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ساختار قلب ،تأمین اکسیژن و مواد مغذی و دریچههای قلب
خوشاومدین به فصل شیرین و جذاب قلب! در ابتدای کار میخوام که با آناتومی قلب تو رو به چالش بکشم .پس خودتو آماده کن که مسیر بسیار پر پیچ و خمی در پیش داری...
42425کدام گزینه صحیح است؟

 )1هیچ یک از انشعابات سرخرگ آئورت پیش از قوس این رگ از آن جدا نمیگردد.
 )2بسیاری از سیاهرگهای واردکنندۀ خون به قلب ،حاوی خون روشن و غنی از ا کسیژن هستند.
 )3همۀ سیاهرگهای ششی ،از مجاورت بزرگ سیاهرگ زبرین و دهلیز راست عبور کرده و به قلب وارد میشوند.
 )4برخی از حفرات قلبی ،با انقباض خود قادر به جابهجا کردن خون حاوی ا کسیژن در دستگاه گردش خون هستند.
42426کدام گزینه در ارتباط با دستگاه گردش خون انسان سالم و ایستاده صادق است؟

 )1بخش صعودی بزرگترین سرخرگ بدن نسبت به بخش نزولی آن ،در سطح عقبیتری از سرخرگ ششی قرار دارد.
 )2بزرگ سیاهرگی که با سرخرگ آئورت تماس فیزیکی دارد نسبت به سیاهرگهای ششی ،در سطح پایینتری به قلب وارد میشود.
 )3انشعابی از سرخرگ ششی که از سطح جلویی بخش نزولی آئورت عبور میکند نسبت به انشعاب دیگر این سرخرگ ،مسافت کمتری طی میکند.
 )4محل منشعبشدن سرخرگ خار جشده از قلب و حاوی خون کما کسیژن نسبت به قوس موجود در سرخرگ اصلی دیگر ،در سطح باالتری قرار دارد.
42427کدام گزینه در مورد بدن انسان سالم و ایستاده صحیح است؟

 )1ضخامت الیۀ ماهیچهای در دیوارۀ بین بطنها ،کمتر از ضخامت دیوارۀ حفرات باالیی قلب است.
 )2قطر رگهای متصل به قلب و حاوی خون پر ا کسیژن ،بیشتر از سایر رگهای متصل به این اندام است.
 )3دورترین منفذ دیوارۀ قلب از نوک این اندام ،در بازگرداندن محتویات رگهای لنفی به حفرات قلب ،مؤثر است.
 )4جلوییترین انشعاب سرخرگهای ا کلیلی ،در تغذیۀ یاختههای موجود در دیوارۀ دهلیز راست دارای نقش مهمی است.
42428در دستگاه گردش خون انسان سالم و ایستاده ،رگی که ............

 )1بیشترین میزان فشار خون در آن قابل اندازهگیری است ،در انتقال خون غنی از ا کسیژن به ششها نقش مهمی دارد.
 )2خون عبوری از جلوترین دریچۀ قلبی را مستقیماً دریافت میکند ،در سطحی باالتر از قوس آئورت منشعب میشود.
 )3زودتر از سایر رگها در تماس با خون عبوری از پایینترین دریچۀ قلبی قرار میگیرد ،انشعاباتی دارد که در خارج از قفسۀ سینه قابل مشاهدهاند.
 )4در سطح پایینتر از سایر رگها ،به قلب متصل میگردد ،خون خار جشده از سیاهرگ موجود در مرکز عصب بینایی را مستقیماً دریافت میکند.
42429کدام گزینۀ زیر در ارتباط با ساختار قلب انسان سالم و ایستاده ،صحیح بیان شده است؟

 )1میزان ضخامت دیواره و چینخوردگیها در حفرات باالیی موجود در ساختار قلب ،کمتر از تمامی نقاط حفرات پایینی آن میباشد.
 )2جلوییترین حفرۀ قلبی در مقایسه با حفرۀ کناری خود ،میزان طنابهای ارتجاعی بیشتر و شبکۀ مویرگی تغذیهکنندۀ وسیعتری دارد.
 )3حفرۀ قلبی واجد بیشترین توانایی مصرف گلوکز ،در مقایسه با سایر حفرات قلبی با تعداد رگهای خونی بزرگ بیشتری در ارتباط است.
 )4حفرۀ قلبی مرتبط با سرخرگ واجد بیشترین میزان فشار خون ،دارای ضخیمترین دیوارۀ قلب در بخشی از خود است.
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43430چند عبارت زیر مشخصۀ حفرهای از ساختار قلب فرد ایستاده میباشد که خون خارجشده از مغز ،زودتر از سایر حفرات قلبی به آن وارد میشود؟
الف) باالترین مدخل سیاهرگهای متصل به قلب ،در دیوارۀ جلویی این حفرۀ قلبی مشاهده میشود.
ب) یاختههای شروع کنندۀ تکانههای الکتریکی قلب ،در قسمتی از این حفرۀ قلبی قرار گرفتهاند.
ج) ضخامت دیوارۀ بخشهای باالیی این حفرۀ قلبی بیشتر از قسمتهای پایینی آن ،میباشد.
د) نوعی دریچۀ یکطرفه ،مانع ورود خون روشن به درون آن ،در حین انقباض بطن میشود.
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2 )3

1 )4

43431در مورد دستگاه گردش خون انسان ،کدام گزینه صحیح است؟

 )1همۀ رگهای خار جشده از شبکههای مویرگی تغذیهکنندۀ یاختههای ماهیچهای قلب ،خون تیره را به بزرگ سیاهرگ زبرین وارد میکنند.
 )2همۀ سیاهرگهای واردکنندۀ خون به قلب ،اندازۀ بزرگتری نسبت به سرخرگهای متصل به قلب داشته و خون تیره را به این اندام باز میگردانند.
 )3همۀ سرخرگهای خار جکنندۀ خون از قلب ،خون واجد ا کسیژن را منتقل کرده و در ابتدای خود ،دارای دریچهای متشکل از سه قطعه هستند.
 )4همۀ یاختههای موجود در ساختار قلب انسان ،درپی قطع خونرسانی توسط سرخرگهای ا کلیلی توانایی مصرف ا کسیژن و قند را از دست میدهند.
43432چند مورد زیر در ارتباط با سرخرگهایی که حین آنژیوگرافی فرد مبتال به سکتۀ قلبی ،مورد بررسی قرار میگیرند ،صادق است؟
الف) در تماس با یاختههای بافت چربی بوده و تشکیل لخته در این رگهای خونی ،همواره موجب بروز سکتۀ قلبی میگردد.
ب) نخستین انشعاب سرخرگ آئورت بوده که حاوی خون پرا کسیژن است و در محل قوس این سرخرگ از آن جدا میشوند.
ج) در تشکیل شبکۀ مویرگهای خونی تغذیهکنندۀ بافتهای قلب ،در سطح پشتی و جلویی آن نقش دارند.
د) سختشدن دیوارۀ آنها ،میتواند کاهش میزان کشیدگی دیوارۀ مثانه را درپی داشته باشد.
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سؤال بعدی باز هم با مطالب جلوتر در همین فصل ترکیب شده ولی قراره یه مقایسۀ خفن رو باهاش تجربه کنی! باز هم یادت نره پاسخنامه رو بخونی ...
43433در بدن فردی سالم ،گردش خون عمومی و ششی از نظر  ............شبیه یکدیگر هستند و از نظر  ............تفاوت دارند.

 )1جهت عبور گازهای خونی از شبکههای مویرگی ـ میزان ضخامت دیوارۀ سرخرگ اصلی آنها
 )2میزان فشار خون موردنیاز برای خونرسانی ـ امکان مشاهدۀ شبکههای مویرگی آنها در داخل قفسۀ سینه
 )3وجود دریچه در برخی سیاهرگهای موجود در آنها ـ تعداد سرخرگهای اصلی واردکنندۀ خون به آنها
گ اصلی آنها ـ تعداد رگهای بازگردانندۀ خون آنها به صورت مستقیم به قلب
 )4تعداد قسمتهای تشکیلدهندۀ دریچۀ قلبی ابتدای سرخر 

حاال برویم سراغ دریچههای قلبی! البته یادتان باشد که ممکن است از مباحث دیگر این گفتار مثل صداهای قلبی و چرخۀ فعالیت قلبی ،نیز استفاده کرده باشیم ولی خب دیگه
چارهای نبود!
43434کدام گزینۀ زیر وجه اشترا ک همۀ دریچههای قلبی در بدن فردی سالم و ایستاده ،محسوب میگردد؟

 )1موجب یکطرفهشدن جریان خون در بدن شده و با تجمع خون در سطح باالیی خود ،باز میشوند.
 )2بدون نیاز به وجود بافت پیوندی ،قادر به ممانعت از بازگشت خون به درون برخی حفرات قلبی هستند.
 )3در اثر چینخوردگی بافت پوششی ایجادشده و به کمک طنابهای ارتجاعی به دیوارۀ داخلی قلب اتصال دارند.
 )4دارای یاختههایی با ظاهر مشابه یاختههای پوششی نازک بوده و به جریان یک طرفۀ خون کمک میکنند.
43435دریچهای در ساختار قلب انسان که نسبت به سایرین ،از تعداد قطعات کمتری تشکیل شدهاست؛ چه ویژگی دارد؟

 )1موجب جریان یکطرفۀ خون روشن و غنی از گاز ا کسیژن به سمت پایین میشود.
 )2فقط حین انقباض یاختههای ماهیچهای موجود در دیوارۀ حفرات باالیی قلب ،باز میباشد.
 )3با دو نوع حفرۀ قلبی مختلف در ارتباط بوده و مانع بازگشت خون تیره به یک حفرۀ قلبی میشود.
 )4نخستین دریچۀ قلبی است که در تماس با خون خار جشده از شبکۀ مویرگی تغذیهکنندۀ قلب قرار میگیرد.
43436کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر ،مناسب است؟
«در ساختار قلب انسان ............ ،دریچۀ قلب  ............دریچۀ آن» ............ ،

 )1بزرگترین ـ برخالف کوچکترین ـ فقط در حین انقباض دهلیزها باز میباشد.
 )2جلوییترین ـ همانند عقبیترین ـ در تماس با خون بدون ا کسیژن قرار میگیرد.
 )3مرکزیترین ـ همانند کمقطعهترین ـ تحتتأثیر انقباض ماهیچههای قلبی تغییر وضعیت میدهد.
 )4پایینترین ـ برخالف جلوییترین ـ عبور خون از حفرۀ قلبی تشکیلدهندۀ بخش اعظم نوک قلب را تنظیم میکند.
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43437دریچههای قلبی که در صورت تجمع مایع در سطح باالیی خود باز میشوند؛ برخالف سایر دریچههای قلبی چه مشخصهای دارند؟

 )1دارای بیش از یک قطعۀ آویخته در ساختار خود میباشند.

 )2در حین انقباض بطنها به سمت باال حرکت میکنند.

 )3توسط یاختههای بافت پیوندی قلب مستحکم میشوند.

 )4همزمان با ممانعت عبور خون ،موجب ایجاد صدای تا ک میشوند.

حل کردن سؤال بعدی مثل راه رفتن روی لبۀ پرتگاهه .ببینم حواست به تلههای این سؤال هست یا نه!
43438چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«در دستگاه گردش خون انسان ،هر دریچهای که » ............
الف) با آزاد کردن کلسیم شبکۀ آندوپالسمی و مصرف  ATPدر یاختههای خود باز و بسته میشود ،با کمک یاختههای پیوندی مستحکم میگردد.
ب) با حرکت به سمت باال ،باز میشود ،همزمان با ممانعت از بازگشت خون به حفرات پایینی قلب ،صدای تاک را ایجاد میکند.
ج) در حین انقباض بطنها ،قطعات تشکیلدهندۀ آنها به باال حرکت میکنند ،تحتتأثیر حداکثر فشار خون باز میشود.
د) موجب ایجاد صدای اول قلب میشود ،خروج خون تیره از دورترین حفرات قلب از دیافرا گم ،به صورت یکطرفه را ممکن میسازد.
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حاال برویم سر وقت صداهای قلبی!
43439در ارتباط با فعالیت قلب و صداهای آن ،کدام عبارت صحیح است؟

 )1هر صدای قلب ،مربوط به بستهشدن دریچههای قلبی است.

 )2هر دریچۀ قلب ،جریان خون بین دو حفرۀ قلبی را تنظیم میکند.

 )3هر دریچۀ قلبی ،در حین حرکت به سمت باال صدایی ایجاد میکند.

 )4هر صدای طبیعی قلب ،بدون کمک گوشی پزشکی ،قابل شنیدن است.

44440کدام گزینه عبارت زیر را از نظر درستی یا نادرستی به طور متفاوت با سایر گزینههای ذکرشده ،تکمیل میکند؟
«صدای طبیعی قلب که در نتیجۀ حرکت گروهی از دریچههای قلب به سمت باال ایجاد میشود؛ در زمانی که  ، ............با کمک گوشی پزشکی قابل شنیدن است».

 )1نیمی از حفرات قلبی در حال تغییر طول تارهای خود و مصرف شدید آدنوزین تریفسفات هستند
 )2میزان کشیدگی طنابهای ارتجاعی متصل به دیوارۀ داخلی قلب کاهش مییابد
 )3میزان جریان خون درون سرخرگهای بزرگ بدن در حال افزایش است
 )4نیمی از حفرات تشکیلدهندۀ ساختار قلب در حال استراحت هستند

در سؤال بعدی از بیماریهایی که تا این جا بهشون توی این فصل اشاره شده حرف میزنیم ...
44441کدامیک از گزینههای زیر درست بیان شده است؟

 )1در سکتۀ قلبی ،همواره دیوارۀ سرخرگ ویژهای در تماس با چربی اطراف قلب سخت شده است.
 )2در تصلب شرایین ،همواره مشاهده لختۀ خون در سرخرگهای ا کلیلی به کمک آنژیوگرافی ممکن است.
 )3در سکتۀ قلبی ،همواره تأمین نیاز تغذیهای برخی یاختههای تشکیلدهندۀ ساختار قلب مختل شده است.
 )4در نقص مادرزادی دیوارۀ بین دهلیزها ،همواره صداهای غیرطبیعی از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده میشوند.

سؤال بعدی حاصل ترکیبکردن مبحث صداهای قلبی با مبحث آناتومی قلبه!
44442کدام گزینۀ زیر در ارتباط با هر حفرۀ قلبی درست است که با انقباض خود در ایجاد یکی از صداهای قلبی نقش ایفا میکند؟

 )1نیروی انقباض آن موجب تغییر وضعیت فقط برخی از دریچههای قلبی میشود.
 )2نسبت به حفرات قلبی از نوع دیگر ،میزان چینخوردگی و مصرف  ATPبیشتری دارد.
 )3در نیمهای از قلب قرار گرفته است که خون با ا کسیژن اندک را در خود جای میدهد.
 )4طنابهای ارتجاعی متصل به دریچههای دولختی و سهلختی ،در آن غیرقابل مشاهده میباشند.

تا بدین جای کار سؤال از نکات شکل زیاد داشتیم ولی به خاطر این که این نکات اسپویل نشن ،خود این شکلها رو سؤال ندادیم ،ولی االن قراره بریم سراغ این شکلها و قبل
از بررسی بافتهای قلب به بررسی این شکلها و نکاتشون بپردازیم!
44443با توجه به شکل مقابل که ساختار قلب سالم را نشان میدهد ،کدام گزینه صحیح بیان شده است؟

 )1حفرۀ قلبی  ،1خون را از مسیر گردش خونی دریافت میکند که فاقد توانایی خونرسانی به محتویات قفسۀ سینه میباشد.
 )2حفرۀ قلبی  ،2با انقباض یاختههای ماهیچهای خود در ایجاد صدای دوم قلبی نقش مهمی ایفا میکند.
 ) 3حفرۀ قلبی  ،3در مقایسه با سایر حفرات قلبی ،به میزان ا کسیژن و قند بیشتری نیاز دارد.
 )4حفرۀ قلبی  ،4با دو دریچۀ قلبی با تعداد قطعات تشکیلدهندۀ متفاوت در ارتباط است.
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)(2
)(4

)(3

68
44444چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«با توجه به شکل مقابل دریچۀ  ............ابتدای مسیر یکی از دو نوع گردش خون است که  ............مسیر دیگر گردش» ............ ،
الف)  2ـ همانند ـ به دفع برخی مواد زائد از خون کمک میکند.

)(2

ب)  1ـ برخالف ـ موجب کاهش میزان بیکربنات موجود در خون میشود.
ج)  1ـ نسبت به ـ میزان مسافت کمتری ،خون را درون بدن فرد به گردش در میآورد.

)(1

د)  2ـ برخالف ـ در بازگرداندن مایع لنف به دستگاه گردش خون نقش مهمی ایفا میکند.

4 )1

2 )3

3 )2

1 )4

ساختار بافتی قلب
44445با توجه به ساختار قلب ،کدام مورد وجه اشترا ک دو الیۀ درونشامه و برونشامه است؟

 )1فقط از یک الیۀ یاختهای تشکیل شدهاند.

 )2در ساختار خود یک نوع بافت پیوندی دارند.

 )3ضخامت کمتری در مقایسه با الیۀ میانی دیوارۀ قلب دارند.

 )4ا کسیژن موردنیاز خود را مستقیماً از خون درون قلب تأمین میکنند.

44446بافت پیوندی موجود در الیۀ میانی ساختار قلب انسان چه ویژگی دارد؟

 )1موجب افزایش استحکام همۀ دریچههای دستگاه گردش خون میشود.

 )2فاقد تماس با مایع مؤثر در حرکت روان قلب میباشد.

 )3بیشتر حجم ضخیمترین الیۀ دیوارۀ قلب را تشکیل میدهد.

 )4در بین یاختههای خود فضای بین یاختهای اندکی دارد.

44447کدام گزینه ،ویژگی الیۀ پیراشامه است؟

 )1همانند بیرونیترین الیۀ دیوارۀ قلب واجد یاختههای بافت پیوندی و پوششی میباشد.
 )2برخالف نازکترین الیۀ دیوارۀ قلب ،در تشکیل و استحکام دریچههای قلبی دارای نقش است.
 )3همانند ضخیمترین الیۀ دیوارۀ قلب ،در تماس با مایع مؤثر در حفاظت از قلب قرار میگیرد.
 )4برخالف الیۀ ماهیچهای دیوارۀ قلب ،در ساختار خود دارای یاختههای پیوندی میباشد.
(44448در) الیهای از ساختار قلب در بدن فردی سالم که  ،............به طورقطع ............

