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  گوارش و جذب مواد                      

 
  
 

  گوارش و جذب مواد
١

          هاي جانوري           ياخته و بافت-1

  ) سوال 22و  شكل 12(

 زرد      سبز        آبي        

      ي گوارش                   ساختار و عملكرد لوله- 2
  )سوال 27و  شكل 16(

 زرد      سبز        آبي        

                                    جذب مواد و تنظيم فعاليت دستگاه گوارش-  3
  )سوال 9و  شكل 7(

٢

 زرد      سبز        آبي        

                        تنوع گوارش در جانداران-  4

  )سوال 10و  شكل 7(

 زرد      سبز        آبي        

  ياخته -1

  ورود مواد به ياخته و خروج از آن -2

  هاي جانوري بافت -3

  ي گوارش ساختار لوله -1

  گوارش غذا -2

  ي باريك جذب مواد در روده -1

  ي بزرگ و دفع روده -2

  يتنظيم فرآيندهاي گوارش -3

  گوارشي)واكوئل(كريچه  -1

   ي گوارش گوارش و لوله ي حفره -2

  ون دستگاه گوارشي در مشاهده -3

 42مرتبط با  دار سؤال شناسنامه 68
  كتاب درسي  شكل

 48كنكور سراسري و سؤال   20شامل 
  سوال تاليفي

  20: تعداد كليدواژه

 –گليكوپروتئين –غشاء پايه :ها كليدواژه
 –انقباض گرسنگي –بند روده
 –لسيتين –زخم پپتيك –بنداره
 –راني برون –بري درون –ريزپرز

 LDL –كيلوميكرون –قاليـانت هم
 HDL - )چگال هاي كم ليپوپروتئين(
رچگال ليپوپروتئين( كتور فا –)هاي ـپ

ي معده ـياك –داخـل  - بيماري سل
 –عصبيي  ي ياخته شبكه –كيموس
  خواري بيگانه –ي گوارشي حفره

ميزان تسلط خود را با رنگ  :گام اول
  .مشخص كنيد

   مسلطم  :آبي

       ً       نسبتا  مسلطم  :سبز

  .مسلط نيستم :دزر

، دانش خود گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام
را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد، اما در 

توانيد  هاي بعدي پيشرفت كرديد مي نويت
هرگاه به . هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد خانه
شويد در كدام  ها نگاه كنيد متوجه مي رنگ

  . ها نياز به تمرين بيشتري داريدقسمت

با درخت دانش، گام به گام  
.پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

 :نكته بسيار مهم
كدام عين شكل كتاب درسي  هاي كتاب درسي هستند اما هيچ هاي اين كتاب اگرچه مرتبط با شكلشكل

  .اين ويژگي سبب گسترش و وسعت ديد شما در يادگيري مطالب خواهد شد. نيستند




