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ساختارقلب،تأمیناکسیژنوموادمغذیودریچههایقلب

 خوش اومدین به فصل شیرین و جذاب قلب! در ابتدای کار می خوام که با آناتومی قلب تو رو به چالش بکشم. پس خودتو آماده کن که مسیر بسیار پر پیچ و خمی در پیش داری...
کدام گزینه صحیح است؟- 425

1(هیچیکازانشعاباتسرخرگآئورتپیشازقوساینرگازآنجدانمیگردد.

کسیژنهستند. 2(بسیاریازسیاهرگهایواردکنندۀخونبهقلب،حاویخونروشنوغنیازا

3(همۀسیاهرگهایششی،ازمجاورتبزرگسیاهرگزبرینودهلیزراستعبورکردهوبهقلبواردمیشوند.

کسیژندردستگاهگردشخونهستند. 4(برخیازحفراتقلبی،باانقباضخودقادربهجابهجاکردنخونحاویا

کدام گزینه در ارتباط با دستگاه گردش خون انسان سالم و ایستاده صادق است؟- 426

1(بخشصعودیبزرگترینسرخرگبدننسبتبهبخشنزولیآن،درسطحعقبیتریازسرخرگششیقراردارد.

2(بزرگسیاهرگیکهباسرخرگآئورتتماسفیزیکیداردنسبتبهسیاهرگهایششی،درسطحپایینتریبهقلبواردمیشود.

3(انشعابیازسرخرگششیکهازسطحجلوییبخشنزولیآئورتعبورمیکندنسبتبهانشعابدیگراینسرخرگ،مسافتکمتریطیمیکند.

کسیژننسبتبهقوسموجوددرسرخرگاصلیدیگر،درسطحباالتریقراردارد. 4(محلمنشعبشدنسرخرگخارجشدهازقلبوحاویخونکما

کدام گزینه در مورد بدن انسان سالم و ایستاده صحیح است؟- 427

1(ضخامتالیۀماهیچهایدردیوارۀبینبطنها،کمترازضخامتدیوارۀحفراتباالییقلباست.

کسیژن،بیشترازسایررگهایمتصلبهاینانداماست. 2(قطررگهایمتصلبهقلبوحاویخونپرا

3(دورترینمنفذدیوارۀقلبازنوکایناندام،دربازگرداندنمحتویاترگهایلنفیبهحفراتقلب،مؤثراست.

کلیلی،درتغذیۀیاختههایموجوددردیوارۀدهلیزراستداراینقشمهمیاست. 4(جلوییترینانشعابسرخرگهایا

در دستگاه گردش خون انسان سالم و ایستاده، رگی که ............- 428

کسیژنبهششهانقشمهمیدارد. 1(بیشترینمیزانفشارخوندرآنقابلاندازهگیریاست،درانتقالخونغنیازا

2(خونعبوریازجلوتریندریچۀقلبیرامستقیماًدریافتمیکند،درسطحیباالترازقوسآئورتمنشعبمیشود.

3(زودترازسایررگهادرتماسباخونعبوریازپایینتریندریچۀقلبیقرارمیگیرد،انشعاباتیداردکهدرخارجازقفسۀسینهقابلمشاهدهاند.

4(درسطحپایینترازسایررگها،بهقلبمتصلمیگردد،خونخارجشدهازسیاهرگموجوددرمرکزعصببیناییرامستقیماًدریافتمیکند.

کدام گزینۀ زیر در ارتباط با ساختار قلب انسان سالم و ایستاده، صحیح بیان شده است؟- 429

1(میزانضخامتدیوارهوچینخوردگیهادرحفراتباالییموجوددرساختارقلب،کمترازتمامینقاطحفراتپایینیآنمیباشد.

2(جلوییترینحفرۀقلبیدرمقایسهباحفرۀکناریخود،میزانطنابهایارتجاعیبیشتروشبکۀمویرگیتغذیهکنندۀوسیعتریدارد.

3(حفرۀقلبیواجدبیشترینتواناییمصرفگلوکز،درمقایسهباسایرحفراتقلبیباتعدادرگهایخونیبزرگبیشتریدرارتباطاست.

4(حفرۀقلبیمرتبطباسرخرگواجدبیشترینمیزانفشارخون،دارایضخیمتریندیوارۀقلبدربخشیازخوداست.
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چند عبارت زیر مشخصۀ حفره ای از ساختار قلب فرد ایستاده می باشد که خون خارج شده از مغز، زودتر از سایر حفرات قلبی به آن وارد می شود؟- 430

الف( باالترین مدخل سیاهرگ های متصل به قلب، در دیوارۀ جلویی این حفرۀ قلبی مشاهده می شود.

ب( یاخته های شروع کنندۀ تکانه های الکتریکی قلب، در قسمتی از این حفرۀ قلبی قرار گرفته اند.

ج( ضخامت دیوارۀ بخش های باالیی این حفرۀ قلبی بیشتر از قسمت های پایینی آن، می باشد. 

د( نوعی دریچۀ یک طرفه، مانع ورود خون روشن به درون آن، در حین انقباض بطن می شود.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
در مورد دستگاه گردش خون انسان، کدام گزینه صحیح است؟- 431

1(همۀرگهایخارجشدهازشبکههایمویرگیتغذیهکنندۀیاختههایماهیچهایقلب،خونتیرهرابهبزرگسیاهرگزبرینواردمیکنند.
2(همۀسیاهرگهایواردکنندۀخونبهقلب،اندازۀبزرگترینسبتبهسرخرگهایمتصلبهقلبداشتهوخونتیرهرابهایناندامبازمیگردانند.

کسیژنرامنتقلکردهودرابتدایخود،دارایدریچهایمتشکلازسهقطعههستند. 3(همۀسرخرگهایخارجکنندۀخونازقلب،خونواجدا
کسیژنوقندراازدستمیدهند. کلیلیتواناییمصرفا 4(همۀیاختههایموجوددرساختارقلبانسان،درپیقطعخونرسانیتوسطسرخرگهایا

چند مورد زیر در ارتباط با سرخرگ هایی که حین آنژیوگرافی فرد مبتال به سکتۀ قلبی، مورد بررسی قرار می گیرند، صادق است؟- 432

الف( در تماس با یاخته های بافت چربی بوده و تشکیل لخته در این رگ های خونی، همواره موجب بروز سکتۀ قلبی می گردد.

کسیژن است و در محل قوس این سرخرگ از آن جدا می شوند. ب( نخستین انشعاب سرخرگ آئورت بوده که حاوی خون پرا

ج( در تشکیل شبکۀ مویرگ های خونی تغذیه کنندۀ بافت های قلب، در سطح پشتی و جلویی آن نقش دارند.

د( سخت شدن دیوارۀ آن ها، می تواند کاهش میزان کشیدگی دیوارۀ مثانه را درپی داشته باشد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 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 ... 
در بدن فردی سالم، گردش خون عمومی و ششی از نظر ............ شبیه یک دیگر هستند و از نظر ............ تفاوت دارند.- 433

1(جهتعبورگازهایخونیازشبکههایمویرگیـمیزانضخامتدیوارۀسرخرگاصلیآنها
2(میزانفشارخونموردنیازبرایخونرسانیـامکانمشاهدۀشبکههایمویرگیآنهادرداخلقفسۀسینه

3(وجوددریچهدربرخیسیاهرگهایموجوددرآنهاـتعدادسرخرگهایاصلیواردکنندۀخونبهآنها
4(تعدادقسمتهایتشکیلدهندۀدریچۀقلبیابتدایسرخرگاصلیآنهاـتعدادرگهایبازگردانندۀخونآنهابهصورتمستقیمبهقلب

 حاال برویم سراغ دریچه های 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 
چاره ای نبود!

ک همۀ دریچه های قلبی در بدن فردی سالم و ایستاده، محسوب می گردد؟- 434 کدام گزینۀ زیر وجه اشترا

1(موجبیکطرفهشدنجریانخوندربدنشدهوباتجمعخوندرسطحباالییخود،بازمیشوند.
2(بدوننیازبهوجودبافتپیوندی،قادربهممانعتازبازگشتخونبهدرونبرخیحفراتقلبیهستند.

3(دراثرچینخوردگیبافتپوششیایجادشدهوبهکمکطنابهایارتجاعیبهدیوارۀداخلیقلباتصالدارند.
4(داراییاختههاییباظاهرمشابهیاختههایپوششینازکبودهوبهجریانیکطرفۀخونکمکمیکنند.

دریچه ای در ساختار قلب انسان که نسبت به سایرین، از تعداد قطعات کم تری تشکیل شده است؛ چه ویژگی دارد؟- 435

کسیژنبهسمتپایینمیشود. 1(موجبجریانیکطرفۀخونروشنوغنیازگازا
2(فقطحینانقباضیاختههایماهیچهایموجوددردیوارۀحفراتباالییقلب،بازمیباشد.

3(بادونوعحفرۀقلبیمختلفدرارتباطبودهومانعبازگشتخونتیرهبهیکحفرۀقلبیمیشود.
4(نخستیندریچۀقلبیاستکهدرتماسباخونخارجشدهازشبکۀمویرگیتغذیهکنندۀقلبقرارمیگیرد.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟- 436

»در ساختار قلب انسان، ............ دریچۀ قلب ............ دریچۀ آن، ............ «

1(بزرگترینـبرخالفکوچکترینـفقطدرحینانقباضدهلیزهابازمیباشد.
کسیژنقرارمیگیرد. 2(جلوییترینـهمانندعقبیترینـدرتماسباخونبدونا

3(مرکزیترینـهمانندکمقطعهترینـتحتتأثیرانقباضماهیچههایقلبیتغییروضعیتمیدهد.
4(پایینترینـبرخالفجلوییترینـعبورخونازحفرۀقلبیتشکیلدهندۀبخشاعظمنوکقلبراتنظیممیکند.
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دریچه های قلبی که در صورت تجمع مایع در سطح باالیی خود باز می شوند؛ برخالف سایر دریچه های قلبی چه مشخصه ای دارند؟- 437

2(درحینانقباضبطنهابهسمتباالحرکتمیکنند. 1(دارایبیشازیکقطعۀآویختهدرساختارخودمیباشند.
کمیشوند. 4(همزمانباممانعتعبورخون،موجبایجادصدایتا 3(توسطیاختههایبافتپیوندیقلبمستحکممیشوند.

 حل کردن سؤال بعدی مثل راه رفتن روی لبۀ پرتگاهه. ببینم حواست به تله های این سؤال هست یا نه!
چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟- 438

»در دستگاه گردش خون انسان، هر دریچه ای که ............ «

الف( با آزاد کردن کلسیم شبکۀ آندوپالسمی و مصرف ATP در یاخته های خود باز و بسته می شود، با کمک یاخته های پیوندی مستحکم می گردد.

ب( با حرکت به سمت باال، باز می شود، همزمان با ممانعت از بازگشت خون به حفرات پایینی قلب، صدای تاک را ایجاد می کند.

کثر فشار خون باز می شود. ج( در حین انقباض بطن ها، قطعات تشکیل دهندۀ آن ها به باال حرکت می کنند، تحت تأثیر حدا

گم، به صورت یک طرفه را ممکن می سازد. د( موجب ایجاد صدای اول قلب می شود، خروج خون تیره از دورترین حفرات قلب از دیافرا

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 حاال برویم سر وقت صداهای قلبی! 
در ارتباط با فعالیت قلب و صداهای آن، کدام عبارت صحیح است؟- 439

2(هردریچۀقلب،جریانخونبیندوحفرۀقلبیراتنظیممیکند. 1(هرصدایقلب،مربوطبهبستهشدندریچههایقلبیاست.
4(هرصدایطبیعیقلب،بدونکمکگوشیپزشکی،قابلشنیدناست. 3(هردریچۀقلبی،درحینحرکتبهسمتباالصداییایجادمیکند.

کدام گزینه عبارت زیر را از نظر درستی یا نادرستی به طور متفاوت با سایر گزینه های ذکرشده، تکمیل می کند؟- 440

»صدای طبیعی قلب که در نتیجۀ حرکت گروهی از دریچه های قلب به سمت باال ایجاد می شود؛ در زمانی که ............ ، با کمک گوشی پزشکی قابل شنیدن است.«

1(نیمیازحفراتقلبیدرحالتغییرطولتارهایخودومصرفشدیدآدنوزینتریفسفاتهستند
2(میزانکشیدگیطنابهایارتجاعیمتصلبهدیوارۀداخلیقلبکاهشمییابد

3(میزانجریانخوندرونسرخرگهایبزرگبدندرحالافزایشاست
4(نیمیازحفراتتشکیلدهندۀساختارقلبدرحالاستراحتهستند

 در سؤال بعدی از بیماری هایی که تا این جا بهشون توی این فصل اشاره شده حرف میزنیم ... 
کدام یک از گزینه های زیر درست بیان شده است؟- 441

1(درسکتۀقلبی،هموارهدیوارۀسرخرگویژهایدرتماسباچربیاطرافقلبسختشدهاست.
کلیلیبهکمکآنژیوگرافیممکناست. 2(درتصلبشرایین،هموارهمشاهدهلختۀخوندرسرخرگهایا

3(درسکتۀقلبی،هموارهتأمیننیازتغذیهایبرخییاختههایتشکیلدهندۀساختارقلبمختلشدهاست.
4(درنقصمادرزادیدیوارۀبیندهلیزها،هموارهصداهایغیرطبیعیازسمتچپقفسۀسینهشنیدهمیشوند.

 سؤال بعدی حاصل ترکیب کردن مبحث صداهای قلبی با مبحث آناتومی قلبه!
کدام گزینۀ زیر در ارتباط با هر حفرۀ قلبی درست است که با انقباض خود در ایجاد یکی از صداهای قلبی نقش ایفا می کند؟- 442

1(نیرویانقباضآنموجبتغییروضعیتفقطبرخیازدریچههایقلبیمیشود.
2(نسبتبهحفراتقلبیازنوعدیگر،میزانچینخوردگیومصرفATPبیشتریدارد.
کسیژناندکرادرخودجایمیدهد. 3(درنیمهایازقلبقرارگرفتهاستکهخونباا

4(طنابهایارتجاعیمتصلبهدریچههایدولختیوسهلختی،درآنغیرقابلمشاهدهمیباشند.

 تا بدین جای کار سؤال از نکات شکل زیاد داشتیم ولی به خاطر این که این نکات اسپویل نشن، خود این شکل ها رو سؤال ندادیم، ولی االن قراره بریم سراغ این شکل ها و قبل 
از بررسی بافت های قلب به بررسی این شکل ها و نکاتشون بپردازیم!

با توجه به شکل مقابل که ساختار قلب سالم را نشان می دهد، کدام گزینه صحیح بیان شده است؟- 443

1(حفرۀقلبی1،خونراازمسیرگردشخونیدریافتمیکندکهفاقدتواناییخونرسانیبهمحتویاتقفسۀسینهمیباشد.
2(حفرۀقلبی2،باانقباضیاختههایماهیچهایخوددرایجادصدایدومقلبینقشمهمیایفامیکند.

کسیژنوقندبیشترینیازدارد. (2)3(حفرۀقلبی3،درمقایسهباسایرحفراتقلبی،بهمیزانا

(3)

(1)

(4)
4(حفرۀقلبی4،بادودریچۀقلبیباتعدادقطعاتتشکیلدهندۀمتفاوتدرارتباطاست.
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟- 444

»با توجه به شکل مقابل دریچۀ ............ ابتدای مسیر یکی از دو نوع گردش خون است که ............ مسیر دیگر گردش، ............ «

الف( 2 ـ همانند ـ به دفع برخی مواد زائد از خون کمک می کند.

ب( 1 ـ برخالف ـ موجب کاهش میزان بیکربنات موجود در خون می شود.

ج( 1 ـ نسبت به ـ میزان مسافت کم تری، خون را درون بدن فرد به گردش در می آورد.
(1)

(2)

د( 2 ـ برخالف ـ در بازگرداندن مایع لنف به دستگاه گردش خون نقش مهمی ایفا می کند. 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

ساختاربافتیقلب

ک دو الیۀ درون شامه و برون شامه است؟- 445 با توجه به ساختار قلب، کدام مورد وجه اشترا

2(درساختارخودیکنوعبافتپیوندیدارند. 1(فقطازیکالیۀیاختهایتشکیلشدهاند.
کسیژنموردنیازخودرامستقیماًازخوندرونقلبتأمینمیکنند. 4(ا 3(ضخامتکمتریدرمقایسهباالیۀمیانیدیوارۀقلبدارند.

بافت پیوندی موجود در الیۀ میانی ساختار قلب انسان چه ویژگی دارد؟- 446

2(فاقدتماسبامایعمؤثردرحرکتروانقلبمیباشد. 1(موجبافزایشاستحکامهمۀدریچههایدستگاهگردشخونمیشود.
4(دربینیاختههایخودفضایبینیاختهایاندکیدارد. 3(بیشترحجمضخیمترینالیۀدیوارۀقلبراتشکیلمیدهد.

کدام گزینه، ویژگی الیۀ پیراشامه است؟- 447

1(همانندبیرونیترینالیۀدیوارۀقلبواجدیاختههایبافتپیوندیوپوششیمیباشد.
2(برخالفنازکترینالیۀدیوارۀقلب،درتشکیلواستحکامدریچههایقلبیداراینقشاست.
3(همانندضخیمترینالیۀدیوارۀقلب،درتماسبامایعمؤثردرحفاظتازقلبقرارمیگیرد.

4(برخالفالیۀماهیچهایدیوارۀقلب،درساختارخودداراییاختههایپیوندیمیباشد.
)در( الیه ای از ساختار قلب در بدن فردی سالم که ............، به طورقطع ............- 448

1(ضخامتبیشترینسبتبهسایرینداردـگروهیازیاختهها،دارایبیشازیکهستهمیباشند.
2(دراستحکامدریچههایقلبیمؤثراستـهمۀیاختههایماهیچهایبهکالژنمتصلاند.