 )1ضخامت بیشتری نسبت به سایرین دارد ـ گروهی از یاختهها ،دارای بیش از یک هسته میباشند.
 )2در استحکام دریچههای قلبی مؤثر است ـ همۀ یاختههای ماهیچهای به کالژن متصلاند.
 )3دارای یاختههای پوششی است ـ در ساختار خود ،واجد رشتههای تشکیلدهندۀ بافت پیوندی قلب نیز میباشد.
 )4داخلیترین الیه محسوب میشود ـ با کمک انقباض یاختههای خود موجب تغییر وضعیت دریچههای قلب میشود.
44449الیهای در ساختار قلب که فقط از یاختههای پوششی تشکیل شدهاست............ ،

 )1در تشکیل تمامی دریچههای قلبی نقش مهمی دارد.
 )2در ساختار خود فقط دارای چندین الیۀ یاختهای مشابه میباشد.
 )3برای تأمین ا کسیژن موردنیاز خود به وجود شبکههای مویرگی ا کلیلی نیاز دارد.
 )4در تماس مستقیم با مایع مؤثر در حفاظت از قلب قرار میگیرد.
45450با توجه به شکل مقابل که ساختار قلب را نشان میدهد ،کدام گزینه درست است؟

 )1در الیۀ ( ،)1تمامی یاختهها در تماس با مایع مؤثر در حرکات روان قلب قرار میگیرند.
 )2در الیۀ ( ،)2دو نوع بافت مختلف با فضای بین یاختهای زیاد دیده میشود.
 )3در الیۀ ( ،)3هر نوع یاختۀ موجود در این الیه ،توانایی انقباض را دارد.
 )4در الیۀ ( ،)4یاختهها در تماس با الیهای واجد رشتههای عصبی دستگاه خودمختار قرار دارند.
45451کدام گزینه مشخصۀ بسیاری از یاختههای ماهیچهای موجود در ساختار ضخیمترین الیۀ دیوارۀ قلب را بیان میکند؟

 )1توانایی تولید مولکول  ATPدر سطح پیش ماده در فضای سیتوپالسم خود را دارند.
 )2به رشتههای ضخیم و واجد پیوند هیدروژنی در ساختار این الیه ،متصل هستند.
 )3واجد ظاهری مخطط بوده و بیش از یک هسته درون خود جای دادهاند.
 )4توسط رشتههای بخش پیکری دستگاه عصبی ،عصبدهی میشوند.
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45452کدام گزینۀ زیر در ارتباط با ساختار نشاندادهشده با عالمت «؟» در شکل مقابل ،درست است؟

 )1موجب افزایش سرعت انتقال پیام تحریک بین یاختههای ماهیچهای قلب میشود.
 )2باعث میگردد تا کل ماهیچههای موجود در ساختار قلب به صورت یک واحد عمل کنند.
 )3هر یاختۀ ماهیچهای حفرات باالیی قلب ،از طریق آن پیام تحریک را به یاختۀ بعدی منتقل میکند.
 )4در ساختار یاختههای ماهیچهای متصل به استخوان بازو قابل مشاهده بوده و ظاهر مخطط یاخته را ایجاد میکند.

?

45453چند مورد عبارت زیر را درست تکمیل نمیکند؟
«در بدن انسان ،هر یاختۀ ماهیچهای که » ............
الف) به صورت غیرارادی منقبض میشود ،فاقد گیرندههای مربوط به حس وضعیت میباشد.
ب) در ساختار خود دارای بیش از یک هسته میباشد ،این هسته را در قسمت مرکزی خود جای داد ه است.
ج) در الیۀ ماهیچۀ قلب قرار دارد ،فقط با کمک یک صفحۀ بینابینی با دیگر یاختهها ارتباط برقرار میکند.
د) در بروز انعکاس عقب کشیدن دست نقش دارد ،با یاختههای عصبی بخش پیکری دستگاه عصبی سیناپس برقرار میکند.
ه) در تماس با سختترین نوع بافت پیوندی قرار نمیگیرد ،تحتتأثیر رشتههای بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

45454کدام گزینۀ زیر در ارتباط با شبکۀ هادی قلب انسان صحیح است؟

 )1هر تحریک الکتریکی قلب ،توسط یاختههای باالترین گره شبکۀ هادی ایجاد شده است.
 )2هر یاختۀ ماهیچهای قلبی ،پیام تحریک را از طریق صفحات بینابینی از یاختۀ دیگری دریافت کرده است.
 )3هر گره بافت هادی ،در دیوارۀ پشتی نخستین حفرۀ قلبی دریافتکنندۀ خون سیاهرگ ا کلیلی قرار گرفته است.
ک میکند.
 )4هر دسته تار ماهیچهای شبکۀ هادی خار جشده از گره ضربانساز قلب ،پیامهای تحریکی را به دریچۀ سهلختی نزدی 
45455چند مورد زیر مشخصۀ گرهی در ساختار شبکۀ هادی قلب است که فاصلۀ کمتری از محل اتصال بزرگ سیاهرگ زیرین با قلب دارد؟
الف) در زایش تحریکهای طبیعی قلب نقش مهمی داشته و در سطح باالتری از دریچۀ ابتدای سرخرگ آئورت قرار گرفته است.
ب) میتواند پیامهای تحریکی را به کمک یاختههایی واجد ارتباط تنگاتنگ به گره قلبی دیگر منتقل کند.
ج) در مقایسه با گره دیگر شبکۀ هادی قلب ،اندازۀ کوچکتری داشته و در سطح پایینتری قرار گرفتهاست.
د) با رشتههایی از شبکۀ هادی که فقط در یک حفرۀ قلبی مشاهده میشوند ،ارتباط دارد.

4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

45456کدام گزینه ،عبارت زیر را درست کامل میکند؟
«در ساختار قلب انسان رشتههایی از شبکۀ هادی که پیام را  ............برخالف رشتههای منتقلکنندۀ پیام عصبی به بطنها » ............

 )1به دهلیز چپ منتقل میکنند ـ در دهلیز راست قابل مشاهده هستند.
 )2بین دو گره شبکۀ هادی منتقل میکنند ـ قادر به هدایت پیام عصبی به سمت چپ بدن هستند.
 )3به دهلیز چپ منتقل میکنند ـ به میزان بیشتری نسبت به رشتههای شبکۀ هادی در بین دو گره ،گسترش یافتهاند.
 )4بین دو گره شبکۀ هادی منتقل میکنند ـ پیام عصبی را مستقیماً از بزرگترین گره تشکیلدهندۀ بافت هادی دریافت میکنند.
45457چند مورد زیر در رابطه با شبکۀ هادی قلب انسان ،نادرست است؟
الف) انتقال پیام از گره کوچکتر قلب به درون حفرات پایینی قلب با سرعت بسیار زیادی انجام میگیرد.
ب) انتقال پیام تحریک از حفرات باالیی قلب به حفرات پایینی آن ،از طریق بافت پیوندی عایق صورت میگیرد.
ج) هر رشتۀ شبکۀ هادی نیمۀ باالیی قلب ،با گره موجود در عقب بزرگترین دریچۀ قلبی در تماس است.
د) رشتههای واردکنندۀ پیام به بطنها جریان الکتریکی را به باال و پایین هدایت میکنند و در نزدیکی نوک قلب به دو شاخه تقسیم میشوند.

4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

45458در ساختار شبکۀ هادی قلب انسان ،هر  ............است ،بهطور قطع ............

 )1دستهای از رشتهها که فقط در یک حفرۀ قلبی قابل مشاهده ـ با دو گره قلبی ارتباط تنگاتنگی برقرار میکنند.
 )2گرهی که در سطح پایینتری نسبت به مرکزیترین دریچۀ قلبی قرار گرفته ـ پیامهای الکتریکی را بالفاصله منتقل میکند.
 )3دستهای از تارهای ماهیچهای خاص که با گره کوچکتر شبکۀ هادی در تماس مستقیم ـ پیام تحریک را به این گره منتقل میکند.
 )4گرهی که در فاصلۀ کمتری از بزرگ سیاهرگ زبرین قرارگرفته ـ با گستردهترین دسته تار ماهیچهای خاص شبکۀ هادی ،ارتباط دارد.
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توی سؤال بعدی نکات باقیمونده از شبکۀ هادی رو واستون جمعآوری کردیم  ...برید حالشو ببرین!
45459در ارتباط با ساختار قلب انسان ،کدا م گزینه به طور حتم صحیح است؟

 )1رشتههای بین دو گره موجود در دیوارۀ جلویی دهلیز راست ،از یاختههایی با توان انتقال پیام تحریک تشکیل شدهاند.
 )2نخستین بخش منقبضشوندۀ بطنها ،آخرین بخش دریافت کنندۀ پیام الکتریکی مربوط به تحریک بطنها است.
 )3انقباض یاختههای ماهیچهای باالترین گره شبکۀ هادی قلب ،تحتتأثیر رشتههای عصبی سمپاتیک دستگاه عصبی آغاز میشود.
 )4حفرۀ قلبی که کمترین میزان شبکۀ هادی را در خود جای داده است ،در مقایسه با سایر حفرات قلبی ،به سیاهرگهای بیشتری اتصال دارد.

ء
چرخه ضربان قلب
خب رسیدیم به مبحث شیرین چرخۀ ضربان قلب ! قلب منشأ تمام اشعار و حسای زیبا معرفی شده پس خوب یادش بگیر و ببین که چی میگذره تو این لعنتی  ...قراره قدم به قدم
با هم پیش بریم و یکی یکی پارامترها رو بررسی کنیم  ...اول از همه میریم سراغ حجم خون قلب و وضعیت انقباض ماهیچهها ...
46460کدام گزینه در ارتباط با دو مرحلۀ استراحت عمومی و انقباض دهلیزها ،صحیح میباشد؟

 )1ماهیچههای تشکیلدهندۀ حفرات قلبی دور از دیافرا گم ،در حال انقباض هستند.
 )2مانعی برای خروج خون روشن از نیمی از حفرات تشکیلدهندۀ قلب وجود دارد.
 )3بیشتر یاختههای ماهیچهای ساختار قلب در حال استراحت هستند.
 )4خون به درون قویترین حفرۀ قلبی وارد میشود.
46461در مرحلهای از چرخۀ ضربان قلب که  ،............قطعاً  ............غیرممکن است.

 )1خون فقط به دهلیزها وارد میشود ـ خروج خون از قلب
 )2حجم خون درون بطنها در حال افزایش است ـ ورود خون به قلب
 )3خون از دهلیزها به صورت غیرفعال خارج میشود ـ خروج خون از بطنها
 )4خون در حال ورود به دهلیزها میباشد ـ ورود خون به درون حفرات پایینی قلب

پارامتر زمان رو به عوامل قبلی اضافه کن!
ن مربوط به هر دورۀ چرخۀ ضربان قلب ،کدام اتفاق روی میدهد؟
46462در بیشتر از نصف مدت زما 

 )1گروهی از حفرات قلبی در حال انقباض هستند.

 )2حجم خون موجود درون قلب در حال کاهش است.

 )3حجم خون درون حفرات پایینی قلب در حال کاهش است.

 )4خون به حفرات پایینی تشکیلدهندۀ ساختار قلب وارد میشود.

46463در هر مرحلهای از چرخۀ ضربان قلب فردی سالم که ............

 )1بیشتر از سایر مراحل به طول میانجامد ،حجم خون درون قلب در حال کاهش است.
 )2بسیار زودگذر میباشد ،خون در نتیجۀ مصرف  ATPاز حفرات باالیی قلب خارج میشود.
 )3خون فقط به برخی از حفرات ساختار قلب وارد میشود ،خروج خون از قلب غیرممکن است.
 )4کمتر از نیمی از چرخۀ ضربان را شامل میشود ،حجم خون حفرات پایینی قلب کاهش مییابد.
46464چند مورد ،عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل میکند؟
«در هر مرحلهای از چرخۀ ضربان قلب که  ، ............به طورقطع ماهیچههای  ............منقبض میشوند».
الف) کوتاهتر از سایر مراحل به طول میانجامد ـ موجود در حفرات باالیی قلب

ب) حجم خون قلب در حال کاهش است ـ برخی حفرات قلبی از باال به پایین

ج) خون در حال خروج از برخی حفرات قلبی است ـ تشکیل دهندۀ این حفرات د) بیشترین انتقال خون از دهلیزها به بطنها صورت میگیرد ـ همۀ حفرات قلبی

4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

توی قسمتهای قبلی با دریچههای قلبی آشنا شدیم ولی االن قراره مباحث مدت زمان چرخۀ ضربان قلب ،وضعیت دریچهها و مسائل زمانی چرخۀ ضربان قلب رو با هم
بررسی کنیم ...
46465کدام گزینۀ زیر در ارتباط با وضعیت دریچههای قلبی در مدت زمان چرخۀ ضربان قلب ،درست است؟

 )1در ابتدای کوتاهترین مرحلۀ چرخۀ قلب ،وضعیت برخی دریچههای قلبی درپی انقباض ماهیچههای قلب تغییر میکند.
 )2در اواسط مرحلۀ  0 / 3ثانیهای چرخۀ ضربان قلب ،همۀ دریچههای قلبی به سمت پایین قرار گرفتهاند.
 )3در ابتدای طوالنیترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب ،برخی دریچههای بین دهلیز و بطن باز میشوند.
 )4در بیشتر مدت زمان چرخۀ ضربان قلب ،عقبیترین دریچۀ قلبی به سمت پایین قرار گرفته است.
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46466کدام گزینه عبارت زیر را درست کامل میکند؟
«در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم ،کمی  ............دریچۀ قلبی» ............ ،

 )1پیش از بازشدن عقبیترین ـ حجم خون درون دو حفرۀ قلبی واجد بیشترین میزان چین خوردگی ،در حال افزایش میباشد.
 )2پیش از بازشدن جلوییترین ـ صدای کوتاهتر و واضح قلب با کمک گوشی پزشکی ،از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده میشود.
 )3پس از بستهشدن جلوییترین ـ خروج خون از برخی حفرات قلبی بدون نیاز به مصرف  ATPتوسط یاختههای ماهیچهای انجام میگیرد.
 )4پس از بستهشدن پایینترین ـ یاختههای ماهیچهای عادی ضخیمترین الیۀ دیوارۀ بطنها شروع به انقباض میکنند.

حاال نوبت بررسی صداهای قلبی و چرخۀ ضربان قلب با همه! آی خونهدار و بچهدار! بیاید که تست خفن در حد اللیگا واستون آوردیم ...
قلبی ............
46467در دستگاه گردش خون فردی سالم ............ ،شنیدن صدای
ِ

 )1کمی پیش از ـ کوتاهتر ،خروج خون از دو حفرۀ پایینی تشکیلدهندۀ قلب برخالف دو حفرۀ باالیی آن ،ممکن است.
 )2کمی پس از ـ واضح ،حفرات قلبی مرتبط با دو نوع دریچۀ مختلف ،انقباض یاختههای ماهیچهای خود را متوقف میکنند.
 )3کمی پس از ـ گنگ ،نزدیکترین دریچۀ قلبی به بزرگ سیاهرگ زیرین ،مانع خروج خون روشن از دهلیز راست قلب میگردد.
 )4همزمان با ـ قویتر ،با انقباض ماهیچههای قویترین حفرۀ قلب ،دریچۀ ابتدای قطورترین سرخرگ بدن به سمت باال حرکت میکند.

االن وقت اینه که این موارد رو با هم قاطی پاتی کنیم ولی باز هم یه سری نکاتو بعد از ،بررسی نوار قلب با هم بررسی میکنیم .ضمن ًا یادتون باشه که یه سری تیپهای تستی رو
پس از پایان نوار قلب واستون گفتیم پس نگران نباشید ...
46468با توجه به شکلهای مقابل که مراحل مختلفی از چرخۀ ضربان قلب را نشان میدهند ،در مرحلۀ ( ............ )1مرحلۀ (............ )2

 )1همانند ـ مصرف آدنوزین تریفسفات در کوچکترین حفرات ساختار قلب ،متوقف شده است.
 )2برخالف ـ علت بازبودن گروهی از دریچههای قلبی ،تجمع خون در سطح باالیی آنها میباشد.
 )3همانند ـ امکان شنیدهشدن صدای قلبی با کمک گوشی پزشکی از سمت چپ قفسۀ سینه وجود دارد.
 )4برخالف ـ ورود خون ا کسیژندار به درون حفرۀ قلبی دریافت کنندۀ خون مسیر گردش عمومی غیرممکن است.

ابتدا حرف از مراحل مختلف چرخه ضربان قلب میزنیم و اسم مرحله رو واستون میگیم ...
46469کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
«در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم ،حین مرحلۀ  ، ............ابتدا  ............شده و سپس » ............

 )1سیستول دهلیزها ـ ماهیچههای دهلیزها منقبض ـ دریچههای بین دهلیز و بطن باز میگردند.
 )2سیستول دهلیزها ـ سمت چپ قلب منقبض ـ ماهیچههای سمت راست به حالت انقباض در میآیند.
 )3سیستول بطنها ـ صدای گنگ از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده ـ دریچههای سینی به باال حرکت میکنند.
 )4استراحت عمومی ـ عبور خون از دریچههای دولختی و سهلختی ممکن ـ دریچههای سینی به سمت پایین حرکت میکنند.
47470در چرخۀ ضربان قلب ،در ابتدای مرحلۀ  ............انتهای این مرحله ............ ،میشود.

 )1سیستول دهلیزها ،همانند ـ از سمت چپ قفسۀ سینه صدایی شنیده
 )2سیستول بطنها ،برخالف ـ خون به درون برخی از حفرات ساختار قلب وارد
 )3استراحت عمومی ،برخالف ـ حدا کثر میزان حجم خون در کوچکترین حفرۀ قلبی دیده
 )4استراحت عمومی ،همانند ـ کاهش مقدار حجم خون موجود در خارج از قلب ،مشاهده
47471کدام مورد عبارت زیر را نادرست تکمیل میکند؟
«در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم ............ ،همزمان با  ............ممکن است».

 )1بسته بودن کم قطعهترین دریچۀ قلب ـ خروج خون از حفرات پایینی قلب
 )2بستهبودن دریچههای سینی قلب ـ بستهبودن دریچههای دولختی و سهلختی
 )3ورود خون به درون حفرات پایینی قلب ـ ورود خون به درون سرخرگ آئورت
 )4خروج خون از دهلیزها ـ ورود خون به درون دهلیزها

توی سؤاالی بعدی مرحلۀ خاصی یا ویژگی خاصی رو واستون میگیم و شما باید تشخیص بدین که چه زمانیه!
47472در مرحلهای از چرخۀ ضربان قلب که وضعیت هیچ یک از دریچههای قلبی تغییر نمیکند ،کدام مورد روی میدهد؟

 )1صدای اول یا دوم قلب از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده میشود	 .

