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نام و نام خانوادگی

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟1

"در یک فرد سالم و در حین استراحت در فاصلۀ ............ از دوره های کار قلبی ............"

الف-  تا  - پیام تحریکی گرۀ ضربان ساز، از مسیرهای بین گرهی عبور می کند.

ب- صدای طوالنی تر چرخۀ اول تا صدای کوتاه تر چرخۀ چهارم - تقریبًا  ثانیه فاصلۀ زمانی وجود دارد.

پ-  تا  بعدی - فشارخون بطنی به طور پیوسته کاهش پیدا می کند.

ت- 0/3 ثانیه انقباض بطنی - فشارخون آئورت در انتهای این دوره به حداکثر می رسد.
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تنظیم میزان خون ورودی به مویرگ ها به عهدۀ رگ هایی است که ............2

بیشترین سرعت جریان خون در آن ها دیده می شود. (1

کندترین سرعت جریان خون در آن ها مشاهده می شود. (2

بیشترین حجم خون را در خود جای می دهند. (3

نسبت میزان الیۀ کشسان به الیۀ ماهیچه ای در آن کمتر از آئورت است. (4

کدام گزینه با بخش های مؤثر در تنظیم دستگاه گردش خون و فعالیت آن ها مطابقت ندارد؟3

هم زمان با فعالیت زیاد آنزیم کربنیک انیدراز: انقباض بندارۀ ابتدایی مویرگ های بافت (1

همکاری مراکز مغزی: تأمین نیاز بدن به مواد مغذی و اکسیژن در شرایط خاص (2

ترشح نوعی هورمون از غدۀ فوق کلیه: افزایش فشار خون سرخرگی (3

ورود کلسیم به مایعات بدن: کاهش فشار خون سرخرگی (4

چند مورد زیر در ارتباط با هر نوع رگ خونی صادق است؟4

الف) داشتن غشای پایه

ب) داشتن الیۀ ماهیچه ای

ج) داشتن الیه ای با رشته های کشسان

د) داشتن فشارخون حداقل و حداکثر

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟5

"در انسان، با کاهش اکسیژن محیط، ............. می یابد."

فعالیت گروه ویژه ای از یاخته های کبد، افزایش (2 نیاز به مصرف فولیک اسید، کاهش (1

میزان تولید اریتروپویتین، افزایش (4 ، افزایش نیاز به مصرف ویتامین  (3B۱۲

هر جانوری که دارای ......... است، نمی تواند ......... باشد.6

ساده ترین سامانۀ گردش خون بسته -  بعد از چینه دان، دارای سنگدان (1

ساده ترین آبشش های روی پوست - گویچه های قرمز بدون هسته یا دارای هسته (2

سامانۀ تنفس نایدیسی - در دهان، گوارش آنزیمی داشته (3

تنفس پوستی و دارای شش - دارای گردش خون مضاعف (4

B۱۲کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با ویتامین  و یون کلسیم در بدن انسان به درستی ذکر شده است؟7

موجود در غذاهای گیاهی و جانوری - کاهش میزان فشارخون بر دیوارۀ رگ ها (1

مؤثر در کارکرد صحیح نوعی ویتامین از خانوادۀ B - جذب درجهت شیب غلظت از فضای روده (2

مؤثر در تقسیم طبیعی یاخته های بنیادی در مغز استخوان - تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها (3

جذب همراه با تشکیل کیسه های غشایی - دارای نقش اصلی در تشکیل لخته در خون ریزی های شدید (4

در حرکت مواد در مویرگ ها بر اساس جریان توده ای، ممکن نیست ............8

بیشتر بودن فشار تراوشی نسبت به فشار اسمزی در طرف سیاهرگی باعث بازگشت توده ای مواد به مویرگ شود. (1

انتقال مواد تحت تأثیر دو نیروی فشار اسمزی و فشار تراوشی از منافذ دیوارۀ مویرگ صورت پذیرد. (2

کاهش آلبومین خوناب با کاهش بازگشت مواد خارج شده از مویرگ به خون همراه باشد. (3

فشار تراوشی در ورود مواد به مایع بین  یاخته ای نقش داشته باشد. (4

کدام گزینه درباره گردش خون در مویرگ ها درست است؟9

بعضی از مولکول های محلول در خون یا مایع میان بافتی از راه انتشار مبادله می شوند. (1