3(داراییاختههایپوششیاستـدرساختارخود،واجدرشتههایتشکیلدهندۀبافتپیوندیقلبنیزمیباشد.
4(داخلیترینالیهمحسوبمیشودـباکمکانقباضیاختههایخودموجبتغییروضعیتدریچههایقلبمیشود.

الیه ای در ساختار قلب که فقط از یاخته های پوششی تشکیل شده  است، ............- 449

1(درتشکیلتمامیدریچههایقلبینقشمهمیدارد.
2(درساختارخودفقطدارایچندینالیۀیاختهایمشابهمیباشد.

کلیلینیازدارد. کسیژنموردنیازخودبهوجودشبکههایمویرگیا 3(برایتأمینا
4(درتماسمستقیمبامایعمؤثردرحفاظتازقلبقرارمیگیرد.

با توجه به شکل مقابل که ساختار قلب را نشان می دهد، کدام گزینه درست است؟- 450

1(درالیۀ)1(،تمامییاختههادرتماسبامایعمؤثردرحرکاتروانقلبقرارمیگیرند.
2(درالیۀ)2(،دونوعبافتمختلفبافضایبینیاختهایزیاددیدهمیشود.

3(درالیۀ)3(،هرنوعیاختۀموجوددراینالیه،تواناییانقباضرادارد.
4(درالیۀ)4(،یاختههادرتماسباالیهایواجدرشتههایعصبیدستگاهخودمختارقراردارند.

کدام گزینه مشخصۀ بسیاری از یاخته های ماهیچه ای موجود در ساختار ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب را بیان می کند؟- 451

1(تواناییتولیدمولکولATPدرسطحپیشمادهدرفضایسیتوپالسمخودرادارند.
2(بهرشتههایضخیموواجدپیوندهیدروژنیدرساختاراینالیه،متصلهستند.

3(واجدظاهریمخططبودهوبیشازیکهستهدرونخودجایدادهاند.
4(توسطرشتههایبخشپیکریدستگاهعصبی،عصبدهیمیشوند.
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کدام گزینۀ زیر در ارتباط با ساختار نشان داده شده با عالمت »؟« در شکل مقابل، درست است؟- 452

1(موجبافزایشسرعتانتقالپیامتحریکبینیاختههایماهیچهایقلبمیشود.
2(باعثمیگرددتاکلماهیچههایموجوددرساختارقلببهصورتیکواحدعملکنند.

3(هریاختۀماهیچهایحفراتباالییقلب،ازطریقآنپیامتحریکرابهیاختۀبعدیمنتقلمیکند.
? 4(درساختاریاختههایماهیچهایمتصلبهاستخوانبازوقابلمشاهدهبودهوظاهرمخططیاختهراایجادمیکند.

چند مورد عبارت زیر را درست تکمیل نمی کند؟- 453

»در بدن انسان، هر یاختۀ ماهیچه ای که ............ «

الف( به صورت غیرارادی منقبض می شود، فاقد گیرنده های مربوط به حس وضعیت می باشد.

ب( در ساختار خود دارای بیش از یک هسته می باشد، این هسته را در قسمت مرکزی خود جای داده  است.

ج( در الیۀ ماهیچۀ قلب قرار دارد، فقط با کمک یک صفحۀ بینابینی با دیگر یاخته ها ارتباط برقرار می کند.

د( در بروز انعکاس عقب کشیدن دست نقش دارد، با یاخته های عصبی بخش پیکری دستگاه عصبی سیناپس برقرار می کند.

ه ( در تماس با سخت ترین نوع بافت پیوندی قرار نمی گیرد، تحت تأثیر رشته های بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام گزینۀ زیر در ارتباط با شبکۀ هادی قلب انسان صحیح است؟- 454

1(هرتحریکالکتریکیقلب،توسطیاختههایباالترینگرهشبکۀهادیایجادشدهاست.
2(هریاختۀماهیچهایقلبی،پیامتحریکراازطریقصفحاتبینابینیازیاختۀدیگریدریافتکردهاست.

کلیلیقرارگرفتهاست. 3(هرگرهبافتهادی،دردیوارۀپشتینخستینحفرۀقلبیدریافتکنندۀخونسیاهرگا
4(هردستهتارماهیچهایشبکۀهادیخارجشدهازگرهضربانسازقلب،پیامهایتحریکیرابهدریچۀسهلختینزدیکمیکند.

چند مورد زیر مشخصۀ گرهی در ساختار شبکۀ هادی قلب است که فاصلۀ کم تری از محل اتصال بزرگ سیاهرگ زیرین با قلب دارد؟- 455

الف( در زایش تحریک های طبیعی قلب نقش مهمی داشته و در سطح باالتری از دریچۀ ابتدای سرخرگ آئورت قرار گرفته است.

ب( می تواند پیام های تحریکی را به کمک یاخته هایی واجد ارتباط تنگاتنگ به گره قلبی دیگر منتقل کند.

ج( در مقایسه با گره دیگر شبکۀ هادی قلب، اندازۀ کوچک تری داشته و در سطح پایین تری قرار گرفته  است.

د( با رشته هایی از شبکۀ هادی که فقط در یک حفرۀ قلبی مشاهده می شوند، ارتباط دارد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
کدام گزینه، عبارت زیر را درست کامل می کند؟- 456

»در ساختار قلب انسان رشته هایی از شبکۀ هادی که پیام را ............ برخالف رشته های منتقل کنندۀ پیام عصبی به بطن ها ............ «

1(بهدهلیزچپمنتقلمیکنندـدردهلیزراستقابلمشاهدههستند.
2(بیندوگرهشبکۀهادیمنتقلمیکنندـقادربههدایتپیامعصبیبهسمتچپبدنهستند.

3(بهدهلیزچپمنتقلمیکنندـبهمیزانبیشترینسبتبهرشتههایشبکۀهادیدربیندوگره،گسترشیافتهاند.
4(بیندوگرهشبکۀهادیمنتقلمیکنندـپیامعصبیرامستقیماًازبزرگترینگرهتشکیلدهندۀبافتهادیدریافتمیکنند.

چند مورد زیر در رابطه با شبکۀ هادی قلب انسان، نادرست است؟- 457

الف( انتقال پیام از گره کوچک تر قلب به درون حفرات پایینی قلب با سرعت بسیار زیادی انجام می گیرد. 

ب( انتقال پیام تحریک از حفرات باالیی قلب به حفرات پایینی آن، از طریق بافت پیوندی عایق صورت می گیرد.

ج( هر رشتۀ شبکۀ هادی نیمۀ باالیی قلب، با گره موجود در عقب بزرگ ترین دریچۀ قلبی در تماس است.

د( رشته های واردکنندۀ پیام به بطن ها جریان الکتریکی را به باال و پایین هدایت می کنند و در نزدیکی نوک قلب به دو شاخه تقسیم می شوند. 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
در ساختار شبکۀ هادی قلب انسان، هر ............ است، به طور قطع ............- 458

1(دستهایازرشتههاکهفقطدریکحفرۀقلبیقابلمشاهدهـبادوگرهقلبیارتباطتنگاتنگیبرقرارمیکنند.
2(گرهیکهدرسطحپایینترینسبتبهمرکزیتریندریچۀقلبیقرارگرفتهـپیامهایالکتریکیرابالفاصلهمنتقلمیکند.

3(دستهایازتارهایماهیچهایخاصکهباگرهکوچکترشبکۀهادیدرتماسمستقیمـپیامتحریکرابهاینگرهمنتقلمیکند.

4(گرهیکهدرفاصلۀکمتریازبزرگسیاهرگزبرینقرارگرفتهـباگستردهتریندستهتارماهیچهایخاصشبکۀهادی،ارتباطدارد.
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  توی سؤال بعدی نکات باقی مونده از شبکۀ هادی رو واستون جمع آوری کردیم ... برید حالشو ببرین!
در ارتباط با ساختار قلب انسان، کدام  گزینه به طور حتم صحیح است؟- 459

1(رشتههایبیندوگرهموجوددردیوارۀجلوییدهلیزراست،ازیاختههاییباتوانانتقالپیامتحریکتشکیلشدهاند.
2(نخستینبخشمنقبضشوندۀبطنها،آخرینبخشدریافتکنندۀپیامالکتریکیمربوطبهتحریکبطنهااست.

3(انقباضیاختههایماهیچهایباالترینگرهشبکۀهادیقلب،تحتتأثیررشتههایعصبیسمپاتیکدستگاهعصبیآغازمیشود.
4(حفرۀقلبیکهکمترینمیزانشبکۀهادیرادرخودجایدادهاست،درمقایسهباسایرحفراتقلبی،بهسیاهرگهایبیشتریاتصالدارد.

چرخهضربانقلب

 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 ماهیچه ها ... 

کدام گزینه در ارتباط با دو مرحلۀ استراحت عمومی و انقباض دهلیزها، صحیح می باشد؟- 460

گم،درحالانقباضهستند. 1(ماهیچههایتشکیلدهندۀحفراتقلبیدورازدیافرا
2(مانعیبرایخروجخونروشنازنیمیازحفراتتشکیلدهندۀقلبوجوددارد.

3(بیشتریاختههایماهیچهایساختارقلبدرحالاستراحتهستند.
4(خونبهدرونقویترینحفرۀقلبیواردمیشود.

در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که ............، قطعاً ............ غیرممکن است.- 461

1(خونفقطبهدهلیزهاواردمیشودـخروجخونازقلب
2(حجمخوندرونبطنهادرحالافزایشاستـورودخونبهقلب

3(خونازدهلیزهابهصورتغیرفعالخارجمیشودـخروجخونازبطنها
4(خوندرحالورودبهدهلیزهامیباشدـورودخونبهدرونحفراتپایینیقلب

 پارامتر زمان رو به عوامل قبلی اضافه کن!
در بیشتر از نصف مدت زمان  مربوط به هر دورۀ چرخۀ ضربان قلب، کدام اتفاق روی می دهد؟- 462

2(حجمخونموجوددرونقلبدرحالکاهشاست. 1(گروهیازحفراتقلبیدرحالانقباضهستند.
4(خونبهحفراتپایینیتشکیلدهندۀساختارقلبواردمیشود. 3(حجمخوندرونحفراتپایینیقلبدرحالکاهشاست.

در هر مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب فردی سالم که ............ - 463

1(بیشترازسایرمراحلبهطولمیانجامد،حجمخوندرونقلبدرحالکاهشاست.
2(بسیارزودگذرمیباشد،خوندرنتیجۀمصرفATPازحفراتباالییقلبخارجمیشود.

3(خونفقطبهبرخیازحفراتساختارقلبواردمیشود،خروجخونازقلبغیرممکناست.
4(کمترازنیمیازچرخۀضربانراشاملمیشود،حجمخونحفراتپایینیقلبکاهشمییابد.

چند مورد، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟- 464

»در هر مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که ............ ، به طورقطع ماهیچه های ............ منقبض می شوند.«

ب( حجم خون قلب در حال کاهش است ـ برخی حفرات قلبی از باال به پایین  الف( کوتاه تر از سایر مراحل به طول می انجامد ـ موجود در حفرات باالیی قلب  

د( بیشترین انتقال خون از دهلیزها به بطن ها صورت می گیرد ـ همۀ حفرات قلبی ج( خون در حال خروج از برخی حفرات قلبی است ـ تشکیل دهندۀ این حفرات 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 توی قسمت های قبلی با دریچه های قلبی آشنا شدیم ولی االن قراره مباحث مدت زمان چرخۀ ضربان قلب، وضعیت دریچه ها و مسائل زمانی چرخۀ ضربان قلب رو با هم 
بررسی کنیم ...

کدام گزینۀ زیر در ارتباط با وضعیت دریچه های قلبی در مدت زمان چرخۀ ضربان قلب، درست است؟- 465

1(درابتدایکوتاهترینمرحلۀچرخۀقلب،وضعیتبرخیدریچههایقلبیدرپیانقباضماهیچههایقلبتغییرمیکند.
ثانیهایچرخۀضربانقلب،همۀدریچههایقلبیبهسمتپایینقرارگرفتهاند. 0 3/ 2(دراواسطمرحلۀ
3(درابتدایطوالنیترینمرحلۀچرخۀضربانقلب،برخیدریچههایبیندهلیزوبطنبازمیشوند.
4(دربیشترمدتزمانچرخۀضربانقلب،عقبیتریندریچۀقلبیبهسمتپایینقرارگرفتهاست.

ء
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کدام گزینه عبارت زیر را درست کامل می کند؟- 466

»در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، کمی ............ دریچۀ قلبی، ............ «

1(پیشازبازشدنعقبیترینـحجمخوندروندوحفرۀقلبیواجدبیشترینمیزانچینخوردگی،درحالافزایشمیباشد.

2(پیشازبازشدنجلوییترینـصدایکوتاهتروواضحقلبباکمکگوشیپزشکی،ازسمتچپقفسۀسینهشنیدهمیشود.
3(پسازبستهشدنجلوییترینـخروجخونازبرخیحفراتقلبیبدوننیازبهمصرفATPتوسطیاختههایماهیچهایانجاممیگیرد.

4(پسازبستهشدنپایینترینـیاختههایماهیچهایعادیضخیمترینالیۀدیوارۀبطنهاشروعبهانقباضمیکنند.

 حاال نوبت بررسی صداهای قلبی و چرخۀ ضربان قلب با همه! آی خونه دار و بچه دار! بیاید که تست خفن در حد اللیگا واستون آوردیم ... 
در دستگاه گردش خون فردی سالم، ............ شنیدن صدای قلبِی ............- 467

1(کمیپیشازـکوتاهتر،خروجخونازدوحفرۀپایینیتشکیلدهندۀقلببرخالفدوحفرۀباالییآن،ممکناست.
2(کمیپسازـواضح،حفراتقلبیمرتبطبادونوعدریچۀمختلف،انقباضیاختههایماهیچهایخودرامتوقفمیکنند.

3(کمیپسازـگنگ،نزدیکتریندریچۀقلبیبهبزرگسیاهرگزیرین،مانعخروجخونروشنازدهلیزراستقلبمیگردد.
4(همزمانباـقویتر،باانقباضماهیچههایقویترینحفرۀقلب،دریچۀابتدایقطورترینسرخرگبدنبهسمتباالحرکتمیکند.

 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 می کنیم. ضمنًا یادتون باشه که یه سری تیپ های تستی رو 
پس از پایان نوار قلب واستون گفتیم پس نگران نباشید ...

با توجه به شکل های مقابل که مراحل مختلفی از چرخۀ ضربان قلب را نشان می دهند، در مرحلۀ )1( ............ مرحلۀ )2( ............- 468

1(همانندـمصرفآدنوزینتریفسفاتدرکوچکترینحفراتساختارقلب،متوقفشدهاست.
2(برخالفـعلتبازبودنگروهیازدریچههایقلبی،تجمعخوندرسطحباالییآنهامیباشد.

3(همانندـامکانشنیدهشدنصدایقلبیباکمکگوشیپزشکیازسمتچپقفسۀسینهوجوددارد.
کسیژنداربهدرونحفرۀقلبیدریافتکنندۀخونمسیرگردشعمومیغیرممکناست. 4(برخالفـورودخونا

 ابتدا حرف از مراحل مختلف چرخه ضربان قلب میزنیم و اسم مرحله رو واستون میگیم ... 
کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟- 469

»در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، حین مرحلۀ ............ ، ابتدا ............ شده و سپس ............ «

1(سیستولدهلیزهاـماهیچههایدهلیزهامنقبضـدریچههایبیندهلیزوبطنبازمیگردند.
2(سیستولدهلیزهاـسمتچپقلبمنقبضـماهیچههایسمتراستبهحالتانقباضدرمیآیند.

3(سیستولبطنهاـصدایگنگازسمتچپقفسۀسینهشنیدهـدریچههایسینیبهباالحرکتمیکنند.
4(استراحتعمومیـعبورخونازدریچههایدولختیوسهلختیممکنـدریچههایسینیبهسمتپایینحرکتمیکنند.

در چرخۀ ضربان قلب، در ابتدای مرحلۀ ............ انتهای این مرحله، ............ می شود.- 470

1(سیستولدهلیزها،همانندـازسمتچپقفسۀسینهصداییشنیده
2(سیستولبطنها،برخالفـخونبهدرونبرخیازحفراتساختارقلبوارد

کثرمیزانحجمخوندرکوچکترینحفرۀقلبیدیده 3(استراحتعمومی،برخالفـحدا
4(استراحتعمومی،همانندـکاهشمقدارحجمخونموجوددرخارجازقلب،مشاهده

کدام مورد عبارت زیر را نادرست تکمیل می کند؟- 471

»در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، ............ همزمان با ............ ممکن است.«

1(بستهبودنکمقطعهتریندریچۀقلبـخروجخونازحفراتپایینیقلب
2(بستهبودندریچههایسینیقلبـبستهبودندریچههایدولختیوسهلختی

3(ورودخونبهدرونحفراتپایینیقلبـورودخونبهدرونسرخرگآئورت
4(خروجخونازدهلیزهاـورودخونبهدروندهلیزها

 توی سؤاالی بعدی مرحلۀ خاصی یا ویژگی خاصی رو واستون میگیم و شما باید تشخیص بدین که چه زمانیه!
در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که وضعیت هیچ یک از دریچه های قلبی تغییر نمی کند، کدام مورد روی می دهد؟- 472

2(هرحفرۀقلبیجلویبزرگسیاهرگزیرین،درحالانقباضاست. 1(صدایاولیادومقلبازسمتچپقفسۀسینهشنیدهمیشود.
4(دریچههایواجدقطعاتآویختهاجازۀعبوربهخونرامیدهند. 3(ورودخونبهدرونبزرگترینحفرۀقلبیشروعمیشود.
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چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟- 473

»در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم کمی پس از شنیده  شدن هر صدای طبیعی از سمت چپ قفسۀ سینه، ............ «

کسیژن به صورت یک طرفه را می دهد. الف( فقط یکی از دریچه های بین دهلیز و بطن، اجازۀ عبور خون کم ا

ب( برخی از دریچه های قلبی در نتیجۀ انقباض بخشی از ماهیچه های حفرات قلبی، تغییر وضعیت می دهند.