 )2هر حفرۀ قلبی جلوی بزرگ سیاهرگ زیرین ،در حال انقباض است.

 )3ورود خون به درون بزرگترین حفرۀ قلبی شروع میشود.

 )4دریچههای واجد قطعات آویخته اجازۀ عبور به خون را میدهند.
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47473چند مورد ،عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل میکند؟
«در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم کمی پس از شنیدهشدن هر صدای طبیعی از سمت چپ قفسۀ سینه» ............ ،
الف) فقط یکی از دریچههای بین دهلیز و بطن ،اجازۀ عبور خون کماکسیژن بهصورت یکطرفه را میدهد.
ب) برخی از دریچههای قلبی در نتیجۀ انقباض بخشی از ماهیچههای حفرات قلبی ،تغییر وضعیت میدهند.
ج) امکان ورود خون به درون هر حفرۀ ساختار قلب که در حال استراحت میباشد ،وجود دارد.
د) تمامی حفرات ساختار قلب در حال پرشدن توسط خون حاوی اکسیژن میباشند.

4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

هنوز هم سؤاالی ویژگیدار رو داریم بررسی میکنیم ولی با یه قالب جدید سروکار داریم!
47474در مرحلهای از چرخۀ ضربان قلب خروج خون از برخی حفرات قلبی بدون مصرف انرژی صورت میگیرد .در حد فاصل آغاز این مرحله و پایان مرحلۀ بعدی چرخۀ
ضربان قلب بروز کدام مورد قابل انتظار است؟

 )1بازشدن نزدیکترین دریچۀ قلبی به گره کوچکتر شبکۀ هادی قلب ،در پی انقباض حفرات قلبی
 )2خروج خون روشن از قویترین حفرۀ موجود در ساختار قلب
 )3شنیدهشدن صدای پووم از سمت چپ قفسۀ سینه با کمک گوشی پزشکی
قلبی در حال استراحت
 )4ورود خون به حفرات
ِ

حاال باید برویم سراغ سؤاالتی که چهار تا زمان مختلف رو در چهار تا گزینه میبینیم  ...این سبک توی آزمونهای آزمایشی خیلی شایع هستند.
47475کدام گزینه عبارت را مناسب کامل میکند؟
«در هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب فردی سالم که  ،............قطعاً » ............

 )1حجم خون قویترین حفرۀ قلب در حال افزایش است ـ همۀ دریچههای سهقطعهای مانع ورود خون به حفرات پایینی قلب میشوند.
 )2ورود خون به قلب و خروج خون از آن ممکن است ـ ماهیچههای دیوارۀ جلوییترین حفرۀ قلبی در حال استراحت هستند.
 )3مقاومترین دریچۀ قلب منقبض میشود ـ حجم خون موجود در سرخرگهای بدن شروع به افزایش میکند.
 )4خون فقط از برخی حفرات قلبی خارج میشود ـ ماهیچۀ حفرات دیگر قلب ،در حال استراحت میباشد.
47476در هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب طبیعی انسان سالم ،که ............

 )1تمامی دریچههای قلبی اجازۀ عبور به خون را میدهند ،امکان ورود خون به درون دهلیزها وجود دارد.
 )2خون از برخی دریچههای قلبی عبور میکند ،ماهیچههای دیوارۀ این حفرۀ قلبی در حال انقباض هستند.
 )3ماهیچههای تمامی حفرات قلبی در حال استراحت هستند ،دریچههای قلبی به سمت باال قرار گرفتهاند.
 )4مرکزیترین و بزرگترین دریچۀ قلبی ،مانع عبور خون میشوند ،حجم خون موجود در برخی حفرات قلب ثابت میماند.
47477در چرخۀ ضربان قلب ،کمی پس از آن که  ............حجم خون درون حفرۀ (حفرههای) قلبی واجد  ............دیده میشود؛ قطعاً  ............است.

 )1حداقل ـ توانایی دریافت خون در زمان انقباض بطنها ـ حجم خون موجود در خارج از قلب ،در حال کاهش
 )2حداقل ـ بیشترین میزان ضخامت ماهیچۀ قلب ـ حفرۀ واجد گره پیشاهنگ شبکۀ هادی ،در حال استراحت
 )3حدا کثر ـ کمترین میزان ترا کم شبکۀ هادی ـ صدایی از سمت چپ قفسۀ سینه ،قابل شنیدن
 )4حدا کثر ـ طنابهای ارتجاعی ـ انقباض یاختههای ماهیچهای دهلیزها ،در حال شروع

حاال نوبت اینه که یه زمان خاصی رو بیان کنیم و بعدش بیایم و زمان خاصی رو به جلو یا عقب برویم تا بفهمیم که چه زمانی هستیم و در کجا قرار داریم ...
47478در چرخۀ ضربان قلب  0/4ثانیه پس از شنیدن صدای پووم قلب در بدن فردی سالم ،چه اتفاقی روی میدهد؟

 )1کم قطعهترین دریچۀ موجود در قلب ،اجازۀ عبور یکطرفه به خون تیره را میدهد.
 )2ضخیمترین الیۀ دیوارۀ حفرات قلبی واجد طنابهای ارتجاعی ،شروع به انقباض میکند.
 )3بیشترین میزان کشیدگی در طنابهای ارتجاعی متصل به برخی دریچههای قلبی مشاهده میشود.
 )4امکان ورود خون به حفرۀ قلبی واجد رشتههای بین گرهی شبکۀ هادی و خروج خون از این حفره وجود دارد.
47479در چرخۀ ضربان قلب طبیعی 0 / 2 ،ثانیه پس از مشاهدۀ حداکثر میزان مصرف  ATPتوسط نخستین حفرۀ قلبی دریافتکنندۀ خون غنی از اکسیژن 0 / 3 ............
ثانیه پیش از این زمان . ............

 )1همانند ـ امکان ورود خون به درون تمامی حفرات قلبی وجود دارد
 )2برخالف ـ دریچههای ایجادکنندۀ صدای اول قلب ،مانع عبور خون میشوند
 )3در مقایسه با ـ کشیدگی طنابهای متصل به کم قطعهترین دریچۀ قلبی ،کمتر است
 )4نسبت به ـ میزان دیا کسیدکربن کمتری به درون مویرگهای ا کلیلی اطراف قلب وارد میشود
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سؤال بعدی یکی از سختترین سؤاالت این فصل محسوب میشه و باید حواستون باشه که نکات خفنی هم داره!
48480در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم و در حال استراحت ،حدود  ............ثانیه پس از زمانی که  ،............به طورقطع . ............

 0 / 4 )1ـ گروهی از دریچههای قلبی ،در نتیجۀ انقباض برخی حفرات باز میشوند ـ امکان ورود خون تنها به درون برخی حفرات قلب وجود دارد
 0 / 3 )2ـ صدای تا ک قلب شنیده میشود ـ خون طی عبور از نزدیکترین دریچه به گره دوم شبکۀ هادی ،از پایین به باال حرکت میکند
 0 / 2 )3ـ مرحلۀ زودگذر چرخۀ ضربان قلب شروع میشود ـ دیوارۀ خارجی بطنها کمترین فاصله را از سطح دندهها دارد
 0 /1 )4ـ دریچۀ سهلختی از حالت باز به حالت بسته درمیآید ـ بیشتر ماهیچههای ساختار ماهیچۀ قلب در حال انقباض هستند

نوار قلب
48481در حین فعالیت قلب فردی سالم ،کمی پیش از آن که  ،............قطعاً ............

 )1گره سینوسی دهلیزی به حالت تحریک دربیاید ـ پیام تحریک سراسر حفرات پایینی قلب را دربرمیگیرد.
 )2یاختههای ماهیچهای گره دهلیزی بطنی تحریک شوند ـ پیام تحریک به دیوارۀ بین دو بطن رسیده است.
 )3یاختههای بزرگترین گره شبکۀ هادی قلب تحریک شوند ـ دهلیزها از پایین به باال منقبض میگردند.
 )4یاختههای گره دوم شبکۀ هادی قلب تحریک شوند ـ انتقال پیام الکتریکی در رشتههای بین گرهی مشاهده میشود.

فک میکنم یکم یادآوری شد واستون از فعالیت الکتریکی قلب و حاال وقتشه که برویم به سراغ نوار قلب  ...ابتدا نقاط نوار قلب رو به صورت یکییکی بررسی میکنیم و بعدش هم
مراحل مختلف اون رو میریزیم داخل مخلوط کن !
48482کدام گزینه ،در ارتباط با نوار قلب درست بیان شده است؟

 )1تغییر فاصلۀ امواج مختلف آن میتواند نشاندهندۀ وجود بیماری قلبی در فرد باشد.
 )2در نتیجۀ فعالیت الکتریکی تمامی یاختههای قلب ثبت شده و نشاندهندۀ میزان برونده قلب میباشد.
 )3با قراردادن الکترودهای دستگاه در زیر پوست تشکیل شده و دارای تعدادی امواج مشابه با منحنی نوار مغزی میباشد.
 )4فاصلۀ بین هر دو بخش با میزان شدت الکتریکی یکسان در منحنی نوار قلب فردی سالم ،برابر با  0/8ثانیه است.
48483در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم ............ ،شروع ثبت موج  Pمنحنی نوار قلب ............

 )1همزمان با ـ برخی دریچههای قلبی مانع انتقال خون بین حفرات قلبی میشوند.
 )2اندکی پیش از ـ با کمک گوشی پزشکی ،از سمت چپ قفسۀ سینه صدای طبیعی شنیده میشود.
 )3اندکی پس از ـ امکان عبور خون از برخی دریچههای قلبی ،از سمت باال به سمت پایین وجود دارد.
 )4اندکی پس از ـ یاختههای تشکیلدهندۀ باالترین گره شبکۀ هادی قلب ،شروع به تولید تحریک الکتریکی میکنند.
48484در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم ،اندکی پس از ثبت موج  Pبرخالف زمان شروع ثبت آن ،کدام مورد روی میدهد؟

 )1حجم خون موجود در خارج از قلب در حال افزایش است.
 )2انتقال خون بین حفرات قلبی ،در نتیجۀ انقباض ماهیچۀ قلب صورت میگیرد.
 )3جلوییترین دریچۀ قلبی اجازۀ عبور به خون را میدهد.
 )4دریچههای ایجادکنندۀ دومین صدای قلبی ،به سمت باال قرار گرفتهاند.
48485در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم ،بالفاصله پس از آن که ثبت موج  Pتکمیل میگردد ،کدام گزینه رخ میدهد؟

 )1ماهیچههای قویترین حفرۀ موجود در ساختار قلب در حال انقباضاند.
 )2دریچۀ قلبی متشکل از سه قطعۀ آویخته ،اجازۀ عبور به خون حاوی ا کسیژن اندک را میدهد.
 )3طوالنیترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب در حال وقوع است.
 )4بیشترین میزان مصرف  ATPتوسط ماهیچههای قلب دیده میشود.
48486در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم و در حال استراحت ،کمی  ............از ثبت موج  QRSدر نوار قلب ............

 )1پیش ـ فعالیت الکتریکی بیشتری نسبت به موج  Rمنحنی نوار قلب ،در سطح پوست فرد قابل ثبت است.
 )2پس ـ با انقباض ماهیچههای گروهی از دریچههای قلبی ،انتقال خون بین حفرات قلب غیرممکن میشود.
 )3پیش ـ با کمک گوشی پزشکی از سمت چپ قفسۀ سینه صدای تولیدی عقبیترین دریچۀ قلبی شنیده میشود.
 )4پس ـ بیشتر یاختههای ماهیچهای تشکیلدهندۀ الیۀ ماهیچهای قلب ،در حال مصرف مولکول  ATPبرای انقباض هستند.
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48487چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«کمی پیش از ثبت موج  QRSدر منحنی نوار قلب همانند اندکی پس از ثبت موج » ............ QRS
الف) شنیدن صدای دوم قلب از سمت چپ قفسۀ سینه ممکن است.
ب) حفرۀ قلبی واجد کمترین میزان ترا کم شبکۀ هادی ،در حال استراحت میباشد.
ج) حداقل یکی از انواع ساختارهای حاصل از چینخوردگی درونشامه و متصل به طنابهای ارتجاعی به خون اجازه عبور میدهد.
د) امکان خروج خون حاوی اکسیژن از حفرۀ قلبی واجد گرههای شبکۀ هادی قلب وجود دارد.
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48488در منحنی الکتروکاردیوگرام فردی سالم و در حال استراحت ............ ،ثبت موج ............ T

قلبی در حال استراحت ،آغاز شده و صدایی طبیعی از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده میشود.
 )1اندکی پیش از ـ جریان خون به درون حفرات
ِ
 )2اندکی پس از ـ حجم خون درون بطنها در حال کاهش یافتن بوده و تجمع خون در سطح باالیی دریچههای سینی ،باعث حرکت آنها میشود.
 )3اندکی پیش از ـ مرکزیترین دریچۀ قلبی مانع عبور خون روشن میشود و حجم خون موجود در حفرات باالیی قلب ثابت باقی میماند.
 )4اندکی پس از ـ امکان ورود خون حاوی ا کسیژن به تمامی حفرات قلبی ،بدون نیاز به مصرف سوخت رایج یاخته توسط ماهیچههای قلب وجود دارد.
48489کدام گزینه در مورد زمانی از چرخۀ ضربان قلب که در آن ثبت موج  Tشروع میشود ،درست است؟

 )1خون در حفرات باالیی قلب در حال تجمع بوده و جلوترین دریچۀ قلبی اجازۀ عبور به خون کما کسیژن را میدهد.
 )2دریچههای قلبی همگی به سمت باال قرار گرفتهاند و حجم خون برخی از حفرات قلبی ثابت باقی میماند.
 )3حفرات قلبی واجد بیشترین تعداد طنابهای ارتجاعی در حال استراحت بوده و حجم خون درون قلب در حال افزایش است.
 )4فشار خون درون کوچکترین حفرۀ قلبی در حال افزایش بوده و دریچههای ایجادکنندۀ صدای دوم قلب مانع عبور خون میشوند.

حاال برویم نمودار رو به صورت کلی بررسی کنیم.
49490در حین فعالیت قلب فردی سالم ،کمی پس از ثبت موج  Pبرخالف زمانی که ثبت موج  Tشروع میشود............ ،

 )1گره پیشاهنگ شبکۀ هادی شروع به فعالیت میکند.

 )2گروهی از دریچههای قلبی مانع بازگشت خون به دهلیزها میشوند.

 )3خون روشن از حداقل دو دریچۀ قلب عبور میکند.

 )4ماهیچههای قویترین حفرۀ قلبی در حالت استراحت هستند.

 49491کدام گزینه در ارتباط با نوار قلب فرد سالم صحیح است؟

 )1اندکی پس از ثبت موج  ،Tورود خون به درون حفرات باالیی ساختار قلب انسان آغاز میشود.
 )2اندکی پس از ثبت موج  ،Pماهیچههای برخی حفرات قلبی در حال انقباض از سمت پایین به باال هستند.
 )3اندکی پیش از ثبت موج  ،QRSمرحلهای از چرخۀ ضربان قلب که بیشترین مقدار انرژی طی آن مصرف میشود ،آغاز میگردد.
 )4اندکی پیش از شروع ثبت موج  ،Tمیزان فاصلۀ دیوارۀ خارجی قویترین حفرۀ قلب با دیوارۀ داخلی قفسۀ سینه ،در حال افزایش است.
49492در نوار قلب طبیعی فردی سالم در حد فاصل انتهای موج  Tیک منحنی تا اندکی پس از ثبت موج  Pنمودار بعدی چه اتفاقی رخ میدهد؟

 )1صدایی گنگ از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده میشود.

 )2میزان حجم خون موجود درون قلب افزایش پیدا میکند.

 )3خروج خون از حفرات قلبی تنها با مصرف انرژی صورت میگیرد	 .

 )4برخی دریچههای قلبی ،اجازۀ عبور خون از پایین به باال را میدهند.

میدونم خستهای و جونت به لبت رسیده ولی دیگه االن وقت اینه که تمامی پارامترهای مربوط به قلب رو یکجا با هم ببینیم و تستهای جامع تری رو حل کنیم  ...پس هر چی که
تا اآلن خوندی رو قراره محک بزنیم  ...هر وقت آماده بودی شروع کن ؛  ... 3 ، 2 ، 1شروع !
49493همزمان با فعالیت قلب فردی سالم ،مجموع زمانهایی که  ............از نیمی از چرخۀ ضربان قلب میباشد.

 )1پایینترین دریچۀ قلبی اجازۀ عبور به خون را میدهد ،کمتر

 )2حجم خون موجود درون بطنها افزایش پیدا میکند ،بیشتر

 )3خروج خون از بطنها صورت میگیرد ،بیشتر

 )4ماهیچههای گروهی از حفرات قلب در حال انقباض هستند ،کمتر

49494چند مورد زیر دربارۀ مرحلهای از چرخۀ ضربان قلب درست است که نیمی از مدت زمان هر دورۀ آن را شامل میشود؟
الف) در اواسط این مرحله ،جهت حرکت خون از برخی دریچههای قلبی ،از باال به پایین است.
ب) در بخشی از این مرحله ،حجم خون درون بطنها رو به افزایش میگذارد.
ج) در بخشی از این مرحله ،برخی دریچهها در نتیجۀ فعالیت ماهیچههای قلب باز میشوند.
د) در انتهای این مرحله ،بخشی از موج مربوط به فعالیت گره پیشاهنگ در نوار قلب ثبت میشود.
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اگه کادرهای نکتۀ مربوط به سؤال بعدی رو از دست بدی 3 ،عمرت برفناست!
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49495بالفاصله پس از آن که حجم خون درون قلب رو به کاهش میگذارد ............

 )1میزان حجم خون در همۀ حفرات ساختار قلب کاهش پیدا میکند.
 )2کشیدگی طنابهای ارتجاعی متصل به برخی دریچههای قلبی در حال افزایش است.
 )3ابتدا دریچههای سینی اجازۀ عبور به خون را میدهند و سپس صدای طوالنی قلب شنیده میشود.
 )4موج  Pدر منحنی نوار قلب فرد ثبت میشود.
49496چند مورد زیر در رابطه با هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب که تمامی دریچههای قلبی بسته میباشند ،صحیح بیان شده است؟
الف) طوالنیترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب در حال وقوع است.
ب) حداکثر مصرف  ATPتوسط ماهیچههای حفرۀ واجد بیشترین میزان طنابهای ارتجاعی ،مشاهده میشود.
ج) حجم خون در گردش در خارج از قلب فرد ،در حال کاهش است.
د) حجم خون درون حفرۀ قلبی که پیام الکتریکی تحریک آن در نوار قلب به صورت  QRSثبت میشود ،ثابت باقی میماند.
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49497در مرحلهای از چرخۀ ضربان قلب که صدای  ............شنیده میشود؛ برخالف مرحلهای از آن که صدای قلبی دیگر قابل شنیدن است ............

