كدام گزينه صحيح نمي در رابطه با بافت ماهيچه .26

  .ها منشعب نيستند ياخته ي قلبي، ي صاف برخالف ماهيچه در ماهيچه) 1
  .تيره و روشن است هاي ها داراي بخش ياخته ي پيرامون مثانه، ي قلبي برخالف ماهيچه در ماهيچه) 2
  .دارند ها انقباض خود را به مدت بيشتري نگه مي ياخته ي قلبي، ي صاف برخالف ماهيچه در ماهيچه) 3
  .ي كشيده دارند ها هسته ياخته ي صاف، ي اسكلتي برخالف ماهيچه در ماهيچه) 4

 . . . ها گبنداره موير اي بافت ماهيچه . . .كه فعاليت غيرارادي دارد  اي هر بافت ماهيچه .27

   »كتاب درسي 18ي   صفحه«
        .باشد مييي با هسته مركزي ها ياخته داراي -همانند) 1
  . باشد ميي تيره و روشن ها داراي بخش، خود ي ياخته در درون - برخالف) 2
  . كنند ميحفظ  ميان بند ي انقباض خود را به مدت طوالني تري نسبت به ماهيچه -همانند) 3
  . ي خود را دارندها ياخته بليت توليد و ذخيره انرژي درقا -همانند) 4

  »كتاب درسي 18ي   صفحه «  . . .اي داراي بخش تيره و روشن  ماهيچه ياخته ي هر نوع   .28
  .بيش از يك هسته داشته باشدتواند  مي  )1
  .دهد مي ي را انتقالانقباض پيام ات خودي انشعاب به واسطه) 2
  .را دارد فعاليت غيراراديتوانايي ) 3
 .هاي مختلف باشد اماند جزئي ازتواند  مي )4

  
  ):ي تكميلينكته(بيشتر بدانيم  11شكل  بادر رابطه 

 .شود ماهيچه اسكلتي يافت مي 600در بدن انسان بيش از  )1
 .بدن نقشي نداردهاي اسكلت استخواناي صاف در حركت  بافت ماهيچه) 2
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  عصبي  ي ياخته: 19ي  صفحه 12شكل 

 نكات :  

  
  

  19ي  صفحه 12شكل مرتبط با 
  ي عصبي ياخته

هاي  به نام ياخته ي ديگريها ياخته ،ن بافتاي ي اصلي بافت عصبي هستند؛ پس درها ياخته)  ها نورون(ي عصبي ها ياخته )1
  .شود ميمشاهده  پشتيبان

  . نقش دارند منشعب هستند و در هدايت پيام عصبي، ي عصبيها ياخته )2
   .تشكيل شده است )آسه( و آكسوناي  ياخته، جسم )دارينه( از يك يا چند دندريتي عصبي  هياخت )3
  . شوند مياند و توسط غشا احاطه  رج شدهخا اي اختهي  از جسم كه هستند  ميي سيتوپالسها زائدهها،  و آكسون ها دندريت )4
  . هستند اي تك هسته ها اختهي  ناي  گلژي وجود دارد و يها هسته و دستگاه، اي اختهي  در جسم )5
 هدايت دراقع جهت فرستند؛ ميو سپس به سمت آكسون اي  ياختهكنند و به جسم  ميپيام عصبي را دريافت  ها دندريت )6

  .عصبي از سمت دندريت به آكسون استپيام 
شوند كه سرعت هدايت پيام  يميي از جنس غشا به نام غالف ميلين احاطه ها و آكسون توسط اليه ها بيشتر اوقات دندريت )7

  . دهد ميعصبي را افزايش 
  . تر است ها نسبت به انتهاي آكسون بيش تعداد انشعابات انتهاي دندريتدر نورون حركتي،  )8
  . است مانند دوپامين ي عصبيها يي دارد كه محل آزاد شدن انتقال دهندهها برآمدگيها،  انتهاي زوائد آكسون )9

را  ها كنند و آن ميارتباط برقرار  اي ي ماهيچهها ياخته ي ديگر مانندها ي بافتها ياخته هم و با باي عصبي ها ياخته )10
  . كنند تحريك مي

تواند به  ميعصبي  ياخته كي  گيرد و ميقرار  اي ماهيچه ي ياخته درسطح غشا، عصبي ياخته كي ي آكسونيها پايانه )11
  . ريك كند و باعث انقباض شودرا تح اي ماهيچه ي ياخته صورت همزمان چند