ج( امکان ورود خون به درون هر حفرۀ ساختار قلب که در حال استراحت می باشد، وجود دارد.

کسیژن می باشند. د( تمامی حفرات ساختار قلب در حال پرشدن توسط خون حاوی ا

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 هنوز هم سؤاالی ویژگی دار رو داریم بررسی میکنیم ولی با یه قالب جدید سروکار داریم!
در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب خروج خون از برخی حفرات قلبی بدون مصرف انرژی صورت می گیرد. در حد فاصل آغاز این مرحله و پایان مرحلۀ بعدی چرخۀ - 474

ضربان قلب بروز کدام مورد قابل انتظار است؟

1(بازشدننزدیکتریندریچۀقلبیبهگرهکوچکترشبکۀهادیقلب،درپیانقباضحفراتقلبی
2(خروجخونروشنازقویترینحفرۀموجوددرساختارقلب

3(شنیدهشدنصدایپوومازسمتچپقفسۀسینهباکمکگوشیپزشکی
4(ورودخونبهحفراتقلبِیدرحالاستراحت

 حاال باید برویم سراغ سؤاالتی که چهار تا زمان مختلف رو در چهار تا گزینه می بینیم ... این سبک توی آزمون های آزمایشی خیلی شایع هستند. 
کدام گزینه عبارت را مناسب کامل می کند؟- 475

»در هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب فردی سالم که ............، قطعاً ............ «

1(حجمخونقویترینحفرۀقلبدرحالافزایشاستـهمۀدریچههایسهقطعهایمانعورودخونبهحفراتپایینیقلبمیشوند.
2(ورودخونبهقلبوخروجخونازآنممکناستـماهیچههایدیوارۀجلوییترینحفرۀقلبیدرحالاستراحتهستند.

3(مقاومتریندریچۀقلبمنقبضمیشودـحجمخونموجوددرسرخرگهایبدنشروعبهافزایشمیکند.
4(خونفقطازبرخیحفراتقلبیخارجمیشودـماهیچۀحفراتدیگرقلب،درحالاستراحتمیباشد.

در هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب طبیعی انسان سالم، که ............ - 476

1(تمامیدریچههایقلبیاجازۀعبوربهخونرامیدهند،امکانورودخونبهدروندهلیزهاوجوددارد.
2(خونازبرخیدریچههایقلبیعبورمیکند،ماهیچههایدیوارۀاینحفرۀقلبیدرحالانقباضهستند.
3(ماهیچههایتمامیحفراتقلبیدرحالاستراحتهستند،دریچههایقلبیبهسمتباالقرارگرفتهاند.

4(مرکزیترینوبزرگتریندریچۀقلبی،مانععبورخونمیشوند،حجمخونموجوددربرخیحفراتقلبثابتمیماند.
در چرخۀ ضربان قلب، کمی پس از آن که ............ حجم خون درون حفرۀ )حفره های( قلبی واجد ............ دیده می شود؛ قطعاً ............ است.- 477

1(حداقلـتواناییدریافتخوندرزمانانقباضبطنهاـحجمخونموجوددرخارجازقلب،درحالکاهش
2(حداقلـبیشترینمیزانضخامتماهیچۀقلبـحفرۀواجدگرهپیشاهنگشبکۀهادی،درحالاستراحت

کمشبکۀهادیـصداییازسمتچپقفسۀسینه،قابلشنیدن کثرـکمترینمیزانترا 3(حدا
کثرـطنابهایارتجاعیـانقباضیاختههایماهیچهایدهلیزها،درحالشروع 4(حدا

 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 ...
در چرخۀ ضربان قلب 0/4 ثانیه پس از شنیدن صدای پووم قلب در بدن فردی سالم، چه اتفاقی روی می دهد؟- 478

1(کمقطعهتریندریچۀموجوددرقلب،اجازۀعبوریکطرفهبهخونتیرهرامیدهد.
2(ضخیمترینالیۀدیوارۀحفراتقلبیواجدطنابهایارتجاعی،شروعبهانقباضمیکند.

3(بیشترینمیزانکشیدگیدرطنابهایارتجاعیمتصلبهبرخیدریچههایقلبیمشاهدهمیشود.
4(امکانورودخونبهحفرۀقلبیواجدرشتههایبینگرهیشبکۀهادیوخروجخونازاینحفرهوجوددارد.

479 - 0 3/ کسیژن ............  کثر میزان مصرف ATP توسط نخستین حفرۀ قلبی دریافت کنندۀ خون غنی از ا 0 ثانیه پس از مشاهدۀ حدا 2/ در چرخۀ ضربان قلب طبیعی،

ثانیه پیش از این زمان ............ .

1(همانندـامکانورودخونبهدرونتمامیحفراتقلبیوجوددارد
2(برخالفـدریچههایایجادکنندۀصدایاولقلب،مانععبورخونمیشوند

3(درمقایسهباـکشیدگیطنابهایمتصلبهکمقطعهتریندریچۀقلبی،کمتراست
کلیلیاطرافقلبواردمیشود کسیدکربنکمتریبهدرونمویرگهایا 4(نسبتبهـمیزاندیا
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 سؤال بعدی یکی از سخت ترین سؤاالت این فصل محسوب میشه و باید حواستون باشه که نکات خفنی هم داره!
در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم و در حال استراحت، حدود ............ ثانیه پس از زمانی که ............، به طورقطع ............ .- 480

ـگروهیازدریچههایقلبی،درنتیجۀانقباضبرخیحفراتبازمیشوندـامکانورودخونتنهابهدرونبرخیحفراتقلبوجوددارد 0 4/ )1
کقلبشنیدهمیشودـخونطیعبورازنزدیکتریندریچهبهگرهدومشبکۀهادی،ازپایینبهباالحرکتمیکند ـصدایتا 0 3/ )2

ـمرحلۀزودگذرچرخۀضربانقلبشروعمیشودـدیوارۀخارجیبطنهاکمترینفاصلهراازسطحدندههادارد 0 2/ )3
ـدریچۀسهلختیازحالتبازبهحالتبستهدرمیآیدـبیشترماهیچههایساختارماهیچۀقلبدرحالانقباضهستند 0 1/ )4

نوارقلب

در حین فعالیت قلب فردی سالم، کمی پیش از آن که ............، قطعاً ............ - 481

1(گرهسینوسیدهلیزیبهحالتتحریکدربیایدـپیامتحریکسراسرحفراتپایینیقلبرادربرمیگیرد.
2(یاختههایماهیچهایگرهدهلیزیبطنیتحریکشوندـپیامتحریکبهدیوارۀبیندوبطنرسیدهاست.

3(یاختههایبزرگترینگرهشبکۀهادیقلبتحریکشوندـدهلیزهاازپایینبهباالمنقبضمیگردند.
4(یاختههایگرهدومشبکۀهادیقلبتحریکشوندـانتقالپیامالکتریکیدررشتههایبینگرهیمشاهدهمیشود.

 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 یکی یکی بررسی میکنیم و بعدش هم 
مراحل مختلف اون رو میریزیم داخل مخلوط کن !

کدام گزینه، در ارتباط با نوار قلب درست بیان شده است؟- 482

1(تغییرفاصلۀامواجمختلفآنمیتواندنشاندهندۀوجودبیماریقلبیدرفردباشد.
2(درنتیجۀفعالیتالکتریکیتمامییاختههایقلبثبتشدهونشاندهندۀمیزانبروندهقلبمیباشد.

3(باقراردادنالکترودهایدستگاهدرزیرپوستتشکیلشدهودارایتعدادیامواجمشابهبامنحنینوارمغزیمیباشد.
4(فاصلۀبینهردوبخشبامیزانشدتالکتریکییکساندرمنحنینوارقلبفردیسالم،برابربا0/8ثانیهاست.

در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، ............ شروع ثبت موج P منحنی نوار قلب ............- 483

1(همزمانباـبرخیدریچههایقلبیمانعانتقالخونبینحفراتقلبیمیشوند.
2(اندکیپیشازـباکمکگوشیپزشکی،ازسمتچپقفسۀسینهصدایطبیعیشنیدهمیشود.

3(اندکیپسازـامکانعبورخونازبرخیدریچههایقلبی،ازسمتباالبهسمتپایینوجوددارد.
4(اندکیپسازـیاختههایتشکیلدهندۀباالترینگرهشبکۀهادیقلب،شروعبهتولیدتحریکالکتریکیمیکنند.

در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، اندکی پس از ثبت موج P برخالف زمان شروع ثبت آن، کدام مورد روی می دهد؟- 484

1(حجمخونموجوددرخارجازقلبدرحالافزایشاست.
2(انتقالخونبینحفراتقلبی،درنتیجۀانقباضماهیچۀقلبصورتمیگیرد.

3(جلوییتریندریچۀقلبیاجازۀعبوربهخونرامیدهد.
4(دریچههایایجادکنندۀدومینصدایقلبی،بهسمتباالقرارگرفتهاند.

در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، بالفاصله پس از آن که ثبت موج P تکمیل می گردد، کدام گزینه رخ می دهد؟- 485

1(ماهیچههایقویترینحفرۀموجوددرساختارقلبدرحالانقباضاند.
کسیژناندکرامیدهد. 2(دریچۀقلبیمتشکلازسهقطعۀآویخته،اجازۀعبوربهخونحاویا

3(طوالنیترینمرحلۀچرخۀضربانقلبدرحالوقوعاست.
4(بیشترینمیزانمصرفATPتوسطماهیچههایقلبدیدهمیشود.

در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم و در حال استراحت، کمی ............ از ثبت موج QRS در نوار قلب ............- 486

1(پیشـفعالیتالکتریکیبیشترینسبتبهموجRمنحنینوارقلب،درسطحپوستفردقابلثبتاست.
2(پسـباانقباضماهیچههایگروهیازدریچههایقلبی،انتقالخونبینحفراتقلبغیرممکنمیشود.

3(پیشـباکمکگوشیپزشکیازسمتچپقفسۀسینهصدایتولیدیعقبیتریندریچۀقلبیشنیدهمیشود.
4(پسـبیشتریاختههایماهیچهایتشکیلدهندۀالیۀماهیچهایقلب،درحالمصرفمولکولATPبرایانقباضهستند.
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟- 487

» ............ QRS در منحنی نوار قلب همانند اندکی پس از ثبت موج QRS کمی پیش از ثبت موج«

الف( شنیدن صدای دوم قلب از سمت چپ قفسۀ سینه ممکن است. 

کم شبکۀ هادی، در حال استراحت می باشد. ب( حفرۀ قلبی واجد کم ترین میزان ترا

ج( حداقل یکی از انواع ساختارهای حاصل از چین خوردگی درون شامه و متصل به طناب های ارتجاعی به خون اجازه عبور می دهد.

کسیژن از حفرۀ قلبی واجد گره های شبکۀ هادی قلب وجود دارد. د( امکان خروج خون حاوی ا

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
488 -............ T در منحنی الکتروکاردیوگرام فردی سالم و در حال استراحت، ............ ثبت موج

1(اندکیپیشازـجریانخونبهدرونحفراتقلبِیدرحالاستراحت،آغازشدهوصداییطبیعیازسمتچپقفسۀسینهشنیدهمیشود.
2(اندکیپسازـحجمخوندرونبطنهادرحالکاهشیافتنبودهوتجمعخوندرسطحباالییدریچههایسینی،باعثحرکتآنهامیشود.

3(اندکیپیشازـمرکزیتریندریچۀقلبیمانععبورخونروشنمیشودوحجمخونموجوددرحفراتباالییقلبثابتباقیمیماند.
کسیژنبهتمامیحفراتقلبی،بدوننیازبهمصرفسوخترایجیاختهتوسطماهیچههایقلبوجوددارد. 4(اندکیپسازـامکانورودخونحاویا

کدام گزینه در مورد زمانی از چرخۀ ضربان قلب که در آن ثبت موج T شروع می شود، درست است؟- 489

کسیژنرامیدهد. 1(خوندرحفراتباالییقلبدرحالتجمعبودهوجلوتریندریچۀقلبیاجازۀعبوربهخونکما
2(دریچههایقلبیهمگیبهسمتباالقرارگرفتهاندوحجمخونبرخیازحفراتقلبیثابتباقیمیماند.

3(حفراتقلبیواجدبیشترینتعدادطنابهایارتجاعیدرحالاستراحتبودهوحجمخوندرونقلبدرحالافزایشاست.
4(فشارخوندرونکوچکترینحفرۀقلبیدرحالافزایشبودهودریچههایایجادکنندۀصدایدومقلبمانععبورخونمیشوند.

 حاال برویم نمودار رو به صورت کلی بررسی کنیم.
در حین فعالیت قلب فردی سالم، کمی پس از ثبت موج P برخالف زمانی که ثبت موج T شروع می شود، ............- 490

2(گروهیازدریچههایقلبیمانعبازگشتخونبهدهلیزهامیشوند. 1(گرهپیشاهنگشبکۀهادیشروعبهفعالیتمیکند.
4(ماهیچههایقویترینحفرۀقلبیدرحالتاستراحتهستند. 3(خونروشنازحداقلدودریچۀقلبعبورمیکند.

 کدام گزینه در ارتباط با نوار قلب فرد سالم صحیح است؟- 491

1(اندکیپسازثبتموجT،ورودخونبهدرونحفراتباالییساختارقلبانسانآغازمیشود.
2(اندکیپسازثبتموجP،ماهیچههایبرخیحفراتقلبیدرحالانقباضازسمتپایینبهباالهستند.

3(اندکیپیشازثبتموجQRS،مرحلهایازچرخۀضربانقلبکهبیشترینمقدارانرژیطیآنمصرفمیشود،آغازمیگردد.
4(اندکیپیشازشروعثبتموجT،میزانفاصلۀدیوارۀخارجیقویترینحفرۀقلببادیوارۀداخلیقفسۀسینه،درحالافزایشاست.

در نوار قلب طبیعی فردی سالم در حد فاصل انتهای موج T یک منحنی تا اندکی پس از ثبت موج P نمودار بعدی چه اتفاقی رخ می دهد؟- 492

2(میزانحجمخونموجوددرونقلبافزایشپیدامیکند. 1(صداییگنگازسمتچپقفسۀسینهشنیدهمیشود.
4(برخیدریچههایقلبی،اجازۀعبورخونازپایینبهباالرامیدهند. 3(خروجخونازحفراتقلبیتنهابامصرفانرژیصورتمیگیرد.

 میدونم خسته ای و جونت به لبت رسیده ولی دیگه االن وقت اینه که تمامی پارامترهای مربوط به قلب رو یکجا با هم ببینیم و تست های جامع تری رو حل کنیم ... پس هر چی که 
تا اآلن خوندی رو قراره محک بزنیم ... هر وقت آماده بودی شروع کن ؛ 1 ، 2 ، 3 ... شروع !

همزمان با فعالیت قلب فردی سالم، مجموع زمان هایی که ............ از نیمی از چرخۀ ضربان قلب می باشد.- 493

2(حجمخونموجوددرونبطنهاافزایشپیدامیکند،بیشتر 1(پایینتریندریچۀقلبیاجازۀعبوربهخونرامیدهد،کمتر
4(ماهیچههایگروهیازحفراتقلبدرحالانقباضهستند،کمتر 3(خروجخونازبطنهاصورتمیگیرد،بیشتر

چند مورد زیر دربارۀ مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب درست است که نیمی از مدت زمان هر دورۀ آن را شامل می شود؟- 494

الف( در اواسط این مرحله، جهت حرکت خون از برخی دریچه های قلبی، از باال به پایین است.

ب( در بخشی از این مرحله، حجم خون درون بطن ها رو به افزایش می گذارد.

ج( در بخشی از این مرحله، برخی دریچه ها در نتیجۀ فعالیت ماهیچه های قلب باز می شوند.

د( در انتهای این مرحله، بخشی از موج مربوط به فعالیت گره پیشاهنگ در نوار قلب ثبت می شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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3 عمرت برفناست!
4  اگه کادرهای نکتۀ مربوط به سؤال بعدی رو از دست بدی، 

بالفاصله پس از آن که حجم خون درون قلب رو به کاهش می گذارد ............- 495

1(میزانحجمخوندرهمۀحفراتساختارقلبکاهشپیدامیکند.
2(کشیدگیطنابهایارتجاعیمتصلبهبرخیدریچههایقلبیدرحالافزایشاست.

3(ابتدادریچههایسینیاجازۀعبوربهخونرامی دهندوسپسصدایطوالنیقلبشنیدهمیشود.
4(موجPدرمنحنینوارقلبفردثبتمیشود.

چند مورد زیر در رابطه با هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب که تمامی دریچه های قلبی بسته می باشند، صحیح بیان شده است؟- 496

الف( طوالنی ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب در حال وقوع است.

کثر مصرف ATP توسط ماهیچه های حفرۀ واجد بیشترین میزان طناب های ارتجاعی، مشاهده می شود.  ب( حدا

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 QRS ثبت می شود، ثابت باقی می ماند.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که صدای ............ شنیده می شود؛ برخالف مرحله ای از آن که صدای قلبی دیگر قابل شنیدن است ............- 497

1(پوومـورودخونبهدرونتمامیحفراتقلبامکانپذیراست.
کـوضعیتدریچههایقلبیدرنتیجۀتجمعخوندرسطحباالییآنها،تغییرمیکند. 2(تا

3(پوومـمرحلهایازچرخۀضربانقلبکهکوتاهترازسایرمراحلاست،سپریمیگردد.
کـبیشترینمیزانمصرفمحصولآنزیمیدرغشایداخلیمیتوکندرییاختههایماهیچهایقلبمشاهدهمیشود. 4(تا

 قبل از این که برویم به سراغ نمودارهای نوار قلب، چند تا مبحث باقی مونده که شامل بیماری های 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!