 )1پووم ـ ورود خون به درون تمامی حفرات قلب امکانپذیر است.
 )2تا ک ـ وضعیت دریچههای قلبی در نتیجۀ تجمع خون در سطح باالیی آنها ،تغییر میکند.
 )3پووم ـ مرحلهای از چرخۀ ضربان قلب که کوتاهتر از سایر مراحل است ،سپری میگردد.
 )4تا ک ـ بیشترین میزان مصرف محصول آنزیمی در غشای داخلی میتوکندری یاختههای ماهیچهای قلب مشاهده میشود.

قبل از این که برویم به سراغ نمودارهای نوار قلب ،چند تا مبحث باقی مونده که شامل بیماریهای قلبی و برون ده قلبه که قراره توی چند تا تست بعدی این موارد رو بررسی
کنیم  ..در این بخش از آوردن سؤاالی ساده و تکراری اجتناب کردیم و رفتیم سراغ مطالب ترکیبی!
49498کدام گزینۀ زیر صحیح بیان شده است؟

 )1برونده قلبی فردی بزرگسال ،درپی آزادشدن ناقل عصبی از پایانۀ آ کسون مربوط به بخش سمپاتیک دستگاه عصبی ،کمتر از  5لیتر است.
 )2آزادشدن شدید پیکهای شیمیایی دوربرد از غدۀ سپریشکل بدن ،موجب افزایش فاصلۀ بین امواج منحنی نوار قلب میشود.
 )3ترشح شدید و طوالنی مدت هورمونهای بخش عصبی غدۀ متصل به اندام مرتبط با میزنای ،موجب افزایش فشار خون میشود.
 )4حجم ضربهای برابر با میزان حجم خونی است که در هر چرخۀ ضربان قلب و در نتیجۀ انقباض ماهیچهها از درون قلب خارج میشود.
49499در ارتباط با نوار قلب کدام گزینه درست است؟

 )1حدا کثر میزان فعالیت الکتریکی قلب در زمان ثبت موج مربوط به انقباض دهلیزها دیده میشود.
 )2حدا کثر فعالیت الکتریکی مربوط به موج انقباض دهلیزها بیشتر از حدا کثر فعالیت الکتریکی حین ثبت موج استراحت بطنها است.
 )3در تمامی زمانهایی که موج  Tدر حال ثبت شدن است ،ماهیچههای تمامی حفرات قلب در حال استراحتاند.
 )4مدت زمان ثبت موج مربوط به انقباض دهلیزها کوتاهتر از مدت زمان ثبت موج استراحت بطنهاست.
50500کدام گزینه ،مشخصۀ هر بخشی از مغز است که با اثرگذاری بر قلب میتواند فاصلۀ بین بخشهای مختلف منحنی الکتروکاردیوگرام را تغییر دهد؟

 )1در سطحی پایینتر از غدۀ ترشحکنندۀ هورمون مؤثر بر رشد صفحات غضروفی استخوانهای دراز قرار گرفته است.
 )2موجب بروز نوعی وا کنش دفاعی مربوط به یکی از خطهای دفاع غیراختصاصی بدن میشود.
 )3با یاختههای عصبی مؤثر در ایجاد حافظه و احساسات در مغز ارتباط مستقیم دارد.
 )4جزئی از یکی از بخشهای اصلی تشکیلدهندۀ ساختار مغز محسوب میشود.

حاال وقتشه که برویم به سراغ نوار قلب که توی کنکور هم اهمیت زیادی داره ...
50501با توجه به شکل مقابل که نوار قلب را نشان میدهد ،کدام گزینه در مورد بخش مشخصشده «؟» صحیح بیان شدهاست؟
R

 )1نزدیکترین دریچۀ قلبی به گره سینوسی ـ دهلیزی ،اجازۀ عبور به خون روشن را میدهد.
 )2یکی از صداهای قلبی از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده میشود.

T

P

 )3حجم خون موجود در تمامی حفرات قلبی در حال تغییر است.
 )4بیشتر ماهیچههای ساختار قلب در حال انقباضاند.
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?
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50502همزمان با زمان مشخصشده در نوار قلب مقابل  ............است.

R
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 )1خروج خون از برخی حفرات تشکیلدهندۀ ساختار قلب ،غیرممکن

T

 )2عبور خون از دریچههای قلبی حاوی قطعات آویخته ،ممکن

P

 )3افزایش میزان حجم خون موجود در تمامی حفرات قلب ،امکانپذیر
 )4بخشی از مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب که در آن صدای کوتاهتر قلب شنیده میشود ،در حال وقوع 

Q

S

50503با توجه به منحنی نوار قلب شکل مقابل ،در بخش مشخصشده با عالمت «؟» ............

R

 )1حجم خون در گردش و خارج از قلب ،در حال افزایش میباشد.

T

 )2خروج خون از حفرات قلبی وابسته به انقباض ماهیچههای آنها میباشد.

?

P

 )3گره پیشاهنگ در حال فعالیت بوده و حفرات باالیی قلب برای انقباض آماده میشوند.
 )4حدا کثر میزان کشیدگی در طنابهای ارتجاعی موجود درون حفرات پایینی قلب ،دیده میشود.

S

Q

50504کدام موارد عبارت زیر را درست تکمیل میکنند؟
«با توجه به منحنی نوار قلب طبیعی مقابل در نقطۀ  ............ Aنقطۀ » ............ B

R

قلبی در حال استراحت ،امکان ورود خون وجود دارد.
الف) برخالف ـ به حفرات
ِ

T

ب) همانند ـ مرحلهای ثبت میشود که صدای قلبی در آن شنیده میگردد.

B

ج) برخالف ـ پایینیترین دریچۀ قلبی اجازۀ عبور به خون تیره را میدهد.

S

د) همانند ـ خروج خون از حفرات قلبی ،در نتیجۀ انقباض یاختههای ماهیچهای صورت میگیرد.

 )1الف ـ ب

 )2ج ـ د

A

 )3الف ـ ج 	

P

Q

 )4ب ـ د

رگهای خونی
خوش اومدی به گفتار  ... 2دیگه افتادی تو سراشیبی ولی حواست باشه نزنی به جاده خاکی ! مسیر راحتتری نسبت به قبل در پیش داری ولی باید با سرعت مطمئنه حرکت کنی
و پاسخ تست ها رو هم دقیق بخونی!
50505کدام گزینه ،عبارت زیر را از نظر درستی یا نادرستی ،به طوری متفاوت با سایر گزینهها تکمیل میکند؟
«در دستگاه گردش خون انسان سالم و بالغ ،بزرگترین سرخرگ بدن  .............بزرگ سیاهرگ زیرین » ..............

 )1برخالف ـ در خارجیترین الیۀ ساختار دیوارۀ خود یاختههایی با فضای بین یاختهای زیاد و متصل به ساختار غشای پایه دارد.
 )2نسبت به ـ خونی با میزان ا کسیژن بیشتر حمل کرده و در برش عرضی فضای داخلی کمتری داشته و به صورت گردتر دیده میشود.
 )3در مقایسه با ـ به دلیل وجود رشتههای کالژن و یاختههای ماهیچهای فراوان در الیۀ میانی خود ،در برابر فشار قلب تحمل بیشتری دارد.
 )4همانند ـ در سطح داخل خود چند الیه از یاختهها با فضای بینیاختهای زیاد و متصل به شبکهای از رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی دارد.
50506نوعی رگ در ساختار دستگاه گردش خون انسان که وظیفۀ تبادل مواد بین خون و مایع میان بافتی را بر عهده دارد ،واجد چه ویژگی است؟

 )1چند الیه از یاختههایی پوششی به همراه شبکهای از رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی در دیوارۀ خود دارد.
 )2کوچکترین نوع از رگهای دستگاه گردش خون بوده و حداقل سرعت جریان خون در آن قابل مشاهده است.
 )3با انقباض یاختههای ماهیچهای دیوارۀ خود ،میزان مقاومت در برابر جریان خون را کنترل میکند.
 )4ب ه دنبال هر انقباض ،حجم آن تغییر کرده و به صورت موجی در طول این رگ پیش میرود.
50507کدام گزینه مشخصۀ رگهایی در بدن انسان میباشد که در دیوارۀ خود سه الیه دارند و در غیاب خون امکان بستهشدن آنها وجود دارد؟

 )1در مقایسه با رگهای دیگر ،دیوارۀ ضخیمتر و رشتههای کشسان بیشتری دارند.
 )2همگی گیرندههایی دارند که در پاسخ به بروز نوعی پاسخ دفاعی عمومی بدن ،تحریک میشوند.
یرانند.
 )3با کمک رشتههای کشسان و انقباض یاختههای ماهیچهای خود ،خون را با فشار زیادی به جلو م 
 )4بیشتر در قسمتهای سطحی بدن قرار داشته و خونریزی آنها در مقایسه با سایر رگهای خونی خطر کمتری دارد.
50508رگهای خونی که مهمترین نقش را در تنظیم میزان جریان خون واردشده به شبکههای مویرگی بر عهده دارند............ ،

 )1در صورت افزایش میزان نیاز تغذیهای یاختههای بافتی به مواد غذایی ،یاختههای الیۀ میانی آنها منقبض میشوند.
 )2با داشتن ماهیچههای صاف اندک و رشتههای کشسان فراوان ،به میزان زیادی قطر خود را تغییر میدهند.
 )3در پاسخ به افزایش میزان ا کسیژن موجود درون خون قادر به تغییر میزان جریان خون هستند.
 )4میزان مقاومت آن در برابر جریان خون ارتباط مستقیم با میزان انقباض ماهیچۀ دیوارۀ آن ،دارد.
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50509کدام گزینۀ زیر وجه اشترا ک تمامی سرخرگهای موجود در بدن انسان محسوب میشود؟

 )1خون غنی از ا کسیژن را به صورت یکطرفه از قلب دور کرده و به شبکههای مویرگی وارد میکنند.
 )2دارای نبض بوده و ضخامت خود را در چرخۀ ضربان قلب به میزان زیادی تغییر میدهند.
 )3در دیوارۀ خود سه الیه داشته و در قسمتهای عمقی بدن قرار گرفتهاند.
 )4ضخامت الیۀ داخلی دیوارۀ آنها ،کمتر از دو الیۀ دیگر است.
51510کدام گزینه عبارت را مناسب تکمیل میکند؟
«در دستگاه گردش خون انسان ،هر سرخرگی که » ............

 )1بیشترین میزان مقاومت در برابر جریان خون را دارد ،حجم آن در پی ورود خون به میزان زیادی تغییر میکند.
 )2بسته شدن آن توسط لخته یا سخت شدن دیوارۀ آنها ممکن است باعث سکتۀ قلبی شود ،خون غنی از ا کسیژن را درون خود منتقل میکند.
 )3در ایجاد نبض نقش دارد ،حین استراحت بطنها با کمک رشتههای کشسان فراوان ،گشادشده تا جریان پیوستۀ خون حفظ شود.
 )4با تغییر قطر خود در تنظیم جریان خون مویرگها نقش اصلی را دارد ،در ثبت نبض نقش مهمی داشته و ضخامت خود را به میزان زیادی عوض میکند.
51511کدام گزینۀ زیر در رابطه با فشار خون و نبض به ترتیب درست است؟

 )1تحتتأثیر چاقی و میزان چربی ،نمک و قهوۀ مورد استفاده ،قرار میگیرد .ـ حاصل تغییر حجم رگهایی واجد سه الیۀ بافتی میباشد.
 )2همواره با دو عدد معرف فشار بیشینه و کمینه ،بیان میشود .ـ در سرخرگهای بزرگتر و با میزان رشتههای کشسان بیشتر ،بهتر حس میشود.
 )3فشار خون کمینه درپی فعالیت یاختههای ضخیمترین الیۀ دیوارۀ سرخرگ ایجاد میشود .ـ در تمامی رگهای عمقی بدن قابل لمس میباشد  .
 )4وجود آن باعث خطرنا ک شدن خونریزی از برخی رگها میشود .ـ در پی انقباض هر حفرۀ قلبی به صورت موجی در طول برخی رگها ایجاد میشود.
51512کدام گزینه در ارتباط با نیرویی که به خون موجود در سرخرگها وارد میشود ،صحیح است؟

 )1میزان آن در نتیجۀ ترشح شدید هورمون از بخش قشری و مرکزی غدد فوقکلیه ،افزایش مییابد.
 )2تحتتأثیر نیروی انقباض یاختههای ماهیچهای دیوارۀ قلب و خارجیترین الیۀ سرخرگها میباشد.
 )3پایینترین بخش ساقۀ مغز و مرکزیترین ساختار تشکیلدهندۀ مغز ،در تنظیم میزان این نیرو نقش دارند.
 )4میزان این نیرو در هر چرخۀ ضربان قلب بین صفر و حدا کثر در نوسان است.

قبل از حل تست بعدی ،کنار خودت آب قند بذار تا در مواقعی که فشارت افتاد یه ُقلُپ ازش بخوری !
51513چند مورد ،عبارت زیر را به نادرستی کامل میکند؟
«در دستگاه گردش خون انسان ،هر زمانی که  ، ............به طورحتم » ............
الف) کمینۀ فشار خون ثبت میشود ـ دیوارۀ سرخرگهای بدن در حال بازشدن است.
ب) بیشنیۀ فشار خون در حال ثبتشدن است ـ ضخیمترین الیۀ دیوارۀ دهلیزها در حال استراحت است.
ج) دیوارۀ کشسان سرخرگ آئورت جمع میشود ـ حداکثر میزان مصرف  ATPتوسط یاختههای ماهیچۀ قلب انجام میگیرد.
د) رشتههای عصبی سمپاتیک بدن را در حالت آمادهباش قرار دهند ـ بیشینۀ فشار خون برخالف کمینۀ آن افزایش مییابد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

51514کدام مورد ارتباط با تمامی رگهایی درست است که بیشتر حجم خون در گردش بدن را در خود ذخیره کردهاند؟

 )1همگی در قسمتهای سطحی بدن و به سمت باال قرار دارند.
 )2طی فرایند دم و حرکت دیافرا گم ،درون آنها مکش ایجاد میشود.
 )3فضای داخلی وسیع و دیوارهای با مقاومت زیاد دارند.
یرانند.
 )4با کمک باقیماندۀ فشار سرخرگی ،خون را به جلو م 
51515کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل مینماید؟
«در دستگاه گردش خون انسان سالم ............ ،فقط » ............

 )1دریچههای النه کبوتری ـ در زمان انقباض یاختههای ماهیچهای اسکلتی بسته میباشند.
 )2نیروی مکش حاصل از فعالیت دیافرا گم ـ در کاهش فشار از روی سیاهرگهای اطراف قلب مؤثر است.
 )3نیروی حاصل از تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی ـ در جریان خون سیاهرگهای اندامهای پایینتر از قلب تأثیرگذار است.
 )4تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی ـ در محلهایی که دریچههای النۀ کبوتری قابل مشاهدهاند ،به جریان خون سیاهرگی کمک میکند.
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51516چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل میکند؟
«در ارتباط با گردش خون در سیاهرگها میتوان بیان داشت ،در زمانی که » ............
الف) فاصلۀ بین استخوان جناغ و نای افزایش مییابد ،خون سیاهرگهای اطراف قلب به سمت باال کشیده میشود.
ب) میزان فشار خون سرخرگی شدیداً کاهش مییابد ،ایجاد اختالل در جریان خون سیاهرگها امکانپذیر است.
ج) ماهیچههای اسکلتی اطراف سیاهرگی در پا منقبض میشوند ،دریچۀ النۀ کبوتری باالیی در سیاهرگ مجاور ،بسته میگردد.
د) رشتههای اکتین و میوزین ماهیچۀ شکم درهم فرو میروند ،به بازگشت خون سیاهرگ وسط عصب بینایی به قلب کمک میشود.

4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

51517کدام گزینۀ زیر از لحاظ علمی درست بیان شده است؟

 )1ماهیچههای مؤثر در تغییر وضعیت دریچههای النه کبوتری ،دارای ظاهر مخطط هستند.
 )2سرعت جریان خون در رگهای واجد بیشترین میزان حجم خون ،کمتر از سایر رگهای خونی است.
 )3سیاهرگهایی که بیشترین میزان نیاز به وجود دریچههای النه کبوتری را دارند ،در اطراف گردن قرار گرفتهاند.
 )4مهمترین ماهیچۀ مؤثر در برداشتهشدن فشار از روی سیاهرگهای اطراف قلب حین حرکت قفسۀ سینه ،معموال ً عمل ارادی دارد.

ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه میپنداشتیم  ...هیچ دلیلی نداشت همینجوری یهو خواستم یه شعر واست بگم!
51518در ارتباط با جریان خون در دستگاه گردش خون ،کدام گزینه صحیح است؟

 )1ماهیچههای مؤثر در ایجاد فشار خون سرخرگها ،عملکرد غیرارادی و عصبدهی خودمختار دارند.
 )2بندارۀ موجود در ابتدای شبکههای مویرگی ،مهمترین نقش را در تنظیم میزان جریان خون آنها دارد.
 )3دریچههای حاصل از چین خوردگی بافت پوششی ،همواره جریان خون را یکطرفه و به سمت باال هدایت میکنند.
 )4تمامی یاختههای ماهیچهای مؤثر در حرکت خون در سیاهرگها ،توسط رشتههای بخش خودمختار ،عصبدهی میشوند.

خب وقتشه که چند تا تست کلیتر حل کنیم تا حساب کار دستت بیاد که اوضاع از چه قراره ...
51519در ساختار دستگاه گردش خون فردی سالم ،دو رگ خونی که در دو طرف بندارۀ مویرگی قرار دارند؛ از نظر  ............هستند.

 )1تعداد الیههای تشکیلدهندۀ ساختار دیوارۀ خود ،متفاوت
 )2داشتن شبکهای از رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی ،متفاوت
 )3وجود یاختههایی با فضای بین یاختهای زیاد در الیۀ خارجی خود ،مشابه
 )4داشتن گیرندههای حسی پیکری مؤثر در بروز سازوکارهای دفاعی بدن ،مشابه
52520در هر رگ خونی موجود در دستگاه گردش خون انسان که  ،............میتواند ............