فشار اسمزی در انتهای سرخرگی مویرگ برابر با انتهای سیاهرگی مویرگ است. (2

افزایش آلبومین در خون همانند آسیب دیوارۀ مویرگ سبب ادم می شود. (3

در روش جریان توده ای، عبور مواد از عرض غشای یاخته های پوششی صورت می گیرد. (4
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کدام عبارت زیر، درست است؟10

هر سیاهرگ دست، در مقایسه با تمام سرخرگ های باالی پردۀ دیافراگم، دیواره ای نازک تر دارد. (1

سرخرگ ها، پیوستگی خون درون خود را در دوره ای حفظ می کند که موج T به طور کامل در الکترو قلب  نگاره ثبت می گردد. (2

هر دریچۀ ماهیچه ای دستگاه گردش مواد انسان، تنظیم میزان جریان خون را در عروقی انجام می دهد که شبکۀ وسیعی را (3

در بافت ها، ایجاد می کند.

در طول بعضی از مویرگ ها، از جمله مویرگ های روده، حلقه ای ماهیچه ای هست که میزان جریان خون در آن ها را تنظیم (4

می کند.

کدام گزینه در مورد "قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته" و "بیشترین یاخته های" موجود در خون انسان، درست است؟ (به11

ترتیب از راست به چپ)

واجد توانایی ترشح آنزیم - فاقد دنا درون هستۀ خود (1

واجد دانه های بزرگ پر از ترکیبات فعال - واجد دانه هایی در میان یاختۀ خود (2

جلوگیری از هدر رفتن خون به چند طریق - حاوی پروتئین تنظیم کنندۀ pH خون (3

حاصل قطعه قطعه شدن بخش میان یاخته ای مگاکاریوسیت ها - نقش در انتقال ۷۰ درصد گاز  در خون (4CO۲

چند مورد دربارۀ بخش مشخص شده با عالمت سوال در شکل صحیح است؟12

الف) می تواند با تأثیر بر گره پیشاهنگ برون ده قلبی را کاهش دهد.

ب) در اثر وجود نوعی محرک باعث خروج غیرارادی هوا از راه دهان و بینی می شود.

ج) مرکزی دارد که همراه با شروع عمل بلع، مرکز تنفس موجود در این قسمت را مهار می کند.

د) از گیرنده های حساس به کمبود اکسیژن در داخل مغز همانند گیرنده های موجود در نایژک پیام دریافت

می کند.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

اندام های لنفی .............. گره های لنفی .............13

برخالف - در انتقال چربی ها نقش ندارند. (2 همانند - فاقد رگ های خونی هستند. (1

برخالف - در تصفیۀ لنف نقش دارند. (4 همانند - مرکز تولید لنفوسیت ها هستند. (3
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می نماید؟14

"در تنظیم ............ جریان خون بافت ها ............"

عصبی - فعالیت اعصاب خودمختار، نیاز بدن به مواد مغذی را در شرایط خاص به خوبی تأمین می کند. (1

هورمونی - هورمون های ترشح شده از غدۀ فوق کلیه، می توانند فشارخون را افزایش دهند. (2

موضعی - حضور یون های کلسیم، سبب باز شدن بندارۀ سرخرگ های کوچک می شود. (3

انعکاسی - فشار سرخرگی توسط دو نوع گیرنده در حد طبیعی حفظ می شود. (4

چند مورد از عوامل زیر، جزء عوامل ایجاد کنندۀ خیز یا ادم است؟15

الف) کمبود پروتئین در خون 

ب) کاهش فشار درون سیاهرگ

ج) افزایش سدیم بدن 

د) مصرف زیاد مایعات

هـ) بسته شدن رگ های لنفی 

و) آسیب دیوارۀ مویرگ ها

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

در انسان، هر رگی که توانایی هدایت خون را به سمت بافت های مختلف بدن دارد، چه مشخصه ای دارد؟16

دارای یک الیه از یاخته های بافت پوششی در دیوارۀ خود است. (1

دارای فشار بیشینۀ ۱۲۰ و کمینۀ ۸۰ میلی متر جیوه است. (2

در دیوارۀ خود، ماهیچه های صاف حلقوی فراوان دارد. (3

در درون آن همواره خون به طور پیوسته جریان دارد. (4

کدام گزینه صحیح است؟17

همۀ کرم ها برخالف اسفنج ها، حفره عمومی دارند. (1

همۀ بندپایان همانند برخی نرم تنان دارای سامانۀ گردش خون باز هستند. (2

همه پرندگان برخالف بسیاری از خزندگان، دو بطن کامًال جدا دارند. (3

گردش مواد در همۀ کرم های پهن همانند مرجانیان با کمک انشعابات حفرۀ گوارشی انجام می شود. (4
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طی چرخۀ ضربان قلب، هر بخش از بافت گرهی در زمانی خاص تحریک می شود. باتوجه به منحنی ECG زیر، چند مورد به درستی18