کدام گزینۀ زیر صحیح بیان شده است؟- 498

کسونمربوطبهبخشسمپاتیکدستگاهعصبی،کمتراز5لیتراست. 1(بروندهقلبیفردیبزرگسال،درپیآزادشدنناقلعصبیازپایانۀآ
2(آزادشدنشدیدپیکهایشیمیاییدوربردازغدۀسپریشکلبدن،موجبافزایشفاصلۀبینامواجمنحنینوارقلبمیشود.

3(ترشحشدیدوطوالنیمدتهورمونهایبخشعصبیغدۀمتصلبهانداممرتبطبامیزنای،موجبافزایشفشارخونمیشود.
4(حجمضربهایبرابربامیزانحجمخونیاستکهدرهرچرخۀضربانقلبودرنتیجۀانقباضماهیچههاازدرونقلبخارجمیشود.

در ارتباط با نوار قلب کدام گزینه درست است؟- 499

کثرمیزانفعالیتالکتریکیقلبدرزمانثبتموجمربوطبهانقباضدهلیزهادیدهمیشود. 1(حدا
کثرفعالیتالکتریکیحینثبتموجاستراحتبطنهااست. کثرفعالیتالکتریکیمربوطبهموجانقباضدهلیزهابیشترازحدا 2(حدا

3(درتمامیزمانهاییکهموجTدرحالثبتشدناست،ماهیچههایتمامیحفراتقلبدرحالاستراحتاند.
4(مدتزمانثبتموجمربوطبهانقباضدهلیزهاکوتاهترازمدتزمانثبتموجاستراحتبطنهاست.

کدام گزینه، مشخصۀ هر بخشی از مغز است که با اثرگذاری بر قلب می تواند فاصلۀ بین بخش های مختلف منحنی الکتروکاردیوگرام را تغییر دهد؟- 500

1(درسطحیپایینترازغدۀترشحکنندۀهورمونمؤثربررشدصفحاتغضروفیاستخوانهایدرازقرارگرفتهاست.
کنشدفاعیمربوطبهیکیازخطهایدفاعغیراختصاصیبدنمیشود. 2(موجببروزنوعیوا

3(بایاختههایعصبیمؤثردرایجادحافظهواحساساتدرمغزارتباطمستقیمدارد.
4(جزئیازیکیازبخشهایاصلیتشکیلدهندۀساختارمغزمحسوبمیشود.

 حاال وقتشه که برویم به سراغ نوار قلب که توی کنکور هم اهمیت زیادی داره ...
با توجه به شکل مقابل که نوار قلب را نشان می دهد، کدام گزینه در مورد بخش مشخص شده »؟« صحیح بیان شده است؟- 501

1(نزدیکتریندریچۀقلبیبهگرهسینوسیـدهلیزی،اجازۀعبوربهخونروشنرامیدهد.
2(یکیازصداهایقلبیازسمتچپقفسۀسینهشنیدهمیشود.
3(حجمخونموجوددرتمامیحفراتقلبیدرحالتغییراست.

P

R

Q

S

T

? 4(بیشترماهیچههایساختارقلبدرحالانقباضاند.
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همزمان با زمان مشخص شده در نوار قلب مقابل ............ است.- 502

1(خروجخونازبرخیحفراتتشکیلدهندۀساختارقلب،غیرممکن
2(عبورخونازدریچههایقلبیحاویقطعاتآویخته،ممکن

3(افزایشمیزانحجمخونموجوددرتمامیحفراتقلب،امکانپذیر

P

R

Q
S

T

?

4(بخشیازمرحلۀچرخۀضربانقلبکهدرآنصدایکوتاهترقلبشنیدهمیشود،درحالوقوع
با توجه به منحنی نوار قلب شکل مقابل، در بخش مشخص شده با عالمت »؟« ............- 503

1(حجمخوندرگردشوخارجازقلب،درحالافزایشمیباشد.
2(خروجخونازحفراتقلبیوابستهبهانقباضماهیچههایآنهامیباشد.

3(گرهپیشاهنگدرحالفعالیتبودهوحفراتباالییقلببرایانقباضآمادهمیشوند.
P

R

Q
S

T?

کثرمیزانکشیدگیدرطنابهایارتجاعیموجوددرونحفراتپایینیقلب،دیدهمیشود. 4(حدا
کدام موارد عبارت زیر را درست تکمیل می کنند؟- 504

» ............ B نقطۀ ............ A با توجه به منحنی نوار قلب طبیعی مقابل در نقطۀ«

الف( برخالف ـ به حفرات قلبِی در حال استراحت، امکان ورود خون وجود دارد.

ب( همانند ـ مرحله ای ثبت می شود که صدای قلبی در آن شنیده می گردد. 

ج( برخالف ـ پایینی ترین دریچۀ قلبی اجازۀ عبور به خون تیره را می دهد. 

P

R

Q
S

T

A B

د( همانند ـ خروج خون از حفرات قلبی، در نتیجۀ انقباض یاخته های ماهیچه ای صورت می گیرد. 

4(بـد 3(الفـج 2(جـد 1(الفـب

رگهایخونی

 خوش اومدی به گفتار 2 ... دیگه افتادی تو سراشیبی ولی حواست باشه نزنی به جاده خاکی ! مسیر راحت تری نسبت به قبل در پیش داری ولی باید با سرعت مطمئنه حرکت کنی 
و پاسخ تست ها رو هم دقیق بخونی!

کدام گزینه، عبارت زیر را از نظر درستی یا نادرستی، به طوری متفاوت با سایر گزینه ها تکمیل می کند؟- 505

»در دستگاه گردش خون انسان سالم و بالغ، بزرگ ترین سرخرگ بدن ............. بزرگ سیاهرگ زیرین .............. «

1(برخالفـدرخارجیترینالیۀساختاردیوارۀخودیاختههاییبافضایبینیاختهایزیادومتصلبهساختارغشایپایهدارد.
کسیژنبیشترحملکردهودربرشعرضیفضایداخلیکمتریداشتهوبهصورتگردتردیدهمیشود. 2(نسبتبهـخونیبامیزانا

3(درمقایسهباـبهدلیلوجودرشتههایکالژنویاختههایماهیچهایفراواندرالیۀمیانیخود،دربرابرفشارقلبتحملبیشتریدارد.
4(همانندـدرسطحداخلخودچندالیهازیاختههابافضایبینیاختهایزیادومتصلبهشبکهایازرشتههایپروتئینیوگلیکوپروتئینیدارد.

نوعی 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؟- 506

1(چندالیهازیاختههاییپوششیبههمراهشبکهایازرشتههایپروتئینیوگلیکوپروتئینیدردیوارۀخوددارد.
2(کوچکتریننوعازرگهایدستگاهگردشخونبودهوحداقلسرعتجریانخوندرآنقابلمشاهدهاست.

3(باانقباضیاختههایماهیچهایدیوارۀخود،میزانمقاومتدربرابرجریانخونراکنترلمیکند.
4(بهدنبالهرانقباض،حجمآنتغییرکردهوبهصورتموجیدرطولاینرگپیشمیرود.

کدام گزینه مشخصۀ رگ هایی در بدن انسان می باشد که در دیوارۀ خود سه الیه دارند و در غیاب خون امکان بسته شدن آن ها وجود دارد؟- 507

1(درمقایسهبارگهایدیگر،دیوارۀضخیمترورشتههایکشسانبیشتریدارند.
2(همگیگیرندههاییدارندکهدرپاسخبهبروزنوعیپاسخدفاعیعمومیبدن،تحریکمیشوند.

3(باکمکرشتههایکشسانوانقباضیاختههایماهیچهایخود،خونرابافشارزیادیبهجلومیرانند.
4(بیشتردرقسمتهایسطحیبدنقرارداشتهوخونریزیآنهادرمقایسهباسایررگهایخونیخطرکمتریدارد.

رگ های خونی که مهم ترین نقش را در تنظیم میزان جریان خون واردشده به شبکه های مویرگی بر عهده دارند، ............- 508

1(درصورتافزایشمیزاننیازتغذیهاییاختههایبافتیبهموادغذایی،یاختههایالیۀمیانیآنهامنقبضمیشوند.
2(باداشتنماهیچههایصافاندکورشتههایکشسانفراوان،بهمیزانزیادیقطرخودراتغییرمیدهند.

کسیژنموجوددرونخونقادربهتغییرمیزانجریانخونهستند. 3(درپاسخبهافزایشمیزانا
4(میزانمقاومتآندربرابرجریانخونارتباطمستقیمبامیزانانقباضماهیچۀدیوارۀآن،دارد.
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ک تمامی سرخرگ های موجود در بدن انسان محسوب می شود؟- 509 کدام گزینۀ زیر وجه اشترا

کسیژنرابهصورتیکطرفهازقلبدورکردهوبهشبکههایمویرگیواردمیکنند. 1(خونغنیازا
2(داراینبضبودهوضخامتخودرادرچرخۀضربانقلببهمیزانزیادیتغییرمیدهند.

3(دردیوارۀخودسهالیهداشتهودرقسمتهایعمقیبدنقرارگرفتهاند.
4(ضخامتالیۀداخلیدیوارۀآنها،کمترازدوالیۀدیگراست.

کدام گزینه عبارت را مناسب تکمیل می کند؟- 510

»در دستگاه گردش خون انسان، هر سرخرگی که ............ «

1(بیشترینمیزانمقاومتدربرابرجریانخونرادارد،حجمآندرپیورودخونبهمیزانزیادیتغییرمیکند.
کسیژنرادرونخودمنتقلمیکند. 2(بستهشدنآنتوسطلختهیاسختشدندیوارۀآنهاممکناستباعثسکتۀقلبیشود،خونغنیازا

3(درایجادنبضنقشدارد،حیناستراحتبطنهاباکمکرشتههایکشسانفراوان،گشادشدهتاجریانپیوستۀخونحفظشود.
4(باتغییرقطرخوددرتنظیمجریانخونمویرگهانقشاصلیرادارد،درثبتنبضنقشمهمیداشتهوضخامتخودرابهمیزانزیادیعوضمیکند.

کدام گزینۀ زیر در رابطه با فشار خون و نبض به ترتیب درست است؟- 511

1(تحتتأثیرچاقیومیزانچربی،نمکوقهوۀمورداستفاده،قرارمیگیرد.ـحاصلتغییرحجمرگهاییواجدسهالیۀبافتیمیباشد.
2(هموارهبادوعددمعرففشاربیشینهوکمینه،بیانمیشود.ـدرسرخرگهایبزرگتروبامیزانرشتههایکشسانبیشتر،بهترحسمیشود.
3(فشارخونکمینهدرپیفعالیتیاختههایضخیمترینالیۀدیوارۀسرخرگایجادمیشود.ـدرتمامیرگهایعمقیبدنقابللمسمیباشد.

کشدنخونریزیازبرخیرگهامیشود.ـدرپیانقباضهرحفرۀقلبیبهصورتموجیدرطولبرخیرگهاایجادمیشود. 4(وجودآنباعثخطرنا
کدام گزینه در ارتباط با نیرویی که به خون موجود در سرخرگ ها وارد می شود، صحیح است؟- 512

1(میزانآندرنتیجۀترشحشدیدهورمونازبخشقشریومرکزیغددفوقکلیه،افزایشمییابد.
2(تحتتأثیرنیرویانقباضیاختههایماهیچهایدیوارۀقلبوخارجیترینالیۀسرخرگهامیباشد.

3(پایینترینبخشساقۀمغزومرکزیترینساختارتشکیلدهندۀمغز،درتنظیممیزانایننیرونقشدارند.
کثردرنوساناست. 4(میزانایننیرودرهرچرخۀضربانقلببینصفروحدا

 قبل از حل تست بعدی، کنار خودت آب قند بذار تا در مواقعی که فشارت افتاد یه ُقُلپ ازش بخوری ! 
چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟- 513

»در دستگاه گردش خون انسان، هر زمانی که ............ ، به طورحتم ............ «

الف( کمینۀ فشار خون ثبت می شود ـ دیوارۀ سرخرگ های بدن در حال بازشدن است.

ب( بیشنیۀ فشار خون در حال ثبت شدن است ـ ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ دهلیزها در حال استراحت است.

کثر میزان مصرف ATP توسط یاخته های ماهیچۀ قلب انجام می گیرد. ج( دیوارۀ کشسان سرخرگ آئورت جمع می شود ـ حدا

د( رشته های عصبی سمپاتیک بدن را در حالت آماده باش قرار دهند ـ بیشینۀ فشار خون برخالف کمینۀ آن افزایش می یابد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام مورد ارتباط با تمامی رگ هایی درست است که بیشتر حجم خون در گردش بدن را در خود ذخیره کرده اند؟- 514

1(همگیدرقسمتهایسطحیبدنوبهسمتباالقراردارند.
گم،درونآنهامکشایجادمیشود. 2(طیفراینددموحرکتدیافرا

3(فضایداخلیوسیعودیوارهایبامقاومتزیاددارند.
4(باکمکباقیماندۀفشارسرخرگی،خونرابهجلومیرانند.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می نماید؟- 515

»در دستگاه گردش خون انسان سالم، ............ فقط ............ «

1(دریچههایالنهکبوتریـدرزمانانقباضیاختههایماهیچهایاسکلتیبستهمیباشند.
گمـدرکاهشفشارازرویسیاهرگهایاطرافقلبمؤثراست. 2(نیرویمکشحاصلازفعالیتدیافرا

3(نیرویحاصلازتلمبۀماهیچۀاسکلتیـدرجریانخونسیاهرگهایاندامهایپایینترازقلبتأثیرگذاراست.
4(تلمبۀماهیچۀاسکلتیـدرمحلهاییکهدریچههایالنۀکبوتریقابلمشاهدهاند،بهجریانخونسیاهرگیکمکمیکند.
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چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟- 516

»در ارتباط با گردش خون در سیاهرگ ها می توان بیان داشت، در زمانی که ............ «

الف( فاصلۀ بین استخوان جناغ و نای افزایش می یابد، خون سیاهرگ های اطراف قلب به سمت باال کشیده می شود.

ب( میزان فشار خون سرخرگی شدیداً کاهش می یابد، ایجاد اختالل در جریان خون سیاهرگ ها امکان پذیر است.

ج( ماهیچه های اسکلتی اطراف سیاهرگی در پا منقبض می شوند، دریچۀ النۀ کبوتری باالیی در سیاهرگ مجاور، بسته می گردد.

کتین و میوزین ماهیچۀ شکم درهم فرو می روند، به بازگشت خون سیاهرگ وسط عصب بینایی به قلب کمک می شود. د( رشته های ا

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

کدام گزینۀ زیر از لحاظ علمی درست بیان شده است؟- 517

1(ماهیچههایمؤثردرتغییروضعیتدریچههایالنهکبوتری،دارایظاهرمخططهستند.

2(سرعتجریانخوندررگهایواجدبیشترینمیزانحجمخون،کمترازسایررگهایخونیاست.

3(سیاهرگهاییکهبیشترینمیزاننیازبهوجوددریچههایالنهکبوتریرادارند،دراطرافگردنقرارگرفتهاند.

4(مهمترینماهیچۀمؤثردربرداشتهشدنفشارازرویسیاهرگهایاطرافقلبحینحرکتقفسۀسینه،معموالًعملارادیدارد.

 ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آن چه میپنداشتیم ... هیچ دلیلی نداشت همینجوری یهو خواستم یه شعر واست بگم!
در ارتباط با جریان خون در دستگاه گردش خون، کدام گزینه صحیح است؟- 518

1(ماهیچههایمؤثردرایجادفشارخونسرخرگها،عملکردغیرارادیوعصبدهیخودمختاردارند.

2(بندارۀموجوددرابتدایشبکههایمویرگی،مهمتریننقشرادرتنظیممیزانجریانخونآنهادارد.

3(دریچههایحاصلازچینخوردگیبافتپوششی،هموارهجریانخونرایکطرفهوبهسمتباالهدایتمیکنند.

4(تمامییاختههایماهیچهایمؤثردرحرکتخوندرسیاهرگها،توسطرشتههایبخشخودمختار،عصبدهیمیشوند.

 خب وقتشه که چند تا تست کلی تر حل کنیم تا حساب کار دستت بیاد که اوضاع از چه قراره ... 
در ساختار دستگاه گردش خون فردی سالم، دو رگ خونی که در دو طرف بندارۀ مویرگی قرار دارند؛ از نظر ............ هستند.- 519

1(تعدادالیههایتشکیلدهندۀساختاردیوارۀخود،متفاوت

2(داشتنشبکهایازرشتههایپروتئینیوگلیکوپروتئینی،متفاوت

3(وجودیاختههاییبافضایبینیاختهایزیاددرالیۀخارجیخود،مشابه

4(داشتنگیرندههایحسیپیکریمؤثردربروزسازوکارهایدفاعیبدن،مشابه

در هر رگ خونی موجود در دستگاه گردش خون انسان که ............، می تواند ............- 520

1(یاختههایپوششیساختاردیوارۀآنمستقیماًبهغشایپایهاتصالدارندـحداقلسرعتجریانخونمشاهدهشود.

2(تعدادالیههاییاختهایدیوارۀآنکمترازسایررگهایخونیاستـبندارهایازجنسماهیچه،جریانخونراکنترلکند.

3(برخییاختههایپوششیدیوارۀآنچینخوردههستندـیاختههایماهیچهایویاختههایبافتپیوندیوجودداشتهباشد.