 )1یاختههای پوششی ساختار دیوارۀ آن مستقیماً به غشای پایه اتصال دارند ـ حداقل سرعت جریان خون مشاهده شود.
 )2تعداد الیههای یاختهای دیوارۀ آن کمتر از سایر رگهای خونی است ـ بندارهای از جنس ماهیچه ،جریان خون را کنترلکند.
 )3برخی یاختههای پوششی دیوارۀ آن چین خورده هستند ـ یاختههای ماهیچهای و یاختههای بافت پیوندی وجود داشته باشد.
 )4توانایی زیادی برای مقابله با قدرت انقباض قلب دارد ـ الیۀ واجد رشتههای کالژن ،ضخامت کمتری نسبت به سایر الیهها داشته باشد.
52521هر رگ خونی در مسیر گردش خون انسان که  ،............بهطور حتم ............

 )1خون را به شبکۀ مویرگی وارد میکند ـ در صورت نبود خون ،حفرۀ درونی خود را با کمک دیوارۀ خود باز نگه میدارد.
 )2در ابتدا و یا در بخشی از آن ،دریچهای قابل مشاهده است ـ درپی انقباض بطنها ،موجی در طول آن قابل مشاهده است.
 )3باعث حفظ پیوستگی جریان خون میشود ـ پس از اتمام ثبت موج  Tمنحنی نوار قلب میزان قطر خود را کاهش میدهد.
 )4خون را از شبکۀ مویرگی خارج میکند ـ نوعی رگ با حفرۀ درونی گستردهتر نسبت به رگ واردکنندۀ خون به شبکۀ مویرگی میباشد.
52522در دستگاه گردش خون بدن انسان همۀ رگهایی که  ............؛ همنوع با هر رگی که  ، ............میباشند.

 )1خون را از شبکۀ مویرگی خارج میکنند ـ حرکت خون در آن وابسته به تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی است
 )2حاوی خون غنی از ا کسیژن هستند ـ در ترشح مایع مغزی ـ نخاعی درون بطنهای مغزی مؤثر است
 )3گویچههای سفید خون طی دیاپدز از دیوارۀ آنها عبور میکنند ـ در ترشح مایع زاللیه مهمترین نقش را دارد
 )4میزان جریان خون شبکههای مویرگی را با انقباض دیوارۀ خود تنظیم میکنند ـ خون را به شبکۀ مویرگی وارد میکند
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مویرگها
52523کدام گزینه در ارتباط با همۀ رگهای خونی در بدن انسان صحیح است که حداقل سرعت جریان خون در آنها مشاهده میشود؟

 )1در ساختار خود فقط یک الیه از یاختههایی همجنس با یاختههای نازکترین الیۀ دیوارۀ قلب دارند.
 )2با کمک شبکهای از رشتههای پروتئینی و لیپوپروتئینی عبور مواد بسیار درشت را تنظیم میکنند.
 )3ساختار مناسب برای تبادل مواد داشته و فاصلۀ آن تا یاختههای بدن ،حدا کثر  0 / 02میکرومتر است.
 )4میزان جریان خون آنها به کمک بندارهای واجد یاختههای تک هستهای ،کنترل میشود.
52524کدام گزینه مشخصۀ ساختاری است که در سطح بیرونی تمامی مویرگها قرار دارد و نوعی صافی برای محدودکردن عبور مولکولهای بسیار درشت ایجاد میکند؟

 )1غشای یاختههای پوششی سنگفرشی تشکیلدهندۀ دیوارۀ مویرگ محسوب میشود.
 )2در تماس با یاختههای پوششی با ظاهر سنگفرشی و واجد ارتباط تنگاتنگ قرار گرفته است.
 )3شبکهای از رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی است که فضای بین یاختههای دیوارۀ مویرگ را پر میکند.
 )4ساختاری فاقد یاخته بوده که در آن متنوعترین گروه مولکولهای زیستی از نظر ساختار و عملکرد قابل مشاهده میباشد.
52525کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
«هر مویرگ خونی در دستگاه گردش خون انسان که غشای پایۀ کاملی » ............

 )1دارد ،واجد حفرات بین یاختهای میباشد.
 )2ندارد ،در غشای یاختههای پوششی خود منافذ زیادی دارد.
 )3دارد ،جریان خون خود را به کمک سرخرگ کوچک پیش از خود تنظیم میکند.
 )4ندارد ،با کمک حفرههای بین یاختهای خود به تبادل مواد بین خون و مایع میان بافتی میپردازد.
52526کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در بدن انسان ،هر نوع مویرگ خونی که  ،............قطعاً » ............

 )1ورود و خروج مواد را به بیشترین میزان کنترل میکند ـ یاختههایی واجد ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارد.
 )2منافذ زیادی در غشای یاختههای پوششی خود دارد ـ فاصلۀ بین یاختههای بافت پوششی آن بیشتر از بقیۀ انواع مویرگها است.
 )3دارای ضخیمترین ساختار صافی محدودکنندۀ عبور مولکولهای بسیار درشت است ـ در دستگاه عصبی مرکزی مشاهده میشود.
 )4دارای حفرات زیادی است ـ در ساختار منافذ بین یاختههای پوششی خود پروتئینهای محدودکنندۀ عبور مولکولهای درشت دارد.
52527کدام گزینه عبارت زیر را درست کامل میکند؟
«هر مویرگی در بدن انسان که  ،............بهطورقطع » ............

 )1در اندام تولیدکنندۀ صفرا قابل مشاهده است ـ غشای پایۀ ضخیمی دارد.
 )2در اندام دریافتکنندۀ خون سیاهرگ باب دیده میشود ـ در ساختار خود دارای حفرههای بین یاختهای فراوانی است.
 )3در تشکیل سد خونی ـ نخاعی مؤثر است ـ فقط به مولکولهای شیمیایی موردنیاز یاختههای عصبی اجازۀ عبور میدهد.
 )4در ساختار پرزهای روده قابل مشاهده است ـ در ساختار دیوارۀ خود ،دارای غشای پایۀ کامل بوده و مواد غذایی را دریافت میکند.

االن قراره ،تبادل مواد در مویرگها رو شروع کنیم  ...قبلش یه چیز بگم اونم این که متفاوت بودن با تودۀ مردم حس خوبی داره  ...سعی کن متفاوت باشی؛ اما از نوع مثبتش!
52528در یک شبکۀ مویرگی در بدن انسان ،هر چه به سمت  ............نزدیک شویم؛  ............کاهش مییابد.

 )1سیاهرگی ـ میزان فشار اسمزی خون

 )2سرخرگی ـ میزان فشار تراوشی خون

 )3سیاهرگی ـ میزان نیروی وارد به دیوارۀ رگ

 )4سرخرگی ـ خروج مواد از خون به بافت

52529کدام گزینه در رابطه با تبادل مواد بین دو سمت مویرگ ،درست است؟

 )1در طول بخشهای شبکۀ مویرگی ،فشار تراوشی خون کاهش یافته و فشار اسمزی آن بیشتر میشود.
 )2کاهش میزان فشار اسمزی خون در طول شبکۀ مویرگی ،باعث افزایش ورود مواد به درون رگهای خونی میشود.
 )3بیشتر بودن فشار اسمزی خون نسبت به فشار تراوشی ،موجب تحریک ورود مواد به درون فضای میان بافتی میشود.
 )4در طول شبکۀ مویرگی ،همواره یکی از نیروهای مؤثر در انتقال مواد بین دو سمت مویرگ ،بیشتر از دیگری است.
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53530چند مورد عبارت زیر را صحیح کامل میکند؟
«در هر شبکۀ مویرگی موجود در دستگاه گردش خون انسان» ............ ،
الف) بعضی از مولکولها میتوانند از طریق غشای یاختههای پوششی مویرگ عبور کنند.
ب) حفرههای موجود در بینیاختههای پوششی به تبادل مواد کمک میکنند.
ج) میزان جریان خون واردشده ،تحتتأثیر نوعی سرخرگ کوچک تنظیم میشود.
د) اختالف فشار اسمزی و تراوشی در ابتدای آن ،بیشتر از انتها میباشد.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

53531کدام گزینه عبارت زیر را صحیح کامل میکند؟
«در بدن انسانها  ............در بروز ادم ،اثری  ............دارد».

 )1کاهش طوالنیمدت ترشح انسولین ـ مشابه ترشح طوالنیمدت هورمون آلدوسترون
 )2تجزیۀ پروتئینهای خون ـ مخالف مصرف زیاد نمک و مصرف میزان اندک آب
 )3افزایش شدید ترشح هیستامین ـ مشابه ،تحریک رشتههای عصبی تشکیلدهندۀ اعصاب پاراسمپاتیک
 )4افزایش طوالنیمدت ترشح هورمونهای بخش مرکزی غدد فوقکلیه ـ مخالف ،افزایش فشار خون سیاهرگها

دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش خون
53532در ارتباط با دستگاه لنفی انسان ،کدام گزینه صحیح است؟

 )1هر رگ لنفی ،باعث برقراری ارتباط بین دو گره لنفی مجاور یکدیگر در بدن میشود.
 )2هر گره لنفی ،اجزای منظمی داشته و محل استقرار یاختههای دستگاه ایمنی محسوب میشود.
یزای واردشده به بدن نقش مهمی ایفا میکند.
 )3هر اندام لنفی ،با داشتن یاختههای ایمنی در از بین بردن عوامل بیمار 
 )4هر مویرگ لنفی،از یک طرف بسته بوده و جذب مولکولهای چربی و ورود یاختههای سرطانی به آن غیرممکن است.
53533کدام گزینه در مورد جریان لنف در بدن انسان صحیح است؟

 )1مجرای لنفی راست و چپ ،اندازۀ یکسانی داشته و در محل مشابهی به سیاهرگهای زیرترقوهای میریزند.
 )2محل اتصال مجاری لنفی به سیاهرگهای بدن در سطحی پایینتر از تیموس قرار گرفته است.
 )3افزایش میزان مصرف نمک و چربی ،موجب افزایش میزان جریان لنف در بدن میشود.
 )4میزان ترا کم گرههای لنفی اطراف گردن کمتر از ترا کم این بخشها در کف دست است.
53534کدام گزینه به طور مناسب عبارت زیر را کامل میکند؟
«بهطور معمول در بدن فردی سالم ............ ،دور از انتظار است».

 )1انتقال چربی توسط دستگاه لنفی به صورت مستقیم به محل ذخیرۀ آهن همانند اتصال مجرای لنفی چپ و راست به بزرگ سیاهرگ زبرین
 )2ارتباط یک مجرای لنفی با بیش از یک گره لنفی برخالف افزایش میزان خروج مایع از دیوارۀ مویرگهای بدن بدون بروز بیماری
 )3ارتباط یک گره لنفی با بیش از یک رگ لنفی همانند استقرار یاختههای اصلی دستگاه ایمنی در گرههای لنفی
 )4مشاهدۀ گره لنفی در ناحیۀ زیر بغل برخالف افزایش نشت مواد از مویرگها به دنبال ورزش

مطالب سؤال بعدی به طور کامل از شکل کتاب درسی قابل برداشت هستند و این امکان وجود داره که ازشون توی کنکور یا آزمونهای آزمایشی سؤال طرح بشه  ...پس جدی بگیرشون !
53535در دستگاه لنفی فردی سالم ،مجرای لنفی که به سیاهرگ زیرترقوهای چپ تخلیه میشود ........... ،مجرای لنفی که به سیاهرگ زیرترقوهای سمت راست میریزد  ...........میکند.

 )1در مقایسه با ـ ضخامت بیشتری داشته و مسافت کمتری را در حفرۀ شکمی طی
 )2برخالف ـ پس از عبور از پشت قلب ،محتویات خود را به گردش خون تخلیه
 )3همانند ـ لنف تولیدشده در گرههای لنفی ناحیۀ لگن را دریافت
 )4برخالف ـ لنف تولیدشده در مجاورت لوزهها را دریافت
53536کدام گزینه عبارت زیر را درست کامل میکند؟
«هر اندام لنفی در بدن فردی سالم که  ،............قطعاً » ............

 )1کمترین فاصله را از دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی دارد ـ در سطح باالتری از سایر اندامهای لنفی موجود در بدن قرار گرفته است.
 )2در داخل حفرۀ شکمی قرار دارد ـ بخشی از دستگاه گوارش محسوب شده و در سمتی از بدن که کبد دیده میشود ،قرار گرفته است.
 )3فقط در سمت چپ بدن قابل مشاهده است ـ خون خود را به کمک سیاهرگ باب به محل تولید صفرا منتقل میکند.
 )4در قفسۀ سینه قرار دارد ـ از دو قسمت یکسان تشکیل شده و در سطحی پایینتر از حفرات باالیی قلب قرار گرفته است
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53537کدام گزینه در مورد اندام لنفی موجود در شکل مقابل صحیح نیست؟

 )1توانایی تولید نوعی هورمون مؤثر بر کاهش مدت زمان چرخۀ یاختهای در یاختههای مغز استخوان را دارد.
 )2مواد لنفی آن به رگهای لنفی میریزند که در نهایت به قطورترین مجرای لنفی بدن تخلیه میشوند.
 )3در نزدیکی غدۀ درونریز ترشحکنندۀ هورمون مؤثر بر افزایش میزان نفوذپذیری غشای یاختههای بدن به گلوکز قرار دارد.
 )4خون سیاهرگ باب کبدی را دریافت کرده و اندازۀ کوچکتری نسبت به اندام لنفی موجود در جلوی دهلیزها ،دارد.
53538کدام گزینه در ارتباط با اندامهای لنفی موجود در بدن فردی بالغ و سالم صحیح نیست؟

 )1اندام لنفی موجود در پشت جناغ در مقایسه با اندام لنفی که محل مرگ گویچههای قرمز است ،اندازۀ بزرگتری دارد.
 )2یاختههای محل بلوغ لنفوسیت  Bبرخالف یاختههای اندام لنفی که نوعی هورمون ترشح میکنند ،تحتتأثیر هورمون رشد تقسیم میشوند.
 )3اندام لنفی منفرد و مربوط به دستگاه گوارش ،نسبت به محل بلوغ لنفوسیتهای مورد حمله قرار گرفته توسط  ،HIVدر سطح پایینتری قرار دارد.
 )4اندام لنفی که محل مرگ گویچههای قرمز است همانند اندام لنفی مربوط به رودۀ بزرگ ،لنف خود را در نهایت به مجرای لنفی چپ تخلیه میکند.
53539هر اندام لنفی که خون خارجشده از خود را به سیاهرگ باب کبدی میریزد ،چه مشخصهای دارد؟

 )1در سمت راست بدن و در نزدیکی کبد قرار گرفته است.

 )2محل مرگ یاختههای خونی موردتهاجم در بیماری ماالریا میباشد.

 )3مایع لنفی خود را مستقیماً به قطورترین مجرای لنفی میریزد.

 )4نخستین بخش تشکیلدهندۀ رودۀ کور لولۀ گوارش محسوب میشود.

تنظیم دستگاه گردش خون
54540کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل میکند؟
«در بدن فردی سالم ،هنگامی که  ، ............بهطورحتم » ............

 )1فعالیت گره ضربانساز طی ورزش افزایش مییابد ـ میزان گردش مایع لنفی در داخل بدن زیاد میشود.
 )2فعالیت ورزشی فرد افزایش مییابد ـ میزان انقباض بندارههای ابتدای شبکههای مویرگی ماهیچههای وی بیشتر میشود.
 )3مرا کز مغزی مؤثر بر دستگاه گردش خون فعالیت میکنند ـ موجب بازشدن بندارۀ ابتدای شبکههای مویرگی میشوند.
 )4فرد تحت تأثیر فشار روانی مثل نگرانی قرار میگیرد ـ ترشح هورمونهای غدۀ فوقکلیه کاهش مییابد.
54541چند مورد عبارت زیر را درست کامل نمیکند؟
«در بدن انسان ،در نتیجۀ افزایش  ،............لزوماً » ............
الف) میزان کربن دیاکسید موجود در خون ـ میزان مقاومت در برابر جریان خون افزایش پیدا میکند.
ب) ارسال پیام توسط مرا کز مغزی تنظیم گردش خون ـ میزان جریان خون در سرخرگها افزایش پیدا میکند.
ج) ترشح هورمونهایی در شرایط نگرانی و استراس افزایش مییابد ـ با اثر بر قلب ،ضربان قلب و فشار خون را کاهش میدهند.
د) تحریک گیرندههای شیمیایی حساس به افزایش اکسیژن ـ فعالیت مرا کز عصبی فشار سرخرگی را در حد طبیعی نگه میدارند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

54542کدام گزینه در مورد رشتههای عصبی تشکیلدهندۀ اعصاب هم حس بخش خودمختار دستگاه عصبی صادق نیست؟

 )1در پی فعالیت شدید ماهیچههای ارادی بدن ،موجب تغییر فعالیت گره ضربانساز قلب میشوند.
 )2اثری مشابه هورمونهای آزادشده از بخش قشری غدد فوقکلیه بر فعالیت شبکۀ هادی قلب دارند.
 )3تحتتأثیر مرا کز مغزی موجود در نزدیکی مرکز تنظیم فعالیت ماهیچۀ دیافرا گم ،فعالیت خود را تنظیم میکنند.
 )4با اثر بر گره موجود در نزدیکی منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین ،موجب کاهش فاصلۀ بین امواج منحنی نوار قلب میشوند.
54543گیرندههای حسی مؤثر بر تنظیم و حفظ فشار سرخرگها چه مشخصهای دارند؟

 )1تحت تأثیر غلظت گازهای خونی تحریک میشوند.

 )2تحتتأثیر تغییر نیروی واردشده به دیوارۀ رگ تحریک میشوند.

 )3به ماهیچههای قلبی و دیوارۀ سرخرگهای بدن پیام میفرستند.

 )4قادر به تغییر فعالیت یاختههای عصبی مرا کز عصبی مغز هستند.

54544بخشی از اعصاب خودمختار در بدن فردی سالم ،که موجب  ............میشود ،در بروز  ............نیز مؤثر است.

 )1کاهش میزان قطر سرخرگهای کوچک ماهیچۀ دوسربازو ـ افزایش نیروی وارد به خون
 )2افزایش میزان مدت زمان دورۀ چرخۀ ضربان قلب ـ وا کنش بدن به شرایط تنش
 )3افزایش میزان برونده قلبی ـ تغییر سرعت فعالیت برخی ماهیچههای اسکلتی
 )4افزایش خونرسانی به ماهیچههای قلبی ـ کاهش میزان قطر سوراخ مردمک
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54545در بدن فردی سالم ،هر  ............که در تنظیم فشار خون همانند ضربان قلب نقش دارد ،قادر به  ............میباشد.