بیان شده است؟

الف) شروع تولید پیام الکتریکی توسط گرۀ ضربان ساز

ب) انتشار پیام الکتریکی توسط همۀ یاخته های موجود در دهلیزها

پ) شروع تحریک گرۀ دهلیزی- بطنی و استراحت دهلیزها

ت) شروع استراحت تمام یاخته های ماهیچه ای میوکارد قلب

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

کدام گزینه عبارت مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟ "بافت گرهی قلب در انسان سالم و بالغ، ............"19

فقط از دو گره و رشته های ارتباطی بین آن ها تشکیل شده است. (1

تقریبًا یک درصد یاخته های ماهیچۀ قلبی را شامل می شوند. (2

دارای تارهای تخصص یافته برای هدایت سریع جریان الکتریکی است. (3

به کمک صفحات در هم رفته با سایر یاخته های ماهیچه ای قلب ارتباط دارند. (4

به طورمعمول در بدن یک فرد سالم، وجود ............ در ............ دور از انتظار نیست.20

نوعی ویتامین که سبب افزایش کارکرد فولیک اسید می گردد - سبزیجاتی با برگ های سبز تیره (1

هسته - میان یاختۀ گویچه های قرمز جانورانی که بطن ها به صورت کامل از یکدیگر جدا شده اند. (2

چندین هسته - میان یاختۀ گویچه های سفیدی که از یاخته های بنیادی مغز استخوان حاصل شده اند. (3

پروتئینی در خون که در فرآیند انعقاد مستقیمًا بر فیبرینوژن اثر می گذارد - زمانی که فرد در حالت خونریزی نیست. (4

باتوجه به نوار قلب یک انسان سالم، می توان گفت که در فاصلۀ ............، هر دریچۀ ............21

شروع صدای اول تا پایان صدای دوم - موجود درون قلب، مانع از جریان خون بین حفرات قلبی نمی شود. (1

پایان انقباض بطن ها تا شروع انقباض دهلیزها - غیرماهیچه ای، خون را از حفره ای خارج می کند که فعالیت الکتریکی ندارد. (2

عبور پیام از گرۀ دهلیزی - بطنی تا ثبت موج R - ابتدای سرخرگ، مانعی در برابر خروج خون از بطن ایجاد می کند. (3

انقباض ماهیچۀ بطن ها تا پایان ثبت موج استراحت عمومی - بین دهلیز و بطن، تحت تأثیر بیشترین فشارخون در حفرۀ (4

قبلی خود قرار می گیرد.
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کدام گزینه عبارت "سرخرگ های تغذیه کنندۀ بافت قلب ............" را به نادرستی تکمیل می کند؟22

همانند سیاهرگ های گردش خون ششی، دارای خون غنی از اکسیژن می باشند. (1

توسط یک مدخل مشترک از ابتدای سرخرگ آئورت منشأ می گیرند. (2

در صورت انسداد، ممکن است درنهایت سبب کاهش ارتفاع موج QRS در منحنی قلب نگاره شوند. (3

همانند هر سیاهرگ دیگر بدن، دارای دیواره ای متشکل از سه الیۀ اصلی هستند. (4

کدام عبارت در مورد مهره داران نادرست است؟23

در هر جانوری که قلب بیش از دو حفره  دارد، گردش خون به صورت مضاعف است. (1

پرندگان به جاى شش، داراى ساختارهایی به نام کیسه های هوادار هستند. (2

در جانورانی که جدایی کامل بطن ها در آن ها دیده می شود، قلب قطعًا چهار حفره ای است. (3

در جانورانی که تنها خون تیره از قلب عبور می کند، تنفس آبششی است. (4

در بدن نوعی جانور دارای سامانۀ گردش خون بسته، تمامی تبادالت گازی ازطریق پوست انجام می شود. مشخصۀ این جانور کدام24

است؟

همانند قورباغه، خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می کند. (1

همانند پرندگان دانه خوار، دارای سنگدان است که از بخش عقبی معده تشکیل می شود. (2

همانند ماهی، اکسیژن موردنیاز یاخته های بدن از گازهای محلول در آب به دست می آید. (3

برخالف ملخ، دستگاه گردش مواد در رساندن اکسیژن به یاخته های بدن و دور کردن  از آن ها نقش مهمی دارد. (4CO۲

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟25

"در سامانه گردش آب اسفنج ها ............."