4(تواناییزیادیبرایمقابلهباقدرتانقباضقلبداردـالیۀواجدرشتههایکالژن،ضخامتکمترینسبتبهسایرالیههاداشتهباشد.

هر رگ خونی در مسیر گردش خون انسان که ............، به طور حتم ............ - 521

1(خونرابهشبکۀمویرگیواردمیکندـدرصورتنبودخون،حفرۀدرونیخودراباکمکدیوارۀخودبازنگهمیدارد.

2(درابتداویادربخشیازآن،دریچهایقابلمشاهدهاستـدرپیانقباضبطنها،موجیدرطولآنقابلمشاهدهاست.

3(باعثحفظپیوستگیجریانخونمیشودـپسازاتمامثبتموجTمنحنینوارقلبمیزانقطرخودراکاهشمیدهد.

4(خونراازشبکۀمویرگیخارجمیکندـنوعیرگباحفرۀدرونیگستردهترنسبتبهرگواردکنندۀخونبهشبکۀمویرگیمیباشد.

در دستگاه گردش خون بدن انسان همۀ رگ هایی که ............ ؛ هم نوع با هر رگی که ............ ، می باشند.- 522

1(خونراازشبکۀمویرگیخارجمیکنندـحرکتخوندرآنوابستهبهتلمبۀماهیچۀاسکلتیاست

کسیژنهستندـدرترشحمایعمغزیـنخاعیدرونبطنهایمغزیمؤثراست 2(حاویخونغنیازا

3(گویچههایسفیدخونطیدیاپدزازدیوارۀآنهاعبورمیکنندـدرترشحمایعزاللیهمهمتریننقشرادارد

4(میزانجریانخونشبکههایمویرگیراباانقباضدیوارۀخودتنظیممیکنندـخونرابهشبکۀمویرگیواردمیکند
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مویرگها

کدام گزینه در ارتباط با همۀ رگ های خونی در بدن انسان صحیح است که حداقل سرعت جریان خون در آن ها مشاهده می شود؟- 523

1(درساختارخودفقطیکالیهازیاختههاییهمجنسبایاختههاینازکترینالیۀدیوارۀقلبدارند.

2(باکمکشبکهایازرشتههایپروتئینیولیپوپروتئینیعبورموادبسیاردرشتراتنظیممیکنند.

میکرومتراست. 0 02/ کثر 3(ساختارمناسببرایتبادلموادداشتهوفاصلۀآنتایاختههایبدن،حدا

4(میزانجریانخونآنهابهکمکبندارهایواجدیاختههایتکهستهای،کنترلمیشود.

کدام گزینه مشخصۀ ساختاری است که در سطح بیرونی تمامی مویرگ ها قرار دارد و نوعی صافی برای محدودکردن عبور مولکول های بسیار درشت ایجاد می کند؟- 524

1(غشاییاختههایپوششیسنگفرشیتشکیلدهندۀدیوارۀمویرگمحسوبمیشود.

2(درتماسبایاختههایپوششیباظاهرسنگفرشیوواجدارتباطتنگاتنگقرارگرفتهاست.

3(شبکهایازرشتههایپروتئینیوگلیکوپروتئینیاستکهفضایبینیاختههایدیوارۀمویرگراپرمیکند.

4(ساختاریفاقدیاختهبودهکهدرآنمتنوعترینگروهمولکولهایزیستیازنظرساختاروعملکردقابلمشاهدهمیباشد.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟- 525

»هر مویرگ خونی در دستگاه گردش خون انسان که غشای پایۀ کاملی ............ «

1(دارد،واجدحفراتبینیاختهایمیباشد.

2(ندارد،درغشاییاختههایپوششیخودمنافذزیادیدارد.

3(دارد،جریانخونخودرابهکمکسرخرگکوچکپیشازخودتنظیممیکند.

4(ندارد،باکمکحفرههایبینیاختهایخودبهتبادلموادبینخونومایعمیانبافتیمیپردازد.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- 526

»در بدن انسان، هر نوع مویرگ خونی که ............، قطعاً ............ «

1(ورودوخروجموادرابهبیشترینمیزانکنترلمیکندـیاختههاییواجدارتباطتنگاتنگبایکدیگردارد.

2(منافذزیادیدرغشاییاختههایپوششیخودداردـفاصلۀبینیاختههایبافتپوششیآنبیشترازبقیۀانواعمویرگهااست.

3(دارایضخیمترینساختارصافیمحدودکنندۀعبورمولکولهایبسیاردرشتاستـدردستگاهعصبیمرکزیمشاهدهمیشود.

4(دارایحفراتزیادیاستـدرساختارمنافذبینیاختههایپوششیخودپروتئینهایمحدودکنندۀعبورمولکولهایدرشتدارد.

کدام گزینه عبارت زیر را درست کامل می کند؟- 527

»هر مویرگی در بدن انسان که ............، به طورقطع ............ «

1(دراندامتولیدکنندۀصفراقابلمشاهدهاستـغشایپایۀضخیمیدارد.

2(دراندامدریافتکنندۀخونسیاهرگبابدیدهمیشودـدرساختارخوددارایحفرههایبینیاختهایفراوانیاست.

3(درتشکیلسدخونیـنخاعیمؤثراستـفقطبهمولکولهایشیمیاییموردنیازیاختههایعصبیاجازۀعبورمیدهد.

4(درساختارپرزهایرودهقابلمشاهدهاستـدرساختاردیوارۀخود،دارایغشایپایۀکاملبودهوموادغذاییرادریافتمیکند.

 االن قراره، تبادل مواد در مویرگ ها 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!
در یک شبکۀ مویرگی در بدن انسان، هر چه به سمت ............ نزدیک شویم؛ ............ کاهش می یابد.- 528

2(سرخرگیـمیزانفشارتراوشیخون 1(سیاهرگیـمیزانفشاراسمزیخون

4(سرخرگیـخروجموادازخونبهبافت 3(سیاهرگیـمیزاننیرویواردبهدیوارۀرگ

کدام گزینه در رابطه با تبادل مواد بین دو سمت مویرگ، درست است؟- 529

1(درطولبخشهایشبکۀمویرگی،فشارتراوشیخونکاهشیافتهوفشاراسمزیآنبیشترمیشود.

2(کاهشمیزانفشاراسمزیخوندرطولشبکۀمویرگی،باعثافزایشورودموادبهدرونرگهایخونیمیشود.

3(بیشتربودنفشاراسمزیخوننسبتبهفشارتراوشی،موجبتحریکورودموادبهدرونفضایمیانبافتیمیشود.

4(درطولشبکۀمویرگی،هموارهیکیازنیروهایمؤثردرانتقالموادبیندوسمتمویرگ،بیشترازدیگریاست.
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چند مورد عبارت زیر را صحیح کامل می کند؟- 530

»در هر شبکۀ مویرگی موجود در دستگاه گردش خون انسان، ............ «

الف( بعضی از مولکول ها می توانند از طریق غشای یاخته های پوششی مویرگ عبور کنند.

ب( حفره های موجود در بین  یاخته های پوششی به تبادل مواد کمک می کنند. 

ج( میزان جریان خون واردشده، تحت  تأثیر نوعی سرخرگ کوچک تنظیم می شود.

د( اختالف فشار اسمزی و تراوشی در ابتدای آن، بیشتر از انتها می باشد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام گزینه عبارت زیر را صحیح کامل می کند؟- 531

»در بدن انسان ها ............ در بروز ادم، اثری ............ دارد.«

1(کاهشطوالنیمدتترشحانسولینـمشابهترشحطوالنیمدتهورمونآلدوسترون
2(تجزیۀپروتئینهایخونـمخالفمصرفزیادنمکومصرفمیزاناندکآب

3(افزایششدیدترشحهیستامینـمشابه،تحریکرشتههایعصبیتشکیلدهندۀاعصابپاراسمپاتیک
4(افزایشطوالنیمدتترشحهورمونهایبخشمرکزیغددفوقکلیهـمخالف،افزایشفشارخونسیاهرگها

دستگاهلنفیوتنظیمدستگاهگردشخون

در ارتباط با دستگاه لنفی انسان، کدام گزینه صحیح است؟- 532

1(هررگلنفی،باعثبرقراریارتباطبیندوگرهلنفیمجاوریکدیگردربدنمیشود.
2(هرگرهلنفی،اجزایمنظمیداشتهومحلاستقراریاختههایدستگاهایمنیمحسوبمیشود.

3(هرانداملنفی،باداشتنیاختههایایمنیدرازبینبردنعواملبیماریزایواردشدهبهبدننقشمهمیایفامیکند.
4(هرمویرگلنفی،ازیکطرفبستهبودهوجذبمولکولهایچربیوورودیاختههایسرطانیبهآنغیرممکناست.

کدام گزینه در مورد جریان لنف در بدن انسان صحیح است؟- 533

1(مجرایلنفیراستوچپ،اندازۀیکسانیداشتهودرمحلمشابهیبهسیاهرگهایزیرترقوهایمیریزند.
2(محلاتصالمجاریلنفیبهسیاهرگهایبدندرسطحیپایینترازتیموسقرارگرفتهاست.

3(افزایشمیزانمصرفنمکوچربی،موجبافزایشمیزانجریانلنفدربدنمیشود.
کماینبخشهادرکفدستاست. کمگرههایلنفیاطرافگردنکمترازترا 4(میزانترا

کدام گزینه به طور مناسب عبارت زیر را کامل می کند؟- 534

»به  طور معمول در بدن فردی سالم، ............ دور از انتظار است.«

1(انتقالچربیتوسطدستگاهلنفیبهصورتمستقیمبهمحلذخیرۀآهنهماننداتصالمجرایلنفیچپوراستبهبزرگسیاهرگزبرین
2(ارتباطیکمجرایلنفیبابیشازیکگرهلنفیبرخالفافزایشمیزانخروجمایعازدیوارۀمویرگهایبدنبدونبروزبیماری

3(ارتباطیکگرهلنفیبابیشازیکرگلنفیهماننداستقراریاختههایاصلیدستگاهایمنیدرگرههایلنفی
4(مشاهدۀگرهلنفیدرناحیۀزیربغلبرخالفافزایشنشتموادازمویرگهابهدنبالورزش

 مطالب سؤال بعدی به طور کامل از شکل کتاب درسی قابل برداشت هستند و این امکان وجود داره که ازشون توی کنکور یا آزمون های آزمایشی سؤال طرح بشه ... پس جدی بگیرشون !
در دستگاه لنفی فردی سالم، مجرای لنفی که به سیاهرگ زیرترقوه ای چپ تخلیه می شود، ........... مجرای لنفی که به سیاهرگ زیرترقوه ای سمت راست می ریزد ........... می کند.- 535

ضخامتبیشتریداشتهومسافتکمتریرادرحفرۀشکمیطی 1(درمقایسهباـ
2(برخالفـپسازعبورازپشتقلب،محتویاتخودرابهگردشخونتخلیه

3(همانندـلنفتولیدشدهدرگرههایلنفیناحیۀلگنرادریافت
4(برخالفـلنفتولیدشدهدرمجاورتلوزههارادریافت

کدام گزینه عبارت زیر را درست کامل می کند؟- 536

»هر اندام لنفی در بدن فردی سالم که ............، قطعاً ............ «

1(کمترینفاصلهراازدریچۀسینیابتدایسرخرگششیداردـدرسطحباالتریازسایراندامهایلنفیموجوددربدنقرارگرفتهاست.
2(درداخلحفرۀشکمیقرارداردـبخشیازدستگاهگوارشمحسوبشدهودرسمتیازبدنکهکبددیدهمیشود،قرارگرفتهاست.

3(فقطدرسمتچپبدنقابلمشاهدهاستـخونخودرابهکمکسیاهرگباببهمحلتولیدصفرامنتقلمیکند.
4(درقفسۀسینهقرارداردـازدوقسمتیکسانتشکیلشدهودرسطحیپایینترازحفراتباالییقلبقرارگرفتهاست
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کدام گزینه در مورد اندام لنفی موجود در شکل مقابل صحیح نیست؟- 537

1(تواناییتولیدنوعیهورمونمؤثربرکاهشمدتزمانچرخۀیاختهایدریاختههایمغزاستخوانرادارد.
2(موادلنفیآنبهرگهایلنفیمیریزندکهدرنهایتبهقطورترینمجرایلنفیبدنتخلیهمیشوند.

3(درنزدیکیغدۀدرونریزترشحکنندۀهورمونمؤثربرافزایشمیزاننفوذپذیریغشاییاختههایبدنبهگلوکزقراردارد.
4(خونسیاهرگبابکبدیرادریافتکردهواندازۀکوچکترینسبتبهانداملنفیموجوددرجلویدهلیزها،دارد.

کدام گزینه در ارتباط با اندام های لنفی موجود در بدن فردی بالغ و سالم صحیح نیست؟- 538

1(انداملنفیموجوددرپشتجناغدرمقایسهباانداملنفیکهمحلمرگگویچههایقرمزاست،اندازۀبزرگتریدارد.
2(یاختههایمحلبلوغلنفوسیتBبرخالفیاختههایانداملنفیکهنوعیهورمونترشحمیکنند،تحتتأثیرهورمونرشدتقسیممیشوند.

3(انداملنفیمنفردومربوطبهدستگاهگوارش،نسبتبهمحلبلوغلنفوسیتهایموردحملهقرارگرفتهتوسطHIV،درسطحپایینتریقراردارد.
4(انداملنفیکهمحلمرگگویچههایقرمزاستهمانندانداملنفیمربوطبهرودۀبزرگ،لنفخودرادرنهایتبهمجرایلنفیچپتخلیهمیکند.

هر اندام لنفی که خون خارج شده از خود را به سیاهرگ باب کبدی می ریزد، چه مشخصه ای دارد؟- 539

2(محلمرگیاختههایخونیموردتهاجمدربیماریماالریامیباشد. 1(درسمتراستبدنودرنزدیکیکبدقرارگرفتهاست.
4(نخستینبخشتشکیلدهندۀرودۀکورلولۀگوارشمحسوبمیشود. 3(مایعلنفیخودرامستقیماًبهقطورترینمجرایلنفیمیریزد.

تنظیمدستگاهگردشخون

کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟- 540

»در بدن فردی سالم، هنگامی که ............ ، به طورحتم ............ «

1(فعالیتگرهضربانسازطیورزشافزایشمییابدـمیزانگردشمایعلنفیدرداخلبدنزیادمیشود.
2(فعالیتورزشیفردافزایشمییابدـمیزانانقباضبندارههایابتدایشبکههایمویرگیماهیچههایویبیشترمیشود.

کزمغزیمؤثربردستگاهگردشخونفعالیتمیکنندـموجببازشدنبندارۀابتدایشبکههایمویرگیمیشوند. 3(مرا
4(فردتحتتأثیرفشارروانیمثلنگرانیقرارمیگیردـترشحهورمونهایغدۀفوقکلیهکاهشمییابد.

چند مورد عبارت زیر را درست کامل نمی کند؟- 541

»در بدن انسان، در نتیجۀ افزایش ............، لزوماً ............ «

کسید موجود در خون ـ میزان مقاومت در برابر جریان خون افزایش پیدا می کند. الف( میزان کربن دی ا

کز مغزی تنظیم گردش خون ـ میزان جریان خون در سرخرگ ها افزایش پیدا می کند.  ب( ارسال پیام توسط مرا

ج( ترشح هورمون هایی در شرایط نگرانی و استراس افزایش می یابد ـ با اثر بر قلب، ضربان قلب و فشار خون را کاهش می دهند.

کز عصبی فشار سرخرگی را در حد طبیعی نگه می دارند.  کسیژن ـ فعالیت مرا د( تحریک گیرنده های شیمیایی حساس به افزایش ا

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام گزینه در مورد رشته های عصبی تشکیل دهندۀ اعصاب هم حس بخش خودمختار دستگاه عصبی صادق نیست؟- 542

1(درپیفعالیتشدیدماهیچههایارادیبدن،موجبتغییرفعالیتگرهضربانسازقلبمیشوند.
2(اثریمشابههورمونهایآزادشدهازبخشقشریغددفوقکلیهبرفعالیتشبکۀهادیقلبدارند.

گم،فعالیتخودراتنظیممیکنند. کزمغزیموجوددرنزدیکیمرکزتنظیمفعالیتماهیچۀدیافرا 3(تحتتأثیرمرا
4(بااثربرگرهموجوددرنزدیکیمنفذبزرگسیاهرگزبرین،موجبکاهشفاصلۀبینامواجمنحنینوارقلبمیشوند.

گیرنده های حسی مؤثر بر تنظیم و حفظ فشار سرخرگ ها چه مشخصه ای دارند؟- 543

2(تحتتأثیرتغییرنیرویواردشدهبهدیوارۀرگتحریکمیشوند. 1(تحتتأثیرغلظتگازهایخونیتحریکمیشوند.
کزعصبیمغزهستند. 4(قادربهتغییرفعالیتیاختههایعصبیمرا 3(بهماهیچههایقلبیودیوارۀسرخرگهایبدنپیاممیفرستند.