 )1بخشی از مغز ـ تنظیم فعالیت ماهیچههای تنفسی

 )2هورمونی ـ اثرگذاری بر میزان قطر نایژهها و نایژکها

 )3بخشی از مغز ـ بروز نوعی وا کنش مؤثر در دفاع بدن

 )4هورمونی ـ افزایش میزان بازجذب برخی مواد از ادرار

54546چند مورد زیر ،باعث افزایش میزان قطر رگها میشود؟
الف) افزایش ترشح پیکهای شیمیایی از ماستوسیتها طی فرایند پاسخ التهابی
ب) افزایش میزان فعالیت آنزیمهای مؤثر در انجام وا کنشهای مربوط به چرخۀ کربس
ج) افزایش ترشح هورمونهای یددار تولیدشده از بزرگترین غدۀ درونریز ناحیۀ گردن

 )1صفر

2 )3

1 )2

3 )4

خون  
ابتدا یک سری کلیات راجع به خون میخونیم و بعدش هم میرویم به سراغ بخشهای مختلفش ...
54547به دنبال سانتریفیوژکردن خون هر فرد سالم ،بخشی که در  ............قرار میگیرد ،همواره ............

 )1پایین ـ بیشتر حجم خون را تشکیل میدهد و حاوی پروتئینها ،یونها و مواد دفعی است.
 )2باال ـ حاوی مواد موردنیاز یاختهها بوده و بیشتر حجم آن را ،آب تشکیل میدهد.
 )3پایین ـ با داشتن پروتئین آلبومین ،موجب حفظ فشار اسمزی خون میشود.
 )4باال ـ زرد رنگ بوده و  55درصد حجم خون را تشکیل میدهد.
54548چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«درپی سانتریفیوژکردن خون هر مولکول پروتئینی موجود در آن که  ، ............درون بخشی که بیشتر حجم لولۀ آزمایش را تشکیل میدهد؛ قابل مشاهده است».
الف) در انتقال داروی پنیسیلین مؤثر است
ب) در انتقال گاز اکسیژن مهمترین نقش را دارد
ج) باعث تولید اسید کربنیک از  CO2میشود

د) در پی تغییر ،با جمع آوری یاختههای خونی مانع خونریزی میشود

4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

اگه میخواستم فقط سؤال غیرترکیبی بدم مجبور بودم فقط سؤال خط به خط بدم و به اندازۀ آیکیو جذابیت نمیداشت و به همین خاطر برای رفاه حال شما زیستازی گل مجبورم که
تست ترکیبی بدم تا با کیفیتهای آیکیو سازگار باشه  ...پس دلخور نباشید ازمون و این سؤاالت رو هم حل کنین و نکاتشونو استخراج کنین که بعد ًا به کارتون میاد!
54549در بدن فردی سالم ،بروز کدام یک از گزینههای زیر غیرقابل انتظار است؟

 )1تولید اجزای خوناب توسط یاختههای خونی
 )2انتقال گازهای تنفسی توسط بخش غیریاختهای خون
 )3انتقال همۀ داروها توسط پروتئین اصلی حفظکنندۀ فشار اسمزی خوناب
 )4وجود یاختههایی در خون و دارای توانایی عبور از دیوارۀ مویرگهای خونی
55550در ارتباط با اجزای تشکیلدهندۀ خون انسان ،کدام گزینه نادرست است؟

 )1بیشتر از  90درصد حجم کل خون را آب تشکیل میدهد.
 )2نوعی پروتئین دفاعی بدن ،در تنظیم اسیدیتۀ موردنیاز فعالیت آنزیم پروترومبیناز نقش دارد.
 )3نوعی پروتئین موجود در خون در انتقال پنیسیلین و حفظ فشار اسمزی خون مؤثر است.
 )4نوعی مادۀ شیمیایی اسیدی موجود در خوناب قادر به بازکردن کانالهای دریچهدار سدیمی غشای انتهای آزاد دندریت میباشد.
55551کدام گزینه عبارت را صحیح کامل میکند؟
«در بدن انسان ،هر مولکولی پروتئینی که  ............دارد ،قطعاً » ............

 )1در ایمنی بدن نقش ـ فقط در حالت بروز بیماری ،در خوناب قابل مشاهده است.
 )2در ایجاد منفذ در غشای عوامل بیماریزا نقش ـ در ابتدای ترشح غیرفعال است.
 )3برای فعالیت خود به آهن نیاز ـ در انتقال یا ذخیرۀ گاز ا کسیژن در بدن نقش دارد.
 )4در انتقال گازهای تنفسی نقش ـ به صورت محلول در خوناب میباشد.
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55552چند مورد عبارت زیر را نادرست کامل میکند؟
«نوعی بافت پیوندی در بدن انسان که  ............میکند ،قطعاً » ............
الف) به عنوان عایق حرارتی عمل ـ موجب ارتباط شیمیایی بین بافتهای مختلف بدن میشود.
ب) مواد غذایی را درون بدن منتقل ـ موجب یکسان کردن دمای نواحی مختلف بدن میشود.
ج) میزان استحکام دریچههای قلبی را زیاد ـ فاقد رشتههای پروتئینی کالژن میباشد.
د) گازهای تنفسی را به سمت یاختههای بدن منتقل ـ در دفاع از بدن نیز نقش اساسی دارد.
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55553یاختههایی که نسبت حجم آنها به حجم خون هماتوکریت نام دارد ،چه مشخصهای دارند؟

 )1یاختههایی کروی شکل با حالت فرورفته در دو طرف بوده و حدا کثر عمر آنها 120 ،روز است.
 )2سیتوپالسم این یاختههای خونی توسط پروتئینی مؤثر بر انتقال ا کسیژن پر میشود.
 )3پس از خروج از مغز استخوان هستۀ خود را از دست میدهند.
 )4در نوعی اندام غیرلنفی تولید میشوند.
55554کدام گزینه در مورد یاختههای خونی انسان سالم که موجب ایجاد رنگ قرمز خون میشوند ،همواره صادق است؟

 )1در قسمت محیطی ،ضخامت بیشتری نسبت به قسمتهای مرکزی دارند.
 )2در انسان و همۀ پستانداران ،هسته و بیشتر اندامکهای خود را از دست میدهند.
 )3در مقایسه با سایر اجزای بخش یاختهای خون ،اندازۀ کوچکتری دارند.
 )4در نتیجۀ مصرف بیش از یک نوع ویتامین گروه  ،Bحین تقسیم یاختههای بنیادی میلوئیدی مغز استخوان ایجاد میشوند.

شاید تا این لحظه دغدغه داشتی که چرا تست ترکیبی نداریم ولی خیالت راحت! بازم ما اومدیم با یه تست ترکیبی بعدی و پاسخ نامۀ خفنش  ...ضمن ًا قبل شروع این تست برو و
در فضای آزاد هوایی تازه کن تا یهو نفست نگیره!
55555کدام گزینه در مورد یاختههای خونی درست است که عملکرد آنها در افراد مبتال به کمخونی داسیشکل دچار اختالل میشود؟

 )1با کمک نوعی آنزیم خود ،بیشترین نقش را در انتقال نوعی مادۀ تولیدی یاختههای بدن و مؤثر در افزایش قطر رگهای خونی بر عهده دارند.
 )2پیش از بلوغ ،درون مرکز تنظیم ژنتیک خود رشتۀ الگوی ژن آنزیمهای مربوط به تولید حداقل یکی از انواع کربوهیدراتهای گروه خونی را رونویسی میکنند.
 )3پیش از خروج از محل تولید ،هسته و تمامی اندامکهای خود را از دست میدهند و توسط پروتئینی چهار زنجیرهای پر میشوند.
 )4بخشی از چرخۀ زندگی عامل مولد ماالریا در این یاختهها سپری شده و قادر به عبور از دیوارۀ رگها طی دیاپدز میباشند.
55556کدام گزینه در ارتباط با نوعی مولکول پروئینی که بیشتر فضای درون یاختههای خونی کروی و دارای حالت فرورفته در دو طرف را پر میکند ،نادرست است؟

 )1از نظر احتیاج به وجود آهن به منظور انتقال گازهای تنفسی ،مشابه پروتئین ذخیرهکنندۀ گاز ا کسیژن در یاختههای ماهیچۀ اسکلتی است.
 )2دارای چهار نوع زنجیرۀ مختلف با ساختارهای دوم صفحهای و واجد پیوند پپتیدی بین واحدهای تشکیل دهندۀ خود میباشد.
 )3قادر به اتصال به نوعی گاز واجد توانایی ایجاد اختالل در عملکرد زنجیرۀ انتقال الکترون غشای داخلی میتوکندری میباشد.
 )4در افراد مبتال به کمخونی داسیشکل ،دارای تعداد آمینواسیدها و پیوندهای پپتیدی یکسانی با افراد سالم میباشد.

حاال به صورت دقیقتر برویم سراغ تولید و تخریب گویچههای قرمز!
55557هر اندامی که محل مرگ گویچههای قرمز انسان محسوب میشود ،چه ویژگی دارد؟

 )1توسط مویرگهایی با غشای پایۀ کامل خونرسانی میشود.
 )2تعداد زیادی یاختههای ایمنی واجد توانایی حرکات آمیبی دارد.
 )3موجب ترشح هورمون مؤثر در تحریک تقسیم یاختههای مغز استخوان میشود.
 )4نوعی اندام لنفی بوده و محل تولید و تجمع مهمترین یاختههای ایمنی بدن محسوب میشود.
55558در پی تخریب شدید یاختههای خونی قرمز احتمال بروز چند مورد زیر وجود دارد؟
الف) افزایش میزان فعالیت یاختههای مغز استخوان
ب) انتقال نوعی مادۀ معدنی به درون یاختههای اندام سازندۀ صفرا
ج) افزایش فعالیت یاختههای ایمنی حاصل از تغییر مونوسیتها
د) افزایش مصرف مولکول  ATPتوسط گیرندههای درد ماهیچۀ دوسربازو
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55559کدام گزینه دربارۀ نوعی ویتامین متعلق به گروه  Bکه منابع تأمین آن شباهت زیادی با منابع غذایی آهندار دارد ،صحیح است؟

 )1برای تسریع عبور یاخته از مراحل مختلف چرخۀ یاختهای ،به وجود نوعی ویتامین محلول در آب نیاز دارد.
 )2فقط در غذاهای جانوری یافت شده و در افراد مبتال به تومور مالنوما ،به میزان زیادی مصرف میشود.
 )3در روند جذب آن در لولۀ گوارش ،فعالیت یاختههای بزرگ غدد معده نقش مهمی ایفا میکند.
 )4در بخشی از لولۀ گوارش که مسئول جذب آب میباشد ،به میزان اندکی تولید میشود.

دیگه فکر کردی از اوضاع قرنطینۀ کرونایی بدتر پیدا نمیشه؟ تست بعدی رو بزن تا ببینی که تو دنیا چخبره و تو بی اطالعیییی.
56560به دنبال ترشح شدید هورمون از یاختههای درونریز کبد و کلیه  ............افزایش مییابد.

 )1سطح آهن ذخیرهشده درون کبد برخالف مدت زمان چرخۀ یاختهای در یاختههای مغز استخوان
 )2غلظت خون همانند میزان ذخیرۀ مواد معدنی در یاختههای تولیدکنندۀ مادۀ صفراوی
 )3تولید رنای رناتنی در یاختههای استخوانی برخالف مصرف گلوتامیک اسید
 )4درصد حجمی یاختههای خونی همانند فعالیت آنزیم رنابسپاراز 2
56561در چند مورد زیر اثر موارد مطرحشده بر ترشح هورمون محرک مصرف فولیک اسید و آهن در یاختههای مغز استخوان ،مشابه اثر «بروز بیماری سینه پهلو» میباشد؟
الف) جایگزینی والین به جای گلوتامیک اسید در هموگلوبین فرد ـ برداشتن بخشی از معده
ب) آلودگی به ویروس مولد آنفلوانزا ـ تشکیل لخته در سرخرگهای شش
ج) مصرف طوالنیمدت سیگار و تنباکو ـ کاهش ترشح سورفاکتانت
د) رفتن به ارتفاعات ـ شیمی درمانی فرد مبتال به نوعی سرطان
ه) بروز بیماری قلبی ـ ورزش سنگین وطوالنی مدت
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خیلی به گویچههای قرمز پرداختیم دیگه اگه بیشتر بهش توجه کنیم لوس میشه  ...پس بریم سراغ مبحث بعدی!
56562هر گویچۀ خونی سفیدی که در فضای سیتوپالسم خود  ،............قطعاً ............

 )1دانههای ریز و روشنی را جای داده است ـ واجد چند هسته میباشد.
 )2دانه دارد ـ از یاختههای بنیادی میلوئیدی منشأ میگیرد.
 )3فاقد دانه میباشد ـ از یاختههای بنیادی لنفوئیدی منشأ میگیرد.
 )4دانههای تیره دارد ـ واجد هستهای با دو قسمت و دمبلیشکل میباشد.
56563کدام گزینه عبارت زیر را صحیح تکمیل میکند؟
«هر گویچۀ سفید خون که واجد هستهای  ............است » ............

 )1دو قسمتی ـ در فضای سیتوپالسم خود دانههای تیرهای دارد.
 )2تک قسمتی ـ از یاختههای بنیادی لنفوئیدی مغز استخوان منشأ میگیرد.
 )3خمیده یا لوبیایی ـ نسبت به سایر گویچههای سفید خون اندازۀ بزرگتری دارد.
 )4چندقسمتی ـ دانههایی همرنگ با یاختههای واجد هستۀ دوقسمتی روی هم افتاده ،دارد.
56564هر یاختۀ ایمنی که در سیتوپالسم خود ،دانههای روشنی دارد؛ برخالف گویچههای سفید ............

 )1واجد دانههای تیره ،چند هسته درون خود جای دادهاست.
 )2واجد هستۀ تکی بیضی ،از یاختههای بنیادی میلوئیدی منشأ میگیرد.
 )3فاقد دانههای روشن ،هستهای با بیش از یک قسمت دارد.
 )4با هستۀ لوبیاییشکل ،اندازهای کوچکتر از مگا کاریوسیتها دارد.
56565کدام گزینه ویژگی یاختۀ خونی نشانداده شده در شکل زیر را بیان میکند؟

 )1همانند بازوفیلها ،دارای هستهای دو قسمتی میباشد.
 )2برخالف نوتروفیلها ،از یاختههای بنیادی لنفوئیدی منشأ میگیرد.
 )3برخالف مونوسیتها ،قادر به عبور از نقاط وارسی چرخۀ یاختهای میباشد.
 )4همانند همۀ گویچههای خونی دیگر ،توانایی عبور از دیوارۀ مویرگهای خونی طی دیاپدز را دارد.

5 )4
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سؤال بعدی با مطالب فصل  5یازدهم ترکیب شده ولی باید به اطالعتون برسونم که در فصل  5به طور کام ًال مفصل به بررسی انواع گویچههای سفید خون پرداختیم و اون جا قشنگ
توضیح دادیم واستون ....

56566کدام گزینه عبارت زیر را به طور درست کامل میکند؟
«گویچههای سفید خونی که » ............

 )1قادر به بیگانهخواری هستند ،از یاختههای بنیادی میلوئیدی منشأ گرفته و در سیتوپالسم خود فاقد دانهاند.
 )2از یاختههای بنیادی لنفوئیدی منشأ میگیرند ،توانایی شناسایی یک نوع آنتیژن خاص را دارند.
 )3توانایی ترشح ترکیبی با عملکرد مخالف گِردهها را دارند ،دارای هستۀ دوقسمتی میباشند.
 )4قادر به ایجاد یاختۀ دیگری هستند ،برای تقسیمشدن به مصرف ویتامین  B12نیاز دارند.
56567کوچکترین اجزای تشکیلدهندۀ بخش یاختهای خون ،چه ویژگی دارند؟

 )1نوعی یاختۀ خونی فاقد هسته محسوب شده که در نتیجۀ تقسیم یاختۀ پیش از خود به وجود میآیند.
 )2تعداد زیادی دانههای بزرگ حاوی ترکیبهای شیمیایی فعال را در فضای درونی خود جای دادهاند.
 )3پس از ورو ِد یاختههایی بزرگ به درون خون و ایجاد تغییراتی در آنها تولید میشوند.
 )4با چسبیدن به یکدیگر قادر به جلوگیری از خونریزیهای محدود هستند.
56568در بدن فردی سالم ،به دنبال بروز آسیب  ............در دیوارۀ مویرگهای خونی ............

 )1محدود ـ آزادشدن آنزیم پروترومبینا ِز دانههای موجود درون گِردهها موجب تشکیل ساختار درپوش میشود.
 )2گسترده ـ بیشتر حجم ساختار مؤثر در جلوگیری از خونریزی را یاختههای فاقد هستۀ خون تشکیل میدهند.
 )3محدود ـ با کمک نوعی ویتامین محلول در چربی و نوعی یون معدنی ،اجزای بیرنگ خون به یکدیگر میچسبند.
 )4گسترده ـ فرآوردۀ آنزیم ترشحشده از یاختههای آسیبدیده ،مستقیماً یاختههای خونی را جمعآوری کرده و لخته ایجاد میکند.
56569چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«به دنبال بروز نوعی خونریزی گسترده در بدن انسان سالم ،نوعی پروتئین مؤثر در انعقاد خون که  ،............قطعاً » ............
الف) توسط قطعات یاختهای بیرنگ و آسیبدیده ترشح میشود ـ موجب تغییر پروتئین ترومبین میگردد.
ب) باعث بههمچسباندن گروهی از قطعات یاختهای بیرنگ خون میگردد ـ در تشکیل ساختار درپوش نقش دارد.
ج) به همراه یاختههای خونی ،لخته را میسازد ـ پیش مادۀ آنزیم ترشحشده از بافتهای آسیبدیده محسوب میشود.
د) از اجزایی آسیبدیده با منشأ میلوئیدی و مؤثر بر تشکیل لخته ترشح میشود ـ به وجود یون کلسیم و ویتامین  Kنیاز دارد.
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57570در طی فرایندهایی که موجب جلوگیری از خونریزی میشوند ............ ،فقط ............

 )1پیش مادۀ آنزیم پروترومبیناز ـ درپی آزادشدن محتویات دانههای گِردهها به درون خون ترشح میشوند.
 )2برای تشکیل لخته در خونریزیهای وسیع ـ یک نوع رشتۀ پروتئینی اجزای خون را جمعآوری میکند.
 )3اجزای حاصل از قطعهقطعهشدن یاختههایی در مغز استخوان ـ در صورت خونریزی گسترده رگها قابل مشاهدهاند.
 )4آنزیم شروعکنندۀ فرایند تشکیل لخته ـ توسط اجزای حاصل از قطعهقطعهشدن یاختههایی درون مغز استخوان ،ترشح میشود.
57571همۀ موارد عبارت زیر را به درستی تکمیل میکنند؛ بهجز ............

«به دنبال ایجاد بریدگی گسترده در دیوارۀ یک مویرگ خونی » ............