محل ورود و خروج مواد به حفرۀ بدنی متفاوت است. (1

یاخته های یقه دار، منافذی را به بیرون ایجاد می کنند. (2

گردش مایعات به کمک یاخته های تاژکدار صورت می گیرد. (3

وضعیت درونی بدن، در محدوده ای ثابت حفظ می شود. (4

26............ ، +Na+Kمحصوالت حاصل از تجزیۀ پروتئین ها و کربوهیدرات ها .......... یون های و

همانند - با انحالل در فسفولیپیدهای یاخته های پوششی مویرگ وارد یا خارج می شوند. (1

همانند - می توانند از منافذ مویرگ ها منتشر  شوند. (2

برخالف - با درون بری و برون رانی از یاخته های پوششی مویرگ ها عبور می کنند. (3

برخالف - با انتقال فعال و صرف انرژی از مویرگ وارد مایع بین یاخته ای می شوند. (4
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کدام عبارت، در ارتباط با همۀ جانورانی که در آن ها گویچه های قرمز، هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهند،27

صحیح است؟

خون غنی از اکسیژن، پس از عبور از بطن ها به تمام اندام ها می رود. (1

خون ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب عبور می کند. (2

سامانۀ گردشی مضاعف، اولین بار در آن ها شکل گرفته است. (3

جدایی کامل بطن ها در آن ها رخ داده است. (4

کدام گزینه در ارتباط با یاخته های شکل زیر درست است؟28

یاختۀ شمارۀ ۱، می تواند در گره های لنفی ناحیۀ شکم تولید شود. (1

یاختۀ شمارۀ ۲، در پی تقسیمات یاخته های بنیادی میلوئیدی تولید (2

می شود.

ياختۀ شمارۀ ۳ همانند یاختۀ شمارۀ ۴، در میان یاختۀ خود حاوی (3

دانه های روشن است.

یاختۀ شمارۀ ۱ برخالف یاختۀ شمارۀ ۲، در بافت های مختلف بدن حضور (4

دارد.

در سازوکارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی، ............29

مراکز عصبی نقشی در تنظیم فشار سرخرگی در حدفاصل ۸۰ تا ۱۲۰ میلی متر جیوه ندارند. (1

گیرنده های فشاری در دیوارۀ هر سرخرگ گردش خون انسان قرار دارند. (2

این سازوکار، فقط در هنگام ورزش جهت تنظیم موضعی فشارخون صورت می گیرد. (3

گیرنده های شیمیایی حساس به افزایش دی اکسید کربن همانند گیرنده های فشاری نقش دارند. (4

کدام گزینه دربارۀ دستگاه لنفی بدن انسان نادرست است؟30

طحال همانند آپاندیس، لنف خود را به مجرای لنفی چپ می ریزد. (1

عالوه بر مقابله با عوامل بیماری زا در پخش یاخته های سرطانی نیز مؤثر است. (2

هر اندام لنفی که در مسیر عبور هوای دمی قرار گرفته است، می تواند محل تولید لنفوسیت ها باشد. (3

انسداد رگ های لنفی برخالف کاهش پروتئین های خوناب سبب افزایش مایع بین  یاخته ای می گردد. (4
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟31

"در بخش هایی از چرخۀ ضربان قلب انسان سالم که هم زمان با آن در نوار قلب قسمت های صعودی موج ثبت می شود، ممکن

است ............"

الف) در تمام حفرات قلب، استراحت ماهیچه های قلبی مشاهده شود.

ب) ورود خون روشن یا تیره به درون بزرگ ترین حفرات قلب مشاهده شود.

ج) میزان انقباض در گروهی از یاخته های ماهیچه ای میوکارد رو به کاهش باشد.

د) همۀ یاخته های ماهیچه ای میوکارد قلب، برای فعالیت های خود ATP مصرف کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه دربارۀ بیشترین یاخته های سازندۀ ضخیم ترین الیۀ قلب انسان سالم و بالغ، صحیح است؟32

الف) همگی به صورت هماهنگ باهم منقبض می شوند.

ب) برخالف یاخته های ماهیچۀ صاف، دارای فعالیت غیرارادی هستند.

ج