بخشی از اعصاب خودمختار در بدن فردی سالم، که موجب ............ می شود، در بروز ............ نیز مؤثر است.- 544

1(کاهشمیزانقطرسرخرگهایکوچکماهیچۀدوسربازوـافزایشنیرویواردبهخون
کنشبدنبهشرایطتنش 2(افزایشمیزانمدتزماندورۀچرخۀضربانقلبـوا
3(افزایشمیزانبروندهقلبیـتغییرسرعتفعالیتبرخیماهیچههایاسکلتی
4(افزایشخونرسانیبهماهیچههایقلبیـکاهشمیزانقطرسوراخمردمک
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در بدن فردی سالم، هر ............ که در تنظیم فشار خون همانند ضربان قلب نقش دارد، قادر به ............ می باشد.- 545

2(هورمونیـاثرگذاریبرمیزانقطرنایژههاونایژکها 1(بخشیازمغزـتنظیمفعالیتماهیچههایتنفسی
4(هورمونیـافزایشمیزانبازجذببرخیموادازادرار کنشمؤثردردفاعبدن 3(بخشیازمغزـبروزنوعیوا

چند مورد زیر، باعث افزایش میزان قطر رگ ها می شود؟ - 546

الف( افزایش ترشح پیک های شیمیایی از ماستوسیت ها طی فرایند پاسخ التهابی

کنش های مربوط به چرخۀ کربس   ب( افزایش میزان فعالیت آنزیم های مؤثر در انجام وا

ج( افزایش ترشح هورمون های یددار تولیدشده از بزرگ ترین غدۀ درون ریز ناحیۀ گردن

3 )4  2 )3  1 )2 1(صفر

خون

 ابتدا یک سری کلیات راجع به خون میخونیم و بعدش هم میرویم به سراغ بخش های مختلفش ... 
به دنبال سانتریفیوژکردن خون هر فرد سالم، بخشی که در ............ قرار می گیرد، همواره ............ - 547

1(پایینـبیشترحجمخونراتشکیلمیدهدوحاویپروتئینها،یونهاومواددفعیاست.
2(باالـحاویموادموردنیازیاختههابودهوبیشترحجمآنرا،آبتشکیلمیدهد.

3(پایینـباداشتنپروتئینآلبومین،موجبحفظفشاراسمزیخونمیشود.
4(باالـزردرنگبودهو55درصدحجمخونراتشکیلمیدهد.

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- 548

»درپی سانتریفیوژکردن خون هر مولکول پروتئینی موجود در آن که ............ ، درون بخشی که بیشتر حجم لولۀ آزمایش را تشکیل می دهد؛ قابل مشاهده است.«

الف( در انتقال داروی پنی سیلین مؤثر است

کسیژن مهم ترین نقش را دارد ب( در انتقال گاز ا

CO2 می شود ج( باعث تولید اسید کربنیک از

د( در پی تغییر، با جمع آوری یاخته های خونی مانع خون ریزی می شود

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 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 کیفیت های آیکیو سازگار باشه ... پس دلخور نباشید ازمون و این سؤاالت رو هم حل کنین و نکاتشونو استخراج کنین که بعدًا به کارتون میاد!

در بدن فردی سالم، بروز کدام یک از گزینه های زیر غیرقابل انتظار است؟- 549

1(تولیداجزایخونابتوسطیاختههایخونی
2(انتقالگازهایتنفسیتوسطبخشغیریاختهایخون

3(انتقالهمۀداروهاتوسطپروتئیناصلیحفظکنندۀفشاراسمزیخوناب
4(وجودیاختههاییدرخونودارایتواناییعبورازدیوارۀمویرگهایخونی

در ارتباط با اجزای تشکیل دهندۀ خون انسان، کدام گزینه نادرست است؟- 550

1(بیشتراز90درصدحجمکلخونراآبتشکیلمیدهد.
2(نوعیپروتئیندفاعیبدن،درتنظیماسیدیتۀموردنیازفعالیتآنزیمپروترومبینازنقشدارد.
3(نوعیپروتئینموجوددرخوندرانتقالپنیسیلینوحفظفشاراسمزیخونمؤثراست.

4(نوعیمادۀشیمیاییاسیدیموجوددرخونابقادربهبازکردنکانالهایدریچهدارسدیمیغشایانتهایآزاددندریتمیباشد.
کدام گزینه عبارت را صحیح کامل می کند؟- 551

»در بدن انسان، هر مولکولی پروتئینی که ............ دارد، قطعاً ............ «

1(درایمنیبدننقشـفقطدرحالتبروزبیماری،درخونابقابلمشاهدهاست.
2(درایجادمنفذدرغشایعواملبیماریزانقشـدرابتدایترشحغیرفعالاست.

کسیژندربدننقشدارد. 3(برایفعالیتخودبهآهننیازـدرانتقالیاذخیرۀگازا
4(درانتقالگازهایتنفسینقشـبهصورتمحلولدرخونابمیباشد.
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چند مورد عبارت زیر را نادرست کامل می کند؟- 552

»نوعی بافت پیوندی در بدن انسان که ............ می کند، قطعاً ............ «

الف( به عنوان عایق حرارتی عمل ـ موجب ارتباط شیمیایی بین بافت های مختلف بدن می شود.

ب( مواد غذایی را درون بدن منتقل ـ موجب یکسان کردن دمای نواحی مختلف بدن می شود.

ج( میزان استحکام دریچه های قلبی را زیاد ـ فاقد رشته های پروتئینی کالژن می باشد.

د( گازهای تنفسی را به سمت یاخته های بدن منتقل ـ در دفاع از بدن نیز نقش اساسی دارد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
یاخته هایی که نسبت حجم آن ها به حجم خون هماتوکریت نام دارد، چه مشخصه ای دارند؟ - 553

کثرعمرآنها،120روزاست. 1(یاختههاییکرویشکلباحالتفرورفتهدردوطرفبودهوحدا
کسیژنپرمیشود. 2(سیتوپالسماینیاختههایخونیتوسطپروتئینیمؤثربرانتقالا

3(پسازخروجازمغزاستخوانهستۀخودراازدستمیدهند.
4(درنوعیاندامغیرلنفیتولیدمیشوند.

کدام گزینه در مورد یاخته های خونی انسان سالم که موجب ایجاد رنگ قرمز خون می شوند، همواره صادق است؟- 554

1(درقسمتمحیطی،ضخامتبیشترینسبتبهقسمتهایمرکزیدارند.
2(درانسانوهمۀپستانداران،هستهوبیشتراندامکهایخودراازدستمیدهند.

3(درمقایسهباسایراجزایبخشیاختهایخون،اندازۀکوچکتریدارند.
4(درنتیجۀمصرفبیشازیکنوعویتامینگروهB،حینتقسیمیاختههایبنیادیمیلوئیدیمغزاستخوانایجادمیشوند.

 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 ... ضمنًا قبل شروع این تست برو و 
در فضای آزاد هوایی تازه کن تا یهو نفست نگیره!

کدام گزینه در مورد یاخته های خونی درست است که عملکرد آن ها در افراد مبتال به کم خونی داسی شکل دچار اختالل می شود؟- 555

1(باکمکنوعیآنزیمخود،بیشتریننقشرادرانتقالنوعیمادۀتولیدییاختههایبدنومؤثردرافزایشقطررگهایخونیبرعهدهدارند.
2(پیشازبلوغ،درونمرکزتنظیمژنتیکخودرشتۀالگویژنآنزیمهایمربوطبهتولیدحداقلیکیازانواعکربوهیدراتهایگروهخونیرارونویسیمیکنند.

3(پیشازخروجازمحلتولید،هستهوتمامیاندامکهایخودراازدستمیدهندوتوسطپروتئینیچهارزنجیرهایپرمیشوند.
4(بخشیازچرخۀزندگیعاملمولدماالریادراینیاختههاسپریشدهوقادربهعبورازدیوارۀرگهاطیدیاپدزمیباشند.

کدام گزینه در ارتباط با نوعی مولکول پروئینی که بیشتر فضای درون یاخته های خونی کروی و دارای حالت فرورفته در دو طرف را پر می کند، نادرست است؟- 556

کسیژندریاختههایماهیچۀاسکلتیاست. 1(ازنظراحتیاجبهوجودآهنبهمنظورانتقالگازهایتنفسی،مشابهپروتئینذخیرهکنندۀگازا
2(دارایچهارنوعزنجیرۀمختلفباساختارهایدومصفحهایوواجدپیوندپپتیدیبینواحدهایتشکیلدهندۀخودمیباشد.

3(قادربهاتصالبهنوعیگازواجدتواناییایجاداختاللدرعملکردزنجیرۀانتقالالکترونغشایداخلیمیتوکندریمیباشد.
4(درافرادمبتالبهکمخونیداسیشکل،دارایتعدادآمینواسیدهاوپیوندهایپپتیدییکسانیباافرادسالممیباشد.

 حاال به صورت دقیق تر برویم سراغ تولید و تخریب گویچه های قرمز! 
هر اندامی که محل مرگ گویچه های قرمز انسان محسوب می شود، چه ویژگی دارد؟- 557

1(توسطمویرگهاییباغشایپایۀکاملخونرسانیمیشود.
2(تعدادزیادییاختههایایمنیواجدتواناییحرکاتآمیبیدارد.

3(موجبترشحهورمونمؤثردرتحریکتقسیمیاختههایمغزاستخوانمیشود.
4(نوعیانداملنفیبودهومحلتولیدوتجمعمهمترینیاختههایایمنیبدنمحسوبمیشود.

در پی تخریب شدید یاخته های خونی قرمز احتمال بروز چند مورد زیر وجود دارد؟- 558

الف( افزایش میزان فعالیت یاخته های مغز استخوان

ب( انتقال نوعی مادۀ معدنی به درون یاخته های اندام سازندۀ صفرا

ج( افزایش فعالیت یاخته های ایمنی حاصل از تغییر مونوسیت ها

د( افزایش مصرف مولکول ATP توسط گیرنده های درد ماهیچۀ دوسربازو

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
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کدام گزینه دربارۀ نوعی ویتامین متعلق به گروه B که منابع تأمین آن شباهت زیادی با منابع غذایی آهن دار دارد، صحیح است؟- 559

1(برایتسریععبوریاختهازمراحلمختلفچرخۀیاختهای،بهوجودنوعیویتامینمحلولدرآبنیازدارد.
2(فقطدرغذاهایجانورییافتشدهودرافرادمبتالبهتومورمالنوما،بهمیزانزیادیمصرفمیشود.

3(درروندجذبآندرلولۀگوارش،فعالیتیاختههایبزرگغددمعدهنقشمهمیایفامیکند.
4(دربخشیازلولۀگوارشکهمسئولجذبآبمیباشد،بهمیزاناندکیتولیدمیشود.

 دیگه فکر کردی از اوضاع قرنطینۀ کرونایی بدتر پیدا نمیشه؟ تست بعدی رو بزن تا ببینی که تو دنیا چخبره و تو بی اطالعیییی.
به دنبال ترشح شدید هورمون از یاخته های درون ریز کبد و کلیه ............ افزایش می یابد.- 560

1(سطحآهنذخیرهشدهدرونکبدبرخالفمدتزمانچرخۀیاختهایدریاختههایمغزاستخوان
2(غلظتخونهمانندمیزانذخیرۀموادمعدنیدریاختههایتولیدکنندۀمادۀصفراوی

3(تولیدرنایرناتنیدریاختههایاستخوانیبرخالفمصرفگلوتامیکاسید
4(درصدحجمییاختههایخونیهمانندفعالیتآنزیمرنابسپاراز2

در چند مورد زیر اثر موارد مطرح شده بر ترشح هورمون محرک مصرف فولیک اسید و آهن در یاخته های مغز استخوان، مشابه اثر »بروز بیماری سینه پهلو« می باشد؟- 561

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 سرخرگ های شش

ج( مصرف طوالنی مدت 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 و  طوالنی مدت 

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

 خیلی به گویچه های قرمز پرداختیم دیگه اگه بیشتر بهش توجه کنیم لوس میشه ... پس بریم سراغ مبحث بعدی!
هر گویچۀ خونی سفیدی که در فضای سیتوپالسم خود ............، قطعاً ............- 562

1(دانههایریزوروشنیراجایدادهاستـواجدچندهستهمیباشد.
2(دانهداردـازیاختههایبنیادیمیلوئیدیمنشأمیگیرد.

3(فاقددانهمیباشدـازیاختههایبنیادیلنفوئیدیمنشأمیگیرد.
4(دانههایتیرهداردـواجدهستهایبادوقسمتودمبلیشکلمیباشد.

کدام گزینه عبارت زیر را صحیح تکمیل می کند؟- 563

»هر گویچۀ سفید خون که واجد هسته ای ............ است ............ «

1(دوقسمتیـدرفضایسیتوپالسمخوددانههایتیرهایدارد.
2(تکقسمتیـازیاختههایبنیادیلنفوئیدیمغزاستخوانمنشأمیگیرد.

3(خمیدهیالوبیاییـنسبتبهسایرگویچههایسفیدخوناندازۀبزرگتریدارد.
4(چندقسمتیـدانههاییهمرنگبایاختههایواجدهستۀدوقسمتیرویهمافتاده،دارد.

هر یاختۀ ایمنی که در سیتوپالسم خود، دانه های روشنی دارد؛ برخالف گویچه های سفید ............- 564

1(واجددانههایتیره،چندهستهدرونخودجایدادهاست.
2(واجدهستۀتکیبیضی،ازیاختههایبنیادیمیلوئیدیمنشأمیگیرد.

3(فاقددانههایروشن،هستهایبابیشازیکقسمتدارد.
کاریوسیتهادارد. 4(باهستۀلوبیاییشکل،اندازهایکوچکترازمگا

کدام گزینه ویژگی یاختۀ خونی نشان داده شده در شکل زیر را بیان می کند؟- 565

1(همانندبازوفیلها،دارایهستهایدوقسمتیمیباشد.
2(برخالفنوتروفیلها،ازیاختههایبنیادیلنفوئیدیمنشأمیگیرد.

3(برخالفمونوسیتها،قادربهعبورازنقاطوارسیچرخۀیاختهایمیباشد.
4(همانندهمۀگویچههایخونیدیگر،تواناییعبورازدیوارۀمویرگهایخونیطیدیاپدزرادارد.
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 سؤال بعدی با مطالب فصل 5 یازدهم ترکیب شده ولی باید به اطالعتون برسونم که در فصل 5 به طور کاماًل مفصل به بررسی انواع گویچه های سفید خون پرداختیم و اون جا قشنگ 
توضیح دادیم واستون .... 

کدام گزینه عبارت زیر را به طور درست کامل می کند؟- 566

»گویچه های سفید خونی که ............ «

1(قادربهبیگانهخواریهستند،ازیاختههایبنیادیمیلوئیدیمنشأگرفتهودرسیتوپالسمخودفاقددانهاند.
2(ازیاختههایبنیادیلنفوئیدیمنشأمیگیرند،تواناییشناسایییکنوعآنتیژنخاصرادارند.

3(تواناییترشحترکیبیباعملکردمخالفگِردههارادارند،دارایهستۀدوقسمتیمیباشند.
نیازدارند. B12 4(قادربهایجادیاختۀدیگریهستند،برایتقسیمشدنبهمصرفویتامین

کوچک ترین اجزای تشکیل دهندۀ بخش یاخته ای خون، چه ویژگی دارند؟- 567

1(نوعییاختۀخونیفاقدهستهمحسوبشدهکهدرنتیجۀتقسیمیاختۀپیشازخودبهوجودمیآیند.
2(تعدادزیادیدانههایبزرگحاویترکیبهایشیمیاییفعالرادرفضایدرونیخودجایدادهاند.

3(پسازوروِدیاختههاییبزرگبهدرونخونوایجادتغییراتیدرآنهاتولیدمیشوند.
4(باچسبیدنبهیکدیگرقادربهجلوگیریازخونریزیهایمحدودهستند.

در بدن فردی سالم، به دنبال بروز آسیب ............ در دیوارۀ مویرگ های خونی ............- 568

1(محدودـآزادشدنآنزیمپروترومبینازِدانههایموجوددرونگِردههاموجبتشکیلساختاردرپوشمیشود.
2(گستردهـبیشترحجمساختارمؤثردرجلوگیریازخونریزیرایاختههایفاقدهستۀخونتشکیلمیدهند.

3(محدودـباکمکنوعیویتامینمحلولدرچربیونوعییونمعدنی،اجزایبیرنگخونبهیکدیگرمیچسبند.
4(گستردهـفرآوردۀآنزیمترشحشدهازیاختههایآسیبدیده،مستقیماًیاختههایخونیراجمعآوریکردهولختهایجادمیکند.

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟- 569

»به دنبال بروز نوعی خون ریزی گسترده در بدن انسان سالم، نوعی پروتئین مؤثر در انعقاد خون که ............، قطعاً ............ «

الف( توسط قطعات یاخته ای بی رنگ و آسیب دیده ترشح می شود ـ موجب تغییر پروتئین ترومبین می گردد.

ب( باعث به هم چسباندن گروهی از قطعات یاخته ای بی رنگ خون می گردد ـ در تشکیل ساختار درپوش نقش دارد.

ج( به همراه یاخته های خونی، لخته  را می سازد ـ پیش مادۀ آنزیم ترشح شده از بافت های آسیب دیده محسوب می شود.

د( از اجزایی آسیب دیده با منشأ میلوئیدی و مؤثر بر تشکیل لخته ترشح می شود ـ به وجود یون کلسیم و ویتامین K نیاز دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در طی فرایندهایی که موجب جلوگیری از خون ریزی می شوند، ............ فقط ............ - 570

1(پیشمادۀآنزیمپروترومبینازـدرپیآزادشدنمحتویاتدانههایگِردههابهدرونخونترشحمیشوند.
2(برایتشکیللختهدرخونریزیهایوسیعـیکنوعرشتۀپروتئینیاجزایخونراجمعآوریمیکند.

3(اجزایحاصلازقطعهقطعهشدنیاختههاییدرمغزاستخوانـدرصورتخونریزیگستردهرگهاقابلمشاهدهاند.
4(آنزیمشروعکنندۀفرایندتشکیللختهـتوسطاجزایحاصلازقطعهقطعهشدنیاختههاییدرونمغزاستخوان،ترشحمیشود.

همۀ موارد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؛ به جز ............- 571

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

1(مصرفATPدرانتهایآزادرشتههایعصبیومیزانپروتئینهاینامحلولخونافزایشپیدامیکند.
2(یاختههایدیوارۀرگهایخونی،پیکهایشیمیاییمؤثردرافزایشقطررگهایخونیراترشحمیکنند.