  .شود پتاسيم مشاهده مي - ي زنده ديگري، پروتئين انتقال دهنده سديم همانند هرياخته ي عصبي هر ياختهدرسطح غشاي  )12
شوند كه در شكل گيري  مي پروتئيني نشتي و دريچه دار سديمي و پتاسيمي يافتهاي  عصبي كانالهاي  در غشا ياخته) 13

 . و عمل نقش مهمي دارند پتانسيل آرامش

 تست :  
   »كتاب درسي 19ي  صفحه«           » . . .بافت عصبي  ي ياخته هر«؟ كند تكميل مي نادرستيچند مورد عبارت زير را به  .29

             .توانايي توليد جريان الكتريكي را دارد) الف
  .ي اسكلتي را دارد هاي ماهيچه ياخته توانايي تحريك) ب
  .كند مي اي به آكسون هدايت ياخته صبي را از جسمپيام ع) ج
  صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1
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  گوارش ي ساختار و عملكرد لوله  
  ي مرتبط با آنها اماند گوارش و ي هلول: 20ي  صفحه 13شكل 

 نكات :  
پيوسته است كه از  اي لوله، لوله گوارش )1

  . دهان تا مخرج ادامه دارد
، مري، حلق، لوله گوارش شامل دهان )2

بزرگ و راست  معده و روده باريك و روده
  . روده و مخرج است

 ي غدد بزاقي و كبد و لوزالمعده و كيسه )3
گوارشي  ي ي مرتبط با لولهها اماند  ،صفرا
بناگوشي در جلوي گوش  ي غده. هستند

و  در زير زبان قرار دارد و غدد زيرزباني
  . دنقرار دار در نزديكي حلق اي زيرآرواره

حلق چهارراه لوله گوارشي است كه به  )4
  . ارتباط دارد ناي دهان و بيني و مري و

بخشي از آن  :مري دو بخش دارد )5
 درباالي ديافراگم و بخشي در زير

مري درپشت ناي قرار . ديافراگم قرار دارد
  . دارد

  .باشد ميدارد و به سمت پايين و چپ درانتهاي مري و زير ديافراگم و در پشت كبد قرار  ي انتهاي مري بندازه )6
ابتدايي معده در پشت كبد قرار دارد وانتهاي معده  قسمت. درسمت چپ بدن قراردارد معده در زير ديافراگم قرار دارد و )7

  . شود ميبه نيمه راست بدن كشيده شده و به روده باريك متصل 
قسمت تحتاني معده در جلوي لوزالمعده و باالي كولون افقي . در زير كبد قرار دارد، پيلور در سمت راست بدن ي دريچه )8

  . قرار دارد
شود كه درسمت راست بدن قرار دارد و بخش كوچكي ازآن به سمت چپ كشيده  ميكبد بزرگترين غده بدن محسوب  )9

  . كبد در زير ديافراگم و جلوي معده قرار دارد. شده است
  .ر زير كبد قرار داردمحل ذخيره صفرا است و د، كيسه صفرا )10
در ، ابتداي آن درسمت راست بدن. در زير و عقب و موازي معده و باالي كولون افقي قرار دارد) لوزالمعده(پانكراس  )11

  . شود ميخم ابتدايي دوازدهه قرار دارد و به سمت چپ بدن كشيده 
ن مجرا با اي  .شود ميكي شده و از آن خارج ي  مجرا در كبد 3ن اي  .شود ميمجرا  3صفرا در كبد ساخته شده و وارد  )12

كي شده و به دوازدهه وارد ي  مجراي پانكراس يكي از دو كي شده و از پشت ابتداي دوازدهه گذشته و باي  صفرامجراي كيسه 
  . شود مي
  . شود ميروده باريك در فضاي بين روده بزرگ قرار دارد و انتهاي آن به روده كور ختم  )13
كولون پايين رو . كولون افقي در باالي روده باريك قرار دارد. كور و كولون باالرو در سمت راست بدن قرار دارد روده )14

  . شود ميدر سمت چپ و به راست روده ختم 
 .راست روده در خط وسط بدن قرار دارد و در انتهاي آن مخرج قرار دارد )15

  
  

  20ي صفحه 13شكل مرتبط با 
 ط با آنهاي مرتب اندام ي گوارش و لوله