 )1مصرف  ATPدر انتهای آزاد رشتههای عصبی و میزان پروتئینهای نامحلول خون افزایش پیدا میکند.
 )2یاختههای دیوارۀ رگهای خونی ،پیکهای شیمیایی مؤثر در افزایش قطر رگهای خونی را ترشح میکنند.
 )3پس از قطع خونریزی ،نوعی آنزیم با مدت اثر کوتاه و مؤثر در جلوگیری از سکتۀ قلبی ،فعالیت خود را شروع میکند.
 )4میزان مایع موجود در محل آسیبدیده و میزان جریان مایع لنفی در مویرگهای لنفی موجود در محل آسیبدیدگی کاهش مییابد.
57572نوعی یون که به بهبود فعالیت فاکتور انعقادی شمارۀ  8در بدن افراد سالم کمک میکند .کدام گزینه دربارۀ این یون درست است؟

 )1غلظت آن در خون ،تحتتأثیر هورمون آلدوسترون تغییر میکند.
 )2مهمترین منبع ذخیرۀ این ترکیب یونی ،بافت عایق حرارتی محسوب میشود.
 )3کمبود آن ،منجر به افزایش احتمال بروز شکستگی در استخوانهای بدن میشود.
 )4در زمان انقباض ماهیچههای اسکلتی به درون شبکۀ آندوپالسمی بازمیگردد.
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حاال برویم سراغ مقایسه اجزای مختلف خون!
57573کدام گزینه در رابطه با همۀ یاختههای موجود در خون که فعالیت ایمنی دارند ،صحیح میباشد؟

 )1همانند اجزای غیریاختهای حاصل فعالیت مغز استخوان ،در فضای سیتوپالسم خود ،دانههای زیادی دارند.
 )2همانند سایر یاختههای خونی ،طی فرایند دیاپدز به فضای بین یاختههای بدن وارد میشوند.
 )3برخالف مگا کاریوسیتها ،در فضای سیتوپالسم خود هستهای بزرگ را جای دادهاند.
 )4در مقایسه با سایر یاختههای خونی ،اندازۀ بزرگتری دارند.
57574اجزای موجود در بخش یاختهای خون که بیشتر حجم ساختار  ............را تشکیل میدهند؛  ............هستند.

 )1درپوش ـ با کمک نوعی پروتئین در تنظیم  pHخون ،مؤثر

 )2لخته ـ حاصل فرایند قطعهقطعهشدن یاختۀ پیش از خود

 )3درپوش ـ قادر به تولید و ترشح پروتئین فیبرینوژن

 )4لخته ـ دارای نوعی آنزیم مؤثر در نوعی وا کنش ترکیب

57575در دستگاه گردش خون بدن فردی سالم ،اجزایی در بخش یاختهای خون که  ، ............بهطورحتم ............

 )1پروتئینی با توانایی اتصال به ا کسیژن دارند ـ به فعالیت کوچکترین اجزای بخش یاختهای خون کمک میکنند.
 )2برای فعالیت خود به وجود یون کلسیم نیاز دارند ـ درپی قطعهقطعهشدن یاختههایی بزرگ در خون ایجاد میشوند.
 )3فاقد مرکز تنظیم ژنتیک یاخته میباشند ـ بیشتر حجم آنها را پروتئینی قرمزرنگ و دارای ساختار چهارم ،تشکیل میدهد.
 )4با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی ،باعث تغییر پروتئینهای خون میشوند ـ فاقد توانایی رونویسی از روی مولکول دنا هستند.

تنوع گردش مواد در جانوران
57576کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل میکند؟
«به طور معمول ،در بدن جانداران  ............قطعاً » ............

 )1تک یاختهای ـ تبادل گازها ،تغذیه و دفع مواد بین محیط و یاخته طی انتقال فعال از سطح آن صورت میگیرد.
 )2پریاختهای ـ دستگاه گردش خون به تبادل مواد بین محیط و یاختههای بدن ،کمک میکند.
 )3تک یاختهای ـ تنظیم اسمزی به کمک فرایندهای انتشار ساده انجام میگیرد.
 )4پریاختهای ـ گروهی از یاختهها فاقد ارتباط با محیط بیرون میباشند.
57577کدام گزینه عبارت زیر را به طور درستی کامل مینماید؟
«به طور معمول در دستگاه گردش مواد اسفنجها » ............

 )1حرکت آب از بزرگترین سوراخ بدن جانور ،با کمک یاختههای تاژکدار صورت میگیرد.
 )2تنها گردش درونی مایعات موجب انتقال مواد مورد نیاز به یاختههای بدن میگردد.
 )3در سطح درونی بدن برخالف سطح بیرونی ،یاختههایی مژکدار قابل مشاهده هستند.
 )4زنش تاژکهای یاختههای یقهدار موجب انتقال مایع به درون بدن جانور میشوند.
57578کدام گزینه در مورد ساختار دستگاه گردش مواد بدن جانور موجود در شکل مقابل ،درست بیان شده است؟

 )1سوراخهای واردکنندۀ آب ،تعداد بیشتر و اندازۀ کوچکتری نسبت به سوراخ (های) خار جکنندۀ آب دارند.
 )2در دیوارۀ محل ورود آب ،زائدههای سیتوپالسمی سطح یاختههای یقهدار قابل مشاهده است.
 )3انتقال مواد به بیرون به کمک یاختههایی که در سطح خود یک مژک دارند ،انجام میگیرد.
 )4ترا کم یاختههای مژکدار در نواحی انتهایی ساختار بدن جانور بیشتر از سایر نقاط است .
57579به طور معمول ،نوعی سامانه که موجب گردش مواد در بدن  ............میشود............ ،

 )1هیدر ـ بدون نیاز به مایعات قادر به تبادل مواد با محیط اطراف است.
 )2کرمهای پهن آزادزی ـ حرکات بدن به انتشار مواد و جابهجایی مواد کمک میکنند.
 )3هیدر ـ به صورت اختصاصی برای انتقال مواد در بین یاختههای بدن جانور فعالیت میکند.
 )4پالناریا ـ فقط در برخی نقاط بدن انشعاباتی داشته که فاصلۀ انتشار مواد تا یاختهها را کوتاه کردهاند.
58580چند مورد در رابطه با دستگاه گردش خون حشرات صحیح بیان شده است؟
الف) در محل اتصال قلب به رگهای دستگاه گردش مواد ،دریچه قابل مشاهده است.
ب) همولنف پس از خروج از مویرگها در تماس مستقیم با یاختههای بدن جانور قرار میگیرد.
ج) همولنف به طور مستقیم به تبادل گازهای تنفسی کمک میکند.
د) نوعی مایع نقش خون ،لنف و آب میانبافتی را برعهده دارد.
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توی صورت سؤال بعدی یه ترکیب کوچولو داریم ولی باید تست بعدی رو همین حاال حل کنی چون این سؤال مربوط به همینجاست  ...دقت داشته باش که جدول پاسخ تست
بعدی هم خیلی خفنه!
58581در سادهترین سامانۀ گردش خون بستۀ جانوری  ............سامانۀ گردش خون جانورانی که بیشترین نقش را در گرده افشانی نهاندانگان برعهده دارند ............

 )1همانند ـ مایع مؤثر در تبادل گازهای تنفسی از طریق رگهای متصل به قلب لولهای از آن خارج میشود.
 )2برخالف ـ مایع موجود در دستگاه گردش مواد توانایی خروج از انتهای آزاد رگهای جانور را دارد.
 )3برخالف ـ با کمک منافذ دریچهدار قلب قادر به دریافت مایع به درون قلب هستند.
 )4همانند ـ رگ پشتی بدن طی انقباض مایعی را از دریچه(ها) عبور میدهد.
58582کدام گزینه دربارۀ گردش خون جانورانی بالغ با قلب دوحفرهای ،صحیح بیان شده است؟

 )1حفرۀ قلبی متصل به سینوس سیاهرگی در مقایسه با حفرۀ قلبی دیگر ،در سطح پایینتری قرار گرفتهاست.
 )2رگهای سطح شکمی بدن برخالف رگ سطح پشتی ،خون کم ا کسیژن را به سمت عقب هدایت میکنند.
 )3رگ با بیشترین میزان فشارخون برخالف رگ با کمترین میزان فشار خون ،خونی با ا کسیژن زیاد را حمل میکند.
 )4رگ واردکنندۀ خون به شبکۀ مویرگی آبشش همانند رگ خار جکنندۀ خون از آن ،نوعی سرخرگ محسوب میشود.
58583در دستگاه گردش خون مهرهدار بالغی که اندام تنفسی آن مشابه ستارۀ دریایی میباشد ............

 )1باالترین حفرۀ قلبی ،اندازۀ بزرگتری نسبت به سینوس سیاهرگی و مخروط سرخرگی دارد.
 )2دریچۀ ابتدای مخروط سرخرگی در زمان انقباض بزرگترین حفرۀ قلبی باز میباشد.
 )3همواره برای مشاهدۀ گردش خون از نزدیکترین بالۀ جانور به قلب آن ،استفاده میشود.
 )4هر دریچۀ مرتبط با دهلیز در زمان خروج خون از این حفرۀ قلبی باز است.
58584در دستگاه گردش خون ماهی ،ساختاری که خون خارجشده از حفرۀ قلبی بزرگتر را دریافت میکند ........... ،ساختاری که خون را به حفرۀ قلبی کوچکتر وارد میکند ...........

 )1همانند ـ در محل اتصال به قلب ،دریچهای داشته که حرکت خون در آن مشابه جهت سرخرگ پشتی است.
 )2برخالف ـ در انتهای خود نوعی دریچۀ یک طرفه داشته و خون کم ا کسیژن را دریافت میکند.
 )3در مقایسه با ـ اندازه بزرگتری داشته و فشار خون بیشتری در آن قابل مشاهده است.
 )4همانند ـ ماهیچههایی با ضخامت بیشتر نسبت به حفرۀ قلبی متصل به خود ،دارد.
58585در جانور بالغی که واجد سادهترین دستگاه گردش خون در بین مهرهداران است ،هر رگی که  ، ............به طورحتم ............

 )1در سطح شکمی بدن دیده میشود ـ خون را به مخروط سرخرگی متصل به قلب نزدیک میکند.
 )2خون را به یکی از شبکههای مویرگی بدن جانور وارد میکند ـ نوعی سرخرگ محسوب میشود.
 )3در ارتباط با سینوس سیاهرگی میباشد ـ حدا کثر میزان فشار خون در آن دیده میشود.
 )4خون را از یک شبکۀ مویرگی خارج میکند ـ حاوی خون کم ا کسیژن میباشد.
58586در بدن جانوری که واجد خط جانبی میباشد( ،در) نوعی شبکۀ مویرگی که جهت حرکت خون در آن از  ............است ............

 )1پایین به باال ـ رگ خار جکنندۀ خون ،ماهیچههای اندکی در دیوارۀ خود داشته و حاوی خون غنی از ا کسیژن میباشد.
 )2باال به پایین ـ خون خار جشده را رگی دریافت میکند که در ابتدای آن دریچهای قابل مشاهده است.
 )3پایین به باال ـ رگ واردکنندۀ خون ،حاوی خون غنی از ا کسیژن بوده و فشار خون زیادی دارد.
 )4باال به پایین ـ جهت حرکت گاز ا کسیژن به سمت خارج شبکۀ مویرگی است.
58587در دستگاه گردش خون جانورانی که با حرکتی شبیه قورتدادن ،هوا را به درون اندام تنفسی خود وارد میکنند............ ،

 )1دو رگ خون را از بزرگترین حفرۀ قلبی بدن جانور خارج میکنند.
 )2خون سیاهرگها پس از مخلوطشدن به پایینترین حفرۀ قلبی وارد میشود.
 )3دهلیز چپ نسبت به دهلیز راست ،خونی با میزان ا کسیژن بیشتر را دریافت میکند.
 )4خون تیره و روشن پس از خروج از پایینترین حفرۀ قلبی با یکدیگر مخلوط میشوند.
58588در دستگاه گردش خون دوزیستانی که از پوست خود برای مبادلۀ بخشی از گازهای تنفسی استفاده ............

 )1میکنند ،هر حفرۀ قلبی فقط با خون کما کسیژن در تماس است.
 )2نمیکنند ،رگ با بیشترین میزان فشار خون ،خون تیره را جابهجا میکند.
 )3میکنند ،تمامی حفرات تشکیل دهندۀ قلب فقط با یک دریچه مرتبط هستند.
 )4نمیکنند ،دو سرخرگ مستقیماً خون را از بزرگترین حفرۀ قلب دریافت میکنند.
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58589تعداد موارد مطرح شده در کدام گزینه با یکدیگر برابر است؟

 )1تعداد رگ موجود در سطح پشتی بدن حشرات ـ تعداد حفرۀ دهلیز در قلب ماهیها
 )2تعداد سوار خهای واردکنندۀ مایع به درون اسفنج ـ تعداد سوراخهای خارج کنندۀ آب از درون اسفنج
ی واردکنندۀ خون به هر کمان آبششی در ماهی ـ تعداد رگهای اصلی موجود در سطح شکمی ماهی
 )3تعداد سرخرگها 
 )4تعداد حفرات قلب مهرهداری با تنفس پوستی و دارای توانایی آزادسازی گامت ـ تعداد ساختارهای کیسه مانند و متصل به قلب ماهی
59590چند مورد جملۀ زیر را نادرست تکمیل مینماید؟
«به طور معمول ،در هر جانوری که » ............
الف) سامانۀ گردش خون مضاعف دارد ،حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی آن ،آسان است.
ب) بطنها به صورت کامل از یکدیگر جداشدهاند ،به هر حفرۀ قلبی یک رگ خونی متصل است.
ج) فقط یک بطن دارد ،خون یک بار پس از عبور از قلب از کل شبکههای مویرگی بدن عبور میکند.
د) قلب به صورت دو تلمبه عمل میکند ،به تمامی حفرات قلبی ،خون تیره و با اکسیژن اندک وارد میشود.
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یه مبحث جانوری از گفتار  1باقیمونده که در همینجا با هم بررسی میکنیم  ...اونم چیزی نیست بهجز قلب گوسفند!
59591کدام گزینه عبارت زیر را نادرست تکمیل میکند؟
«در ساختار قلب گوسفند  ............دیده میشوند».

 )1سرخرگها و سیاهرگهایی در سطح باالیی آن

 )2در سطح جلویی همانند عقبی آن ،رگهای ا کلیلی

 )3در پایین محل دریچۀ سینی ،مدخل دو سرخرگ ا کلیلی

 )4به دهلیز چپ ،بیشترین تعداد رگهای خونی متصل

از این به بعد یکم سؤاالت رو کلیتر بیان کردیم تا چالش رو بیشتر کنیم!
59592کدامیک از گزینههای زیر ،صحیح بیان شده است؟

 )1در همۀ بیمهرگان ،سامانۀ انتقال ویژهای برای انتقال آب و مواد غذایی وجود دارد.
 )2در همۀ مهرهداران واجد یک بطن ،در ساختار قلب خود یک دهلیز دارند.
 )3در بسیاری از خزندگان ،جدایی کامل بطنها به حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی مضاعف کمک میکند.
 )4در بسیاری از پستانداران ،یاختههای خونی منتقلکنندۀ گاز ا کسیژن هسته و بیشتر اندامکهای خود را از دست میدهند.
59593کدام گزینه در مورد جانوری که در پی روند بلوغ به حفرات قلبی آن افزوده میشود ،صادق است؟

 )1در تمامی عمر خود برای انجام بخشی از مبادالت تنفسی از سادهترین اندام تنفسی در بین مهرهداران استفاده میکند.
 )2همواره بزرگترین حفرۀ قلبی فقط بخشی از خون را به سمت شبکههای مویرگی اندام تنفسی ارسال میکند.
 )3در بخشی از زندگی ،سادهترین دستگاه گردش خون بستۀ جانوری را دارد.
 )4دارای مثانهای با توانایی تغییر اندازه و ذخیره آب و یونها میباشد.
59594کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«به طورمعمول ،هر جانوری که  ............دارد»............ ،

 )1سامانۀ گردش مواد باز ـ در سطح پشتی خود طناب عصبی واجد گرههای تنظیمکنندۀ فعالیت ماهیچههای بدن دارد.
 )2همولنف ـ با کمک منافذ دریچهدار موجود در قلب ،قادر به انتقال مایع حاوی مواد غذایی به اطراف یاختهها میباشد.
 )3حفرۀ گوارشی ـ با کمک انشعابات این حفره و بدون نیاز به حرکات بدن ،قادر به جابهجایی و انتشار مواد مورد نیاز خود میباشد.
 )4قلب واجد عملکرد به صورت دو تلمبه ـ برخی حفرات قلب آن ،تنها خون روشن و برخی از حفرات آن تنها خون تیره دریافت میکنند.
59595کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در جانوری که سادهترین سامانۀ  ............را دارد» ............ ،

 )1گردش خون مضاعف ـ بیشتر تبادالت گازی از طریق اندام تنفسی با عملکرد مشابه مهرهداران واجد کیسههای هوادار انجام میگیرد.
 )2گردش خون بسته ـ در محل اتصال رگها به قلب اصلی ،دریچههای یک طرفه کنندۀ جریان خون دیده میشود.
 )3گردش خون مهرهداران ـ بزرگترین حفرۀ قلبی در سطح باالتری نسبت به سایر حفرات قلب قرار گرفته است.
 )4انتقال مواد ـ وجود یاختههای مژکدار به حرکت مواد در درون بدن کمک میکند.
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59596در جانورانی که  ،............به طورحتم ............

 )1مایعی نقش خون ،لنف و مایع میان بافتی را بر عهده دارد ـ این مایع گازهای تنفسی را به کمک هموگلوبین به یاختههای بدن میرساند.
 )2حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی مضاعف آنها آسانتر است ـ حفرۀ بطن ،خون را برای تبادل گازی به ششها و پوست تلمبه میکند.
 )3در دستگاه گردش مواد خود فاقد مویرگ هستند ـ منافذ دریچهدار موجب بازگشت مایع مؤثر در انتقال مواد ،به درون قلب میشوند.
 )4خون بالفاصله پس از خروج از بطن آنها به درون مخروط سرخرگی وارد میشود ـ رگ با کمترین فشار خون ،خون تیره را حمل میکند.
59597کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل میکند؟
«در دستگاه گردش خون جانوران  ،............فقط بخشی از » ............