3(پسازقطعخونریزی،نوعیآنزیمبامدتاثرکوتاهومؤثردرجلوگیریازسکتۀقلبی،فعالیتخودراشروعمیکند.
4(میزانمایعموجوددرمحلآسیبدیدهومیزانجریانمایعلنفیدرمویرگهایلنفیموجوددرمحلآسیبدیدگیکاهشمییابد.

نوعی یون که به بهبود فعالیت فاکتور انعقادی شمارۀ 8 در بدن افراد سالم کمک می کند. کدام گزینه دربارۀ این یون درست است؟- 572

1(غلظتآندرخون،تحتتأثیرهورمونآلدوسترونتغییرمیکند.
2(مهمترینمنبعذخیرۀاینترکیبیونی،بافتعایقحرارتیمحسوبمیشود.

3(کمبودآن،منجربهافزایشاحتمالبروزشکستگیدراستخوانهایبدنمیشود.
4(درزمانانقباضماهیچههایاسکلتیبهدرونشبکۀآندوپالسمیبازمیگردد.
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 حاال برویم سراغ مقایسه اجزای مختلف خون!
کدام گزینه در رابطه با همۀ یاخته های موجود در خون که فعالیت ایمنی دارند، صحیح می باشد؟- 573

1(هماننداجزایغیریاختهایحاصلفعالیتمغزاستخوان،درفضایسیتوپالسمخود،دانههایزیادیدارند.
2(همانندسایریاختههایخونی،طیفراینددیاپدزبهفضایبینیاختههایبدنواردمیشوند.

کاریوسیتها،درفضایسیتوپالسمخودهستهایبزرگراجایدادهاند. 3(برخالفمگا
4(درمقایسهباسایریاختههایخونی،اندازۀبزرگتریدارند.

اجزای موجود در بخش یاخته ای خون که بیشتر حجم ساختار ............ را تشکیل می دهند؛ ............ هستند.- 574

2(لختهـحاصلفرایندقطعهقطعهشدنیاختۀپیشازخود 1(درپوشـباکمکنوعیپروتئیندرتنظیمpHخون،مؤثر
کنشترکیب 4(لختهـداراینوعیآنزیممؤثردرنوعیوا 3(درپوشـقادربهتولیدوترشحپروتئینفیبرینوژن

در دستگاه گردش خون بدن فردی سالم، اجزایی در بخش یاخته ای خون که ............ ، به طورحتم ............- 575

کسیژندارندـبهفعالیتکوچکتریناجزایبخشیاختهایخونکمکمیکنند. 1(پروتئینیباتواناییاتصالبها
2(برایفعالیتخودبهوجودیونکلسیمنیازدارندـدرپیقطعهقطعهشدنیاختههاییبزرگدرخونایجادمیشوند.

3(فاقدمرکزتنظیمژنتیکیاختهمیباشندـبیشترحجمآنهاراپروتئینیقرمزرنگودارایساختارچهارم،تشکیلمیدهد.
4(باآزادکردننوعیترکیبشیمیایی،باعثتغییرپروتئینهایخونمیشوندـفاقدتواناییرونویسیازرویمولکولدناهستند.

تنوعگردشمواددرجانوران
کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟- 576

»به طور معمول، در بدن جانداران ............ قطعاً ............ «

1(تکیاختهایـتبادلگازها،تغذیهودفعموادبینمحیطویاختهطیانتقالفعالازسطحآنصورتمیگیرد.
2(پریاختهایـدستگاهگردشخونبهتبادلموادبینمحیطویاختههایبدن،کمکمیکند.

3(تکیاختهایـتنظیماسمزیبهکمکفرایندهایانتشارسادهانجاممیگیرد.
4(پریاختهایـگروهیازیاختههافاقدارتباطبامحیطبیرونمیباشند.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور درستی کامل می نماید؟- 577

»به طور معمول در دستگاه گردش مواد اسفنج ها ............ «

1(حرکتآبازبزرگترینسوراخبدنجانور،باکمکیاختههایتاژکدارصورتمیگیرد.
2(تنهاگردشدرونیمایعاتموجبانتقالموادموردنیازبهیاختههایبدنمیگردد.

3(درسطحدرونیبدنبرخالفسطحبیرونی،یاختههاییمژکدارقابلمشاهدههستند.
4(زنشتاژکهاییاختههاییقهدارموجبانتقالمایعبهدرونبدنجانورمیشوند.

کدام گزینه در مورد ساختار دستگاه گردش مواد بدن جانور موجود در شکل مقابل، درست بیان شده است؟- 578

1(سوراخهایواردکنندۀآب،تعدادبیشترواندازۀکوچکترینسبتبهسوراخ)های(خارجکنندۀآبدارند.
2(دردیوارۀمحلورودآب،زائدههایسیتوپالسمیسطحیاختههاییقهدارقابلمشاهدهاست.

3(انتقالموادبهبیرونبهکمکیاختههاییکهدرسطحخودیکمژکدارند،انجاممیگیرد.
کمیاختههایمژکداردرنواحیانتهاییساختاربدنجانوربیشترازسایرنقاطاست. 4(ترا

به طور معمول، نوعی سامانه که موجب گردش مواد در بدن ............ می شود، ............- 579

1(هیدرـبدوننیازبهمایعاتقادربهتبادلموادبامحیطاطرافاست.
2(کرمهایپهنآزادزیـحرکاتبدنبهانتشارموادوجابهجاییموادکمکمیکنند.

3(هیدرـبهصورتاختصاصیبرایانتقالمواددربینیاختههایبدنجانورفعالیتمیکند.
4(پالناریاـفقطدربرخینقاطبدنانشعاباتیداشتهکهفاصلۀانتشارموادتایاختههاراکوتاهکردهاند.

چند مورد در رابطه با دستگاه گردش خون حشرات صحیح بیان شده است؟- 580

الف( در محل اتصال قلب به رگ های دستگاه گردش مواد، دریچه قابل مشاهده است.

ب( همولنف پس از خروج از مویرگ ها در تماس مستقیم با یاخته های بدن جانور قرار می گیرد.

ج( همولنف به طور مستقیم به تبادل گازهای تنفسی کمک می کند. 

د( نوعی مایع نقش خون، لنف و آب میان بافتی را برعهده دارد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
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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!

در ساده ترین سامانۀ گردش خون بستۀ جانوری ............ سامانۀ گردش خون جانورانی که بیشترین نقش را در گرده افشانی نهان دانگان برعهده دارند ............- 581

1(همانندـمایعمؤثردرتبادلگازهایتنفسیازطریقرگهایمتصلبهقلبلولهایازآنخارجمیشود.
2(برخالفـمایعموجوددردستگاهگردشموادتواناییخروجازانتهایآزادرگهایجانوررادارد.

3(برخالفـباکمکمنافذدریچهدارقلبقادربهدریافتمایعبهدرونقلبهستند.
4(همانندـرگپشتیبدنطیانقباضمایعیراازدریچه)ها(عبورمیدهد.

کدام گزینه دربارۀ گردش خون جانورانی بالغ با قلب دوحفره ای، صحیح بیان شده است؟- 582

1(حفرۀقلبیمتصلبهسینوسسیاهرگیدرمقایسهباحفرۀقلبیدیگر،درسطحپایینتریقرارگرفتهاست.
کسیژنرابهسمتعقبهدایتمیکنند. 2(رگهایسطحشکمیبدنبرخالفرگسطحپشتی،خونکما

کسیژنزیادراحملمیکند. 3(رگبابیشترینمیزانفشارخونبرخالفرگباکمترینمیزانفشارخون،خونیباا
4(رگواردکنندۀخونبهشبکۀمویرگیآبششهمانندرگخارجکنندۀخونازآن،نوعیسرخرگمحسوبمیشود.

در دستگاه گردش خون مهره دار بالغی که اندام تنفسی آن مشابه ستارۀ دریایی می باشد ............ - 583

1(باالترینحفرۀقلبی،اندازۀبزرگترینسبتبهسینوسسیاهرگیومخروطسرخرگیدارد.
2(دریچۀابتدایمخروطسرخرگیدرزمانانقباضبزرگترینحفرۀقلبیبازمیباشد.

3(هموارهبرایمشاهدۀگردشخونازنزدیکترینبالۀجانوربهقلبآن،استفادهمیشود.
4(هردریچۀمرتبطبادهلیزدرزمانخروجخونازاینحفرۀقلبیبازاست.

در دستگاه گردش خون ماهی، ساختاری که خون خارج شده از حفرۀ قلبی بزرگ تر را دریافت می کند، ........... ساختاری که خون را به حفرۀ قلبی کوچک تر وارد می کند ...........- 584

1(همانندـدرمحلاتصالبهقلب،دریچهایداشتهکهحرکتخوندرآنمشابهجهتسرخرگپشتیاست.
کسیژنرادریافتمیکند. 2(برخالفـدرانتهایخودنوعیدریچۀیکطرفهداشتهوخونکما

3(درمقایسهباـاندازهبزرگتریداشتهوفشارخونبیشتریدرآنقابلمشاهدهاست.
4(همانندـماهیچههاییباضخامتبیشترنسبتبهحفرۀقلبیمتصلبهخود،دارد.

در جانور بالغی که واجد ساده ترین دستگاه گردش خون در بین مهره داران است، هر رگی که ............ ، به طورحتم ............ - 585

1(درسطحشکمیبدندیدهمیشودـخونرابهمخروطسرخرگیمتصلبهقلبنزدیکمیکند.
2(خونرابهیکیازشبکههایمویرگیبدنجانورواردمیکندـنوعیسرخرگمحسوبمیشود.

کثرمیزانفشارخوندرآندیدهمیشود. 3(درارتباطباسینوسسیاهرگیمیباشدـحدا
کسیژنمیباشد. 4(خونراازیکشبکۀمویرگیخارجمیکندـحاویخونکما

در بدن جانوری که واجد خط جانبی می باشد، )در( نوعی شبکۀ مویرگی که جهت حرکت خون در آن از ............ است ............- 586

کسیژنمیباشد. 1(پایینبهباالـرگخارجکنندۀخون،ماهیچههایاندکیدردیوارۀخودداشتهوحاویخونغنیازا
2(باالبهپایینـخونخارجشدهرارگیدریافتمیکندکهدرابتدایآندریچهایقابلمشاهدهاست.

کسیژنبودهوفشارخونزیادیدارد. 3(پایینبهباالـرگواردکنندۀخون،حاویخونغنیازا
کسیژنبهسمتخارجشبکۀمویرگیاست. 4(باالبهپایینـجهتحرکتگازا

در دستگاه گردش خون جانورانی که با حرکتی شبیه قورت دادن، هوا را به درون اندام تنفسی خود وارد می کنند، ............- 587

1(دورگخونراازبزرگترینحفرۀقلبیبدنجانورخارجمیکنند.
2(خونسیاهرگهاپسازمخلوطشدنبهپایینترینحفرۀقلبیواردمیشود.

کسیژنبیشتررادریافتمیکند. 3(دهلیزچپنسبتبهدهلیزراست،خونیبامیزانا
4(خونتیرهوروشنپسازخروجازپایینترینحفرۀقلبیبایکدیگرمخلوطمیشوند.

در دستگاه گردش خون دوزیستانی که از پوست خود برای مبادلۀ بخشی از گازهای تنفسی استفاده ............ - 588

کسیژندرتماساست. 1(میکنند،هرحفرۀقلبیفقطباخونکما
2(نمیکنند،رگبابیشترینمیزانفشارخون،خونتیرهراجابهجامیکند.

3(میکنند،تمامیحفراتتشکیلدهندۀقلبفقطبایکدریچهمرتبطهستند.

4(نمیکنند،دوسرخرگمستقیماًخونراازبزرگترینحفرۀقلبدریافتمیکنند.
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تعداد موارد مطرح شده در کدام گزینه با یک دیگر برابر است؟- 589

1(تعدادرگموجوددرسطحپشتیبدنحشراتـتعدادحفرۀدهلیزدرقلبماهیها
2(تعدادسوارخهایواردکنندۀمایعبهدروناسفنجـتعدادسوراخهایخارجکنندۀآبازدروناسفنج

3(تعدادسرخرگهایواردکنندۀخونبههرکمانآبششیدرماهیـتعدادرگهایاصلیموجوددرسطحشکمیماهی
4(تعدادحفراتقلبمهرهداریباتنفسپوستیودارایتواناییآزادسازیگامتـتعدادساختارهایکیسهمانندومتصلبهقلبماهی

چند مورد جملۀ زیر را نادرست تکمیل می نماید؟- 590

»به طور معمول، در هر جانوری که ............ «

الف( سامانۀ گردش خون مضاعف دارد، حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی آن، آسان است.

ب( بطن ها به صورت کامل از یک دیگر جداشده اند، به هر حفرۀ قلبی یک رگ خونی متصل است. 

ج( فقط یک بطن دارد، خون یک بار پس از عبور از قلب از کل شبکه های مویرگی بدن عبور می کند.

کسیژن اندک وارد می شود. د( قلب به صورت دو تلمبه عمل می کند، به تمامی حفرات قلبی، خون تیره و با ا

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 یه مبحث جانوری از گفتار 1 باقی مونده که در همین جا با هم بررسی می کنیم ... اونم چیزی نیست به جز قلب گوسفند!
کدام گزینه عبارت زیر را نادرست تکمیل می کند؟ - 591

»در ساختار قلب گوسفند ............ دیده می شوند.«

کلیلی 2(درسطحجلوییهمانندعقبیآن،رگهایا 1(سرخرگهاوسیاهرگهاییدرسطحباالییآن
4(بهدهلیزچپ،بیشترینتعدادرگهایخونیمتصل کلیلی 3(درپایینمحلدریچۀسینی،مدخلدوسرخرگا

 از این به بعد یکم سؤاالت رو کلی تر بیان کردیم تا چالش رو بیشتر کنیم!
کدام یک از گزینه های زیر، صحیح بیان شده است؟- 592

1(درهمۀبیمهرگان،سامانۀانتقالویژهایبرایانتقالآبوموادغذاییوجوددارد.
2(درهمۀمهرهدارانواجدیکبطن،درساختارقلبخودیکدهلیزدارند.

3(دربسیاریازخزندگان،جداییکاملبطنهابهحفظفشارخوندرسامانۀگردشیمضاعفکمکمیکند.
کسیژنهستهوبیشتراندامکهایخودراازدستمیدهند. 4(دربسیاریازپستانداران،یاختههایخونیمنتقلکنندۀگازا

کدام گزینه در مورد جانوری که در پی روند بلوغ به حفرات قلبی آن افزوده می شود، صادق است؟- 593

1(درتمامیعمرخودبرایانجامبخشیازمبادالتتنفسیازسادهتریناندامتنفسیدربینمهرهداراناستفادهمیکند.
2(هموارهبزرگترینحفرۀقلبیفقطبخشیازخونرابهسمتشبکههایمویرگیاندامتنفسیارسالمیکند.

3(دربخشیاززندگی،سادهتریندستگاهگردشخونبستۀجانوریرادارد.
4(دارایمثانهایباتواناییتغییراندازهوذخیرهآبویونهامیباشد.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- 594

»به طورمعمول، هر جانوری که ............ دارد، ............«

1(سامانۀگردشموادبازـدرسطحپشتیخودطنابعصبیواجدگرههایتنظیمکنندۀفعالیتماهیچههایبدندارد.
2(همولنفـباکمکمنافذدریچهدارموجوددرقلب،قادربهانتقالمایعحاویموادغذاییبهاطرافیاختههامیباشد.

3(حفرۀگوارشیـباکمکانشعاباتاینحفرهوبدوننیازبهحرکاتبدن،قادربهجابهجاییوانتشارموادموردنیازخودمیباشد.
4(قلبواجدعملکردبهصورتدوتلمبهـبرخیحفراتقلبآن،تنهاخونروشنوبرخیازحفراتآنتنهاخونتیرهدریافتمیکنند.

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- 595

»در جانوری که ساده ترین سامانۀ ............ را دارد، ............ «

1(گردشخونمضاعفـبیشترتبادالتگازیازطریقاندامتنفسیباعملکردمشابهمهرهدارانواجدکیسههایهوادارانجاممیگیرد.
2(گردشخونبستهـدرمحلاتصالرگهابهقلباصلی،دریچههاییکطرفهکنندۀجریانخوندیدهمیشود.

3(گردشخونمهرهدارانـبزرگترینحفرۀقلبیدرسطحباالترینسبتبهسایرحفراتقلبقرارگرفتهاست.
4(انتقالموادـوجودیاختههایمژکداربهحرکتمواددردرونبدنکمکمیکند.
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در جانورانی که ............، به طورحتم ............- 596

1(مایعینقشخون،لنفومایعمیانبافتیرابرعهدهداردـاینمایعگازهایتنفسیرابهکمکهموگلوبینبهیاختههایبدنمیرساند.

2(حفظفشارخوندرسامانۀگردشیمضاعفآنهاآسانتراستـحفرۀبطن،خونرابرایتبادلگازیبهششهاوپوستتلمبهمیکند.
3(دردستگاهگردشموادخودفاقدمویرگهستندـمنافذدریچهدارموجببازگشتمایعمؤثردرانتقالمواد،بهدرونقلبمیشوند.

4(خونبالفاصلهپسازخروجازبطنآنهابهدرونمخروطسرخرگیواردمیشودـرگباکمترینفشارخون،خونتیرهراحملمیکند.
کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟- 597

»در دستگاه گردش خون جانوران ............، فقط بخشی از ............ «

CO2خونمیرود. 1(واجدسادهترینساختارتنفسیمهرهدارانـخونخارجشدهازبزرگترینحفرۀقلب،بهشبکههایمویرگیخارجکنندۀ
2(واجدتعدادزیادیعدسیوقرنیهـمایعمنتقلکنندۀغذابهحفرههایبدن،ازطریقرگهابهخارجازقلب،منتقلمیشود.

کسیژنکمرادریافتکردهوازخودعبورمیدهند. 3(مهرهدارواجدخطجانبیـحفراتقلبیخونحاویا
4(مهرهدارواجدتواناییانجامتنفسآبششیـشبکههایمویرگیموجوددربدن،خونراازنوعیسرخرگدریافتمیکنند.

 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!
در جانورانی که با کمک اسکلت غضروفی از اندام های حیاتی بدن خود محافظت می کنند ............- 598

1(برخالفجانوراندارایمعدۀچهارقسمتی،مخچهاندازۀبزرگترینسبتبهلوبهایبیناییموجوددرساختارمغزدارد.
2(همانندجانورانبادوطنابعصبیموازی،باکمکخونامکانتبادلموادوانتشارآنهابهیاختههارافراهممیکنند.

3(همانندجانورانیباتواناییترشحآنزیمتوسطکیسههایمعده،برایخارجکردنمایعحاویموادغذاییازقلبخودبهمنافذدریچهدارنیازندارند.
کسیژن،بههرحفرۀقلبواردمیشود. 4(برخالفجانورانواجدجفت،فقطیکنوعخونازنظرمیزانغلظتا

حفرۀ قلبی که خون را به سرخرگی که بیشترین میزان فشار خون را دارد وارد می کند، چه مشخصه ای دارد؟- 599

2(گرهایجادکنندۀضربانهایطبیعیقلبرادرخودجایدادهاست. 1(بیشترینمیزانمصرفآدنوزینتریفسفاتدرقلبرادارد.
4(بادودریچۀقلبیواجدتعداداجزایتشکیلدهندۀبرابردرارتباطاست. 3(بیشترینتعدادطنابهایارتجاعیرادرساختارخوددارد.

کدام گزینه در ارتباط با سیاهرگی که منفذ آن به گره بزرگ تر شبکۀ هادی قلب نزدیک است، صادق است؟ - 600

1(خونخارجشدهازسرخرگهایموجوددربافتچربیاطرافقلبرادریافتمیکند.
کسیژنعبورمیکند. 2(دربخشیازمسیرخودازجلویسرخرگیحاویخونکما

3(مستقیماًباقطورترینمجرایلنفیموجوددربدنمرتبطمیباشد.
4(خونسیاهرگخارجشدهازکبدرادریافتمیکند.

در دستگاه گردش خون بدن انسان، هر سرخرگی که ............، لزوماً ............ جدا می شود.- 601

1(بهکلیهخونرسانیمیکندـازسرخرگیقطور،درسطحیجلوترازسیاهرگکلیه
2(درالبهالیبافتچربیسطحجلوییقلبدیدهمیشودـازسمتراستقطورترینسرخرگموجوددربدن

کسیژنرابهششواجدسهلوبمنتقلمیکندـدرسطحیپایینترازمحلخمیدگیآئورتازرگدیگری 3(خونکما
4(تشکیللختهدرآنمنجربهبروزسکتۀقلبیمیشودـازرگیباالیۀمیانیواجدرشتههایپروتئینیمشابهضخیمترینالیۀدیوارۀقلب

در دستگاه گردش خون انسان، دریچه ای که مایع لنفی واردشده به جریان گردش خون زودتر از سایرین از آن عبور می کند ............ - 602

1(بهطنابهایارتجاعیمتصلبودهودرزمانانقباضقطورترینبخشدیوارۀقلباجازۀعبوربهخونتیرهرامیدهد.
کقلبمؤثربودهودرسطحیجلوترازدریچههایمؤثردرایجادصدایدیگرقلبقراردارد. 2(درایجادصدایتا

3(درسطحیعقبترازگرهدومشبکۀهادیقلبقرارگرفتهودرزمانشروعثبتموجTبستهمیباشد.
4(باکمکیاختههاییواجدفضایبینیاختهایزیادمستحکمشدهودرسطحیپایینتروعقبترازدیگردریچههایقلبیقراردارد.

کدام یک از گزینه های زیر، تنها در ارتباط با یکی از الیه های تشکیل دهندۀ قلب انسان صادق است؟- 603

2(درتشکیلیااستحکامدریچههایقلبیمؤثراست. کماست. 1(درساختارخوددارایبافتپیوندیمترا
4(درونخودمایعمؤثردرحرکتروانقلبراجایدادهاست. 3(فقطازیکنوعبافتاصلیجانوریتشکیلشدهاست.
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور درست کامل می کند؟- 604

»در بدن انسان، یاخته های ماهیچه ای که ............ هستند؛ به طور حتم ............ «

1(درساختارخود،دارایبیشازیکهستهـاینهستههارادرخارجیترینقسمتخودجایدادهاند.
2(درزیرمیکروسکوپبهصورتمخططـتوسطرشتههایدستگاهعصبیخودمختارعصبدهیمیشوند.

3(دارایتواناییاتصالبهبافتپیوندیزردپیـتحتتأثیررشتههایعصبیپیکریوبهصورتارادیتحریکمیشوند.
4(باکمکصفحاتبینابینیبایکدیگر،مرتبطـدرانتهایماهاولجنینی،فعالیتانقباضراآغازکردهاند.

در شبکۀ هادی قلب انسان، ............ پیام های الکتریکی خارج شده از گره ............- 605

1(همۀـکوچکتر،بهدرونرشتههایبینگرهیشبکۀهادیواردمیشوند.
2(بخشیازـکوچکتر،ازطریقرشتههایشبکۀهادی،بهدهلیزچپقلبحرکتمیکنند.

3(همۀـبزرگتر،بهیاختههایماهیچهایواجدارتباطتنگاتنگواردشدهوبهبطنهامیروند.
4(بخشیازـبزرگتر،ازطریقرشتههاییبهسمتحفرۀقلبیمتصلبهبیشترینتعدادرگهایخونیمنتقلمیشود.

به طور معمول در قلب انسان، پس از بازشدن مرکزی ترین دریچۀ قلبی، ابتدا کدام اتفاق رخ می دهد؟- 606

2(وجودپیامالکتریکیتحریکدرتمامبخشهایحفراتباالییقلب 1(شنیدهشدنصدایپوومقلبازسمتچپقفسۀسینه
4(ثبتموجالکتریکیمربوطبهاستراحتحفراتپایینیقلبدرنوارقلب 3(شروعانقباضماهیچههایدیوارۀقویترینحفرۀقلب

در زمانی که ثبت موج T در منحنی نوار قلب آغاز می شود، کدام گزینه رخ می دهد؟- 607

2(خروجخونازبرخیحفراتقلبی،بدوننیازبهانقباضصورتمیگیرد. 1(قویترینحفرۀقلبیخونروشنراازخودخارجمیکند.
4(بههمۀحفراتتشکیلدهندۀساختارقلب،خونواردمیشود. 3(میزانحجمخونموجوددرخارجازقلبدرحالکاهشاست.

در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که ............ از سایرین به طول می انجامد؛ ............ قابل انتظار است.- 608

1(بیشترـافزایشحجمخوندرونبطنهاهمانندعبورخونازدریچههایقلبیدرجهتپایینبهباال
2(کمترـعبورخونروشنازپایینتریندریچۀقلبیبرخالفورودخونبهحفراتپایینیقلبی

3(بیشترـشنیدهشدنصداییازسمتچپقفسۀسینههمانندخروجخونازگروهیازحفراتقلب
4(کمترـتغییروضعیتدریچههایقلبیبرخالفافزایشحجمخونموجوددررگها

چرخۀ ضربان قلب از سه مرحله تشکیل شده است که در یکی از آن ها، خون درون کوچک ترین حفرۀ قلبی در حال تجمع است. در ابتدای این مرحله برخالف ابتدای - 609

مرحلۀ ............

1(قبلی،ازسمتچپقفسۀسینهصداییشنیدهمیشود.
2(بعدی،درزمانکوتاهیتمامیدریچههایقلبیبستهمیباشند.

3(قبلی،امکانخروجخونازحفراتقلبیدرحالانقباضوجوددارد.
4(بعدی،وضعیتدریچههایقلبدرنتیجۀتجمعخوندرسطحباالییآنهاتغییرمیکند.

چند مورد عبارت زیر را نامناسب کامل می نماید؟- 610

»با توجه به شکل مقابل که منحنی الکتروکاردیوگرام را نشان می دهد، در نقاط ............ «

الف( A و B، بزرگ ترین دریچۀ قلبی به خون روشن اجازۀ عبور می دهد.

ب( B و C، حجم خون حفرات در حال استراحت، افزایش می یابد. 

کثر مصرف ATP در دهلیز چپ قابل مشاهده است. Aج( C و D، حدا B C

D

E

د( D و E، گروهی از دریچه های ساختار قلب در پایین ترین وضعیت ممکن قرار دارند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام گزینه عبارت زیر را نادرست تکمیل می کند؟- 611

»در دستگاه گردش خون انسان، یکی از شرایط ............ است.«

1(متورمشدنبخشهاییازبدن،افزایشمیزانفشاراسمزیخوناب
2(شنیدهشدنصداهایقلبیازسمتچپقفسۀسینه،فعالیتعواملیبهغیرازدریچههایقلبی

3(تسهیلحرکتخوندرسیاهرگهایاطرافقلب،افزایشفاصلۀبیناستخوانجناغوستونمهرهها
4(افزایشترشحهورمونازیاختههایاندامدریافتکنندۀچربیجذبشدهدرروده،اختاللدرتشکیللختهدرخونریزیهایشدید
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟- 612

»در بدن انسان سالم، ............ اثری مشابه ............ دارد.«

1(تحریکرشتههایعصبیسمپاتیکـافزایشترشحهورمونازیاختههایعصبیغدۀفوقکلیه،برمیزانفشارخون
کسید،برقطرسرخرگهایکوچکبدن کسیژنـکاهشمیزانتولیدکربندیا 2(افزایشنیازبافتبها

3(تحریکرشتههایپاراسمپاتیکدستگاهعصبیـترشحشدیدهورمونهایتیروئیدی،برتعدادضربانهایقلب
،برفشارسرخرگی H+ CO2ـتحریکگیرندههایحساسبهیون 4(تحریکگیرندههایحساسبهکمبود

کدام گزینه در مورد دستگاه گردش خون انسان، صحیح است؟- 613

1(بسیاریازیاختههایتشکیلدهندۀبدن،20میلیمترتاشبکههایمویرگیفاصلهدارند.
2(برخیرگهایموجوددرمناطقسطحی،باجمعکردندیوارۀخودخونرابافشاربهجلومیرانند.

3(برخیرگهایواجدفقطیکالیۀیاختهای،درانتهایخودحلقهایمتشکلازیاختههاییباظاهرغیرمخططدارند.
4(همۀرگهایمؤثردرانتقالخونبهبافتها،درپاسخبهنیازهایبافتیمیزانانقباضیاختههایخودراتغییرمیدهند.

چند مورد، عبارت را درست تکمیل می نماید؟- 614

»در بدن فردی نابالغ که به ............ مبتال می باشد ............ «

الف( تومور مالنوما ـ میزان ویتامینی که به همراه عامل داخلی معده جذب می شود، کم تر از میزان طبیعی است.

ب( هموفیلی ـ قطعاً به علت فقدان فاکتور انعقادی شمارۀ 8 جلوگیری از خونریزی های وسیع در بدن دچار اختالل می شود.

کم چربی موجود در قسمت میانی استخوان های دراز می تواند کاهش یابد. ج( آسیب  بزرگ ترین یاخته های غدد معده ـ میزان ترا

د( کمبود فولیک اسید ـ میزان رشد استخوان های دراز در پاسخ به ترشح نوعی هورمون از غده ای به اندازۀ نخود کاهش می یابد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
هر یک از اجزای موجود در خون فردی بالغ که ............، قطعاً ............ - 615

1(بخشیاززندگیعاملماالریادرآنسپریمیشودـبیشترینحجمساختارتجزیهشوندهتوسطپالسمینراتشکیلمیدهد.
2(درونفضایسیتوپالسمآن،دانههاییدیدهمیشودـمادۀوراثتیخودرافقطدرونیکهستهجایدادهاست.

3(درنخستینژندرمانیموفقیتآمیز،تغییرکردـتواناییبیگانهخواریعواملبیماریزایبیگانهرادارد.
4(درخارجازمغزاستخوانتولیدمیگرددـبهصورتروزانهیکدرصدآندربدنتخریبمیشود.

در بدن فردی سالم، اندامی که بیشترین میزان ذخیرۀ آهن را دارد، برخالف اندامی که بیشترین میزان آهن را مصرف می کند؛ واجد چند مورد از مشخصه های - 616

زیر می باشد؟

الف( نوعی اندام لنفی بوده و محل تخریب گویچه های قرمز محسوب می شود.

ب( قادر به تولید مادۀ غیرآنزیمی کمک کننده به گوارش چربی ها می باشد.

ج( خون را از طریق نوعی رگ به سیاهرگ بازگردانندۀ لنف به قلب تخلیه می کند.

د( توانایی ترشح نوعی پیک شیمیایی دوربرد مؤ ثر بر افزایش میزان هماتوکریت خون را دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در دستگاه گردش مواد ............ ساختاری که مهم ترین نقش را در انتقال مواد به تمامی نقاط بدن بر عهده دارد و بیشترین میزان انرژی را مصرف می کند ............- 617

1(مهرهدارانواجدتواناییتنفسپوستیـدرباالترینحفرۀخودمنجربهمخلوطشدنخونتیرهوروشنمیشود.
2(مهرهدارانواجدگردشخونسادهـدرسطحشکمیبدنجانورقرارگرفتهوخونروشنرابهجلویبدنمنتقلمیکند.

3(جانورانفاقدگردشدرونیمایعودارایسوراخدرباالیخودـدارایتعدادزیادیزوائدمژکبودهکهموجبحرکتمایعمیشوند.
4(بیمهرگاندارایچشممرکبـباانقباضیاختههایماهیچهایخود،موجبعبورمایعازدریچههایابتدایرگهایمتصلبهقلبمیشود.

در ارتباط با دستگاه گردش مواد جانوران، کدام گزینه به طور حتم صحیح است؟- 618

1(همۀمهرهدارانباگردشخونمضاعف،بطنهایکامالًجداازهمدارند.
2(همۀبیمهرگان،سامانۀگردشموادبازدارند.

3(بعضیازجانورانواجدقلبدوحفرهای،اندامهایتولیدمثلیتخصصیافتهدارند.
4(بعضیازجانورانواجدحفرۀگوارشی،تواناییتسهیلانتقالموادبهکمکحرکاتبدنرادارند.
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کدام گزینه در رابطه با دستگاه گردش خون جانوران مختلف، صحیح بیان شده است؟- 619

1(حشرات،مایعمؤثردرتبادلگازهایتنفسیراازطریقمنافذدریچهداربهقلببازمیگردانند.
2(دربدنماهی،رگهایحاویخونتیرهفشارخونکمترینسبتبهرگهایواجدخونروشندارند.

کسیژنداربهتماممویرگهایاندامهاست. 3(دردوزیستانبالغ،مزیتسیستمگردشمواد،انتقالیکبارۀخونا
کی،درمحلاتصالرگهابهقلب،دریچههاییوجودداردکهجریانخونرایکطرفهمیکنند. 4(درکرمخا

در دستگاه گردش مواد هر جانوری که ............، قطعاً ............- 620

1(یکحفرۀبطنیداردـقلببهصورتیکتلمبهعملکردهوخونرایکباربهتمامیبدنمیفرستد.
2(تعدادحفراتدهلیزوبطنآنبایکدیگربرابراستـخونتیرهازتمامیحفراتساختارقلبعبورمیکند.

3(درسطحپشتیخودقلبواجدمنافذدریچهدارداردـباکمکاینقلبخونرادرجهتمخالفرگشکمیخودمنتقلمیکند.
4(دستگاهگوارشدرانتقالموادبهسمتیاختههانقشداردـمسیرورودوخروجمواددردستگاهگوارشیکیاست.

کدام گزینه در مورد گردش مواد در بدن انسان صادق نیست؟- 621

1(گویچههایخونیبالغهستهدارقادربهعبورازدیوارۀرگهایواجدیکالیۀیاختهایهستند.
2(اندامهایمحلتخریبگویچههایقرمز،توسطمویرگهایواجدغشایپایۀکاملخونرسانیمیشوند.

3(یاختههایماهیچهایباظاهرمخططدرتغییروضعیتدریچههایموجوددردستگاهگردشخونمؤثرهستند.
4(دفعکلیویشدیدپروتئینمنتقلکنندۀپنیسیلیندرخون،موجببروزعالئمیمشابهبستهشدنرگهایلنفیمیشود.

در بدن فردی سالم، به دنبال بروز نوعی خونریزی شدید ............محدود ............- 622

کاریوسیتها،درتولیدلختۀخوننقشاصلیرادارند. 1(همانندـقطعاتیاختهایحاصلازمگا
2(برخالفـباتجمعاجزاییازخونکهفاقدهستهمیباشند،جلویخونریزیگرفتهمیشود.

3(همانندـوجودویتامینKویونCaوپروتئینهایینظیرفیبرینوژنضروریاست.
4(برخالفـدرپیترشحآنزیمیخاص،ابتداترومبینوسپسفیبریندرخوندیدهمیشود.

در ارتباط با قطورترین مجرای لنفی بدن انسان، کدام گزینه صادق است؟- 623

1(مایعلنفیدستراسترادریافتمیکند.
2(پسازعبورازجلویتیموس،محتویاتخودرابهنوعیسیاهرگتخلیهمیکند.

3(تواندریافتمایعلنفیخارجشدهازطحالرادارد.
4(محتویاتخودرامستقیماًبهبزرگسیاهرگزبرینتخلیهمیکند.
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