 )1واجد سادهترین ساختار تنفسی مهرهداران ـ خون خار جشده از بزرگترین حفرۀ قلب ،به شبکههای مویرگی خار جکنندۀ  CO2خون میرود.
 )2واجد تعداد زیادی عدسی و قرنیه ـ مایع منتقلکنندۀ غذا به حفرههای بدن ،از طریق رگها به خارج از قلب ،منتقل میشود.
 )3مهرهدار واجد خط جانبی ـ حفرات قلبی خون حاوی ا کسیژن کم را دریافت کرده و از خود عبور میدهند.
 )4مهرهدار واجد توانایی انجام تنفس آبششی ـ شبکههای مویرگی موجود در بدن ،خون را از نوعی سرخرگ دریافت میکنند.

چه خوب میگه سعدی :به جفایی و قفایی نرود عاشق صادق! حاال درسته ما هم یه تست سخت دادیم ولی دیگه امیدوارم تو از ما دست نکشی  ...ما که دوست داریم!
59598در جانورانی که با کمک اسکلت غضروفی از اندامهای حیاتی بدن خود محافظت میکنند ............

 )1برخالف جانوران دارای معدۀ چهار قسمتی ،مخچه اندازۀ بزرگتری نسبت به لوبهای بینایی موجود در ساختار مغز دارد.
 )2همانند جانوران با دو طناب عصبی موازی ،با کمک خون امکان تبادل مواد و انتشار آنها به یاختهها را فراهم میکنند.
 )3همانند جانورانی با توانایی ترشح آنزیم توسط کیسههای معده ،برای خارج کردن مایع حاوی مواد غذایی از قلب خود به منافذ دریچهدار نیاز ندارند.
 )4برخالف جانوران واجد جفت ،فقط یک نوع خون از نظر میزان غلظت ا کسیژن ،به هر حفرۀ قلب وارد میشود.

59599حفرۀ قلبی که خون را به سرخرگی که بیشترین میزان فشار خون را دارد وارد میکند ،چه مشخصهای دارد؟

 )1بیشترین میزان مصرف آدنوزین تریفسفات در قلب را دارد.

 )2گره ایجادکنندۀ ضربانهای طبیعی قلب را در خود جای دادهاست.

 )3بیشترین تعداد طنابهای ارتجاعی را در ساختار خود دارد.

 )4با دو دریچۀ قلبی واجد تعداد اجزای تشکیلدهندۀ برابر در ارتباط است.

60600کدام گزینه در ارتباط با سیاهرگی که منفذ آن به گره بزرگتر شبکۀ هادی قلب نزدیک است ،صادق است؟

 )1خون خار جشده از سرخرگهای موجود در بافت چربی اطراف قلب را دریافت میکند.
 )2در بخشی از مسیر خود از جلوی سرخرگی حاوی خون کما کسیژن عبور میکند.
 )3مستقیماً با قطورترین مجرای لنفی موجود در بدن مرتبط میباشد.
 )4خون سیاهرگ خار جشده از کبد را دریافت میکند.
60601در دستگاه گردش خون بدن انسان ،هر سرخرگی که  ،............لزوماً  ............جدا میشود.

 )1به کلیه خونرسانی میکند ـ از سرخرگی قطور ،در سطحی جلوتر از سیاهرگ کلیه
 )2در البهالی بافت چربی سطح جلویی قلب دیده میشود ـ از سمت راست قطورترین سرخرگ موجود در بدن
 )3خون کما کسیژن را به شش واجد سه لوب منتقل میکند ـ در سطحی پایینتر از محل خمیدگی آئورت از رگ دیگری
 )4تشکیل لخته در آن منجر به بروز سکتۀ قلبی میشود ـ از رگی با الیۀ میانی واجد رشتههای پروتئینی مشابه ضخیمترین الیۀ دیوارۀ قلب
60602در دستگاه گردش خون انسان ،دریچهای که مایع لنفی واردشده به جریان گردش خون زودتر از سایرین از آن عبور میکند ............

 )1به طنابهای ارتجاعی متصل بوده و در زمان انقباض قطورترین بخش دیوارۀ قلب اجازۀ عبور به خون تیره را میدهد.
 )2در ایجاد صدای تا ک قلب مؤثر بوده و در سطحی جلوتر از دریچههای مؤثر در ایجاد صدای دیگر قلب قرار دارد.
 )3در سطحی عقبتر از گره دوم شبکۀ هادی قلب قرار گرفته و در زمان شروع ثبت موج  Tبسته میباشد.
 )4با کمک یاختههایی واجد فضای بین یاختهای زیاد مستحکمشده و در سطحی پایینتر و عقبتر از دیگر دریچههای قلبی قرار دارد.
60603کدامیک از گزینههای زیر ،تنها در ارتباط با یکی از الیههای تشکیلدهندۀ قلب انسان صادق است؟

 )1در ساختار خود دارای بافت پیوندی مترا کم است.

 )2در تشکیل یا استحکام دریچههای قلبی مؤثر است.

 )3فقط از یک نوع بافت اصلی جانوری تشکیل شده است.

 )4درون خود مایع مؤثر در حرکت روان قلب را جای داده است.
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60604کدام گزینه عبارت زیر را به طور درست کامل میکند؟
«در بدن انسان ،یاختههای ماهیچهای که  ............هستند؛ بهطور حتم » ............

 )1در ساختار خود ،دارای بیش از یک هسته ـ این هستهها را در خارجیترین قسمت خود جای دادهاند.
 )2در زیر میکروسکوپ به صورت مخطط ـ توسط رشتههای دستگاه عصبی خودمختار عصبدهی میشوند.
 )3دارای توانایی اتصال به بافت پیوندی زردپی ـ تحتتأثیر رشتههای عصبی پیکری و به صورت ارادی تحریک میشوند.
 )4با کمک صفحات بینابینی با یکدیگر ،مرتبط ـ در انتهای ماه اول جنینی ،فعالیت انقباض را آغاز کردهاند.
60605در شبکۀ هادی قلب انسان ............ ،پیامهای الکتریکی خارجشده از گره ............

 )1همۀ ـ کوچکتر ،به درون رشتههای بین گرهی شبکۀ هادی وارد میشوند.
 )2بخشی از ـ کوچکتر ،از طریق رشتههای شبکۀ هادی ،به دهلیز چپ قلب حرکت میکنند.
 )3همۀ ـ بزرگتر ،به یاختههای ماهیچهای واجد ارتباط تنگاتنگ واردشده و به بطنها میروند.
 )4بخشی از ـ بزرگتر ،از طریق رشتههایی به سمت حفرۀ قلبی متصل به بیشترین تعداد رگهای خونی منتقل میشود.
60606بهطور معمول در قلب انسان ،پس از بازشدن مرکزیترین دریچۀ قلبی ،ابتدا کدام اتفاق رخ میدهد؟

 )1شنیدهشدن صدای پووم قلب از سمت چپ قفسۀ سینه

 )2وجود پیام الکتریکی تحریک در تمام بخشهای حفرات باالیی قلب

 )3شروع انقباض ماهیچههای دیوارۀ قویترین حفرۀ قلب

 )4ثبت موج الکتریکی مربوط به استراحت حفرات پایینی قلب در نوار قلب

60607در زمانیکه ثبت موج  Tدر منحنی نوار قلب آغاز میشود ،کدام گزینه رخ میدهد؟

 )1قویترین حفرۀ قلبی خون روشن را از خود خارج میکند.

 )2خروج خون از برخی حفرات قلبی ،بدون نیاز به انقباض صورت میگیرد.

 )3میزان حجم خون موجود در خارج از قلب در حال کاهش است.

 )4به همۀ حفرات تشکیلدهندۀ ساختار قلب ،خون وارد میشود.

60608در مرحلهای از چرخۀ ضربان قلب که  ............از سایرین به طول میانجامد؛  ............قابل انتظار است.

 )1بیشتر ـ افزایش حجم خون درون بطنها همانند عبور خون از دریچههای قلبی در جهت پایین به باال
 )2کمتر ـ عبور خون روشن از پایینترین دریچۀ قلبی برخالف ورود خون به حفرات پایینی قلبی
 )3بیشتر ـ شنیدهشدن صدایی از سمت چپ قفسۀ سینه همانند خروج خون از گروهی از حفرات قلب
 )4کمتر ـ تغییر وضعیت دریچههای قلبی برخالف افزایش حجم خون موجود در رگها
60609چرخۀ ضربان قلب از سه مرحله تشکیل شده است که در یکی از آنها ،خون درون کوچکترین حفرۀ قلبی در حال تجمع است .در ابتدای این مرحله برخالف ابتدای
مرحلۀ ............

 )1قبلی ،از سمت چپ قفسۀ سینه صدایی شنیده میشود.
 )2بعدی ،در زمان کوتاهی تمامی دریچههای قلبی بسته میباشند.
 )3قبلی ،امکان خروج خون از حفرات قلبی در حال انقباض وجود دارد.
 )4بعدی ،وضعیت دریچههای قلب در نتیجۀ تجمع خون در سطح باالیی آنها تغییر میکند.
61610چند مورد عبارت زیر را نامناسب کامل مینماید؟
«با توجه به شکل مقابل که منحنی الکتروکاردیوگرام را نشان میدهد ،در نقاط » ............
الف)  Aو  ،Bبزرگترین دریچۀ قلبی به خون روشن اجازۀ عبور میدهد.
ب)  Bو  ،Cحجم خون حفرات در حال استراحت ،افزایش مییابد.
E

ج)  Cو  ،Dحداکثر مصرف  ATPدر دهلیز چپ قابل مشاهده است.

D

د)  Dو  ،Eگروهی از دریچههای ساختار قلب در پایینترین وضعیت ممکن قرار دارند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

61611کدام گزینه عبارت زیر را نادرست تکمیل میکند؟
«در دستگاه گردش خون انسان ،یکی از شرایط  ............است».

 )1متورمشدن بخشهایی از بدن ،افزایش میزان فشار اسمزی خوناب
 )2شنیدهشدن صداهای قلبی از سمت چپ قفسۀ سینه ،فعالیت عواملی به غیر از دریچههای قلبی
 )3تسهیل حرکت خون در سیاهرگهای اطراف قلب ،افزایش فاصلۀ بین استخوان جناغ و ستون مهرهها  
 )4افزایش ترشح هورمون از یاختههای اندام دریافتکنندۀ چربی جذبشده در روده ،اختالل در تشکیل لخته در خونریزیهای شدید

C

B

A
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61612کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل میکند؟
«در بدن انسان سالم ............ ،اثری مشابه  ............دارد».

 )1تحریک رشتههای عصبی سمپاتیک ـ افزایش ترشح هورمون از یاختههای عصبی غدۀ فوق کلیه ،بر میزان فشار خون
 )2افزایش نیاز بافت به ا کسیژن ـ کاهش میزان تولید کربندیا کسید ،بر قطر سرخرگهای کوچک بدن
 )3تحریک رشتههای پاراسمپاتیک دستگاه عصبی ـ ترشح شدید هورمونهای تیروئیدی ،بر تعداد ضربانهای قلب
 )4تحریک گیرندههای حساس به کمبود  CO2ـ تحریک گیرندههای حساس به یون  ، H+بر فشار سرخرگی

61613کدام گزینه در مورد دستگاه گردش خون انسان ،صحیح است؟

 )1بسیاری از یاختههای تشکیلدهندۀ بدن 20 ،میلیمتر تا شبکههای مویرگی فاصله دارند.
یرانند.
 )2برخی رگهای موجود در مناطق سطحی ،با جمع کردن دیوارۀ خود خون را با فشار به جلو م 
 )3برخی رگهای واجد فقط یک الیۀ یاختهای ،در انتهای خود حلقهای متشکل از یاختههایی با ظاهر غیرمخطط دارند.
 )4همۀ رگهای مؤثر در انتقال خون به بافتها ،در پاسخ به نیازهای بافتی میزان انقباض یاختههای خود را تغییر میدهند.
61614چند مورد ،عبارت را درست تکمیل مینماید؟
«در بدن فردی نابالغ که به  ............مبتال میباشد » ............
الف) تومور مالنوما ـ میزان ویتامینی که به همراه عامل داخلی معده جذب میشود ،کمتر از میزان طبیعی است.
ب) هموفیلی ـ قطعاً به علت فقدان فاکتور انعقادی شمارۀ  8جلوگیری از خونریزیهای وسیع در بدن دچار اختالل میشود.
ج) آسیب بزرگترین یاختههای غدد معده ـ میزان ترا کم چربی موجود در قسمت میانی استخوانهای دراز میتواند کاهش یابد.
د) کمبود فولیک اسید ـ میزان رشد استخوانهای دراز در پاسخ به ترشح نوعی هورمون از غدهای به اندازۀ نخود کاهش مییابد.

4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

61615هر یک از اجزای موجود در خون فردی بالغ که  ،............قطعاً ............

 )1بخشی از زندگی عامل ماالریا در آن سپری میشود ـ بیشترین حجم ساختار تجزیهشونده توسط پالسمین را تشکیل میدهد.
 )2درون فضای سیتوپالسم آن ،دانههایی دیده میشود ـ مادۀ وراثتی خود را فقط درون یک هسته جای داده است.
یزای بیگانه را دارد.
 )3در نخستین ژن درمانی موفقیت آمیز ،تغییر کرد ـ توانایی بیگانهخواری عوامل بیمار 
 )4در خارج از مغز استخوان تولید میگردد ـ به صورت روزانه یک درصد آن در بدن تخریب میشود.
61616در بدن فردی سالم ،اندامی که بیشترین میزان ذخیرۀ آهن را دارد ،برخالف اندامی که بیشترین میزان آهن را مصرف میکند؛ واجد چند مورد از مشخصههای
زیر میباشد؟
الف) نوعی اندام لنفی بوده و محل تخریب گویچههای قرمز محسوب میشود.
ب) قادر به تولید مادۀ غیرآنزیمی کمککننده به گوارش چربیها میباشد.
ج) خون را از طریق نوعی رگ به سیاهرگ بازگردانندۀ لنف به قلب تخلیه میکند.
د) توانایی ترشح نوعی پیک شیمیایی دوربرد مؤثر بر افزایش میزان هماتوکریت خون را دارد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

61617در دستگاه گردش مواد  ............ساختاری که مهمترین نقش را در انتقال مواد به تمامی نقاط بدن بر عهده دارد و بیشترین میزان انرژی را مصرف میکند ............

 )1مهرهداران واجد توانایی تنفس پوستی ـ در باالترین حفرۀ خود منجر به مخلوطشدن خون تیره و روشن میشود.
 )2مهرهداران واجد گردش خون ساده ـ در سطح شکمی بدن جانور قرار گرفت ه و خون روشن را به جلوی بدن منتقل میکند.
 )3جانوران فاقد گردش درونی مایع و دارای سوراخ در باالی خود ـ دارای تعداد زیادی زوائد مژک بوده که موجب حرکت مایع میشوند.
 )4بیمهرگان دارای چشم مرکب ـ با انقباض یاختههای ماهیچهای خود ،موجب عبور مایع از دریچههای ابتدای رگهای متصل به قلب میشود.
61618در ارتباط با دستگاه گردش مواد جانوران ،کدام گزینه به طور حتم صحیح است؟

 )1همۀ مهرهداران با گردش خون مضاعف ،بطنهای کامال ً جدا از هم دارند.
 )2همۀ بیمهرگان ،سامانۀ گردش مواد باز دارند.
 )3بعضی از جانوران واجد قلب دو حفرهای ،اندامهای تولیدمثلی تخصصیافته دارند.
 )4بعضی از جانوران واجد حفرۀ گوارشی ،توانایی تسهیل انتقال مواد به کمک حرکات بدن را دارند.
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61619کدام گزینه در رابطه با دستگاه گردش خون جانوران مختلف ،صحیح بیان شده است؟

 )1حشرات ،مایع مؤثر در تبادل گازهای تنفسی را از طریق منافذ دریچهدار به قلب باز میگردانند.
 )2در بدن ماهی ،رگهای حاوی خون تیره فشار خون کمتری نسبت به رگهای واجد خون روشن دارند.
 )3در دوزیستان بالغ ،مزیت سیستم گردش مواد ،انتقال یکبارۀ خون ا کسیژندار به تمام مویرگهای اندامهاست.
 )4در کرم خا کی ،در محل اتصال رگها به قلب ،دریچههایی وجود دارد که جریان خون را یکطرفه میکنند.
62620در دستگاه گردش مواد هر جانوری که  ،............قطعاً ............

 )1یک حفرۀ بطنی دارد ـ قلب به صورت یک تلمبه عمل کرده و خون را یکبار به تمامی بدن میفرستد.
 )2تعداد حفرات دهلیز و بطن آن با یکدیگر برابر است ـ خون تیره از تمامی حفرات ساختار قلب عبور میکند.
 )3در سطح پشتی خود قلب واجد منافذ دریچهدار دارد ـ با کمک این قلب خون را در جهت مخالف رگ شکمی خود منتقل میکند.
 )4دستگاه گوارش در انتقال مواد به سمت یاختهها نقش دارد ـ مسیر ورود و خروج مواد در دستگاه گوارش یکی است.
62621کدام گزینه در مورد گردش مواد در بدن انسان صادق نیست؟

 )1گویچههای خونی بالغ هستهدار قادر به عبور از دیوارۀ رگهای واجد یک الیۀ یاختهای هستند.
 )2اندامهای محل تخریب گویچههای قرمز ،توسط مویرگهای واجد غشای پایۀ کامل خونرسانی میشوند.
 )3یاختههای ماهیچهای با ظاهر مخطط در تغییر وضعیت دریچههای موجود در دستگاه گردش خون مؤثر هستند.
 )4دفع کلیوی شدید پروتئین منتقلکنندۀ پنیسیلین در خون ،موجب بروز عالئمی مشابه بستهشدن رگهای لنفی میشود.
62622در بدن فردی سالم ،به دنبال بروز نوعی خونریزی شدید ............محدود ............

 )1همانند ـ قطعات یاختهای حاصل از مگا کاریوسیتها ،در تولید لختۀ خون نقش اصلی را دارند.
 )2برخالف ـ با تجمع اجزایی از خون که فاقد هسته میباشند ،جلوی خونریزی گرفته میشود.
 )3همانند ـ وجود ویتامین  Kو یون  Caو پروتئینهایی نظیر فیبرینوژن ضروری است.
 )4برخالف ـ در پی ترشح آنزیمی خاص ،ابتدا ترومبین و سپس فیبرین در خون دیده میشود.
62623در ارتباط با قطورترین مجرای لنفی بدن انسان ،کدام گزینه صادق است؟

 )1مایع لنفی دست راست را دریافت میکند.
 )2پس از عبور از جلوی تیموس ،محتویات خود را به نوعی سیاهرگ تخلیه میکند.
 )3توان دریافت مایع لنفی خار جشده از طحال را دارد.
 )4محتویات خود را مستقیماً به بزرگ سیاهرگ زبرین تخلیه میکند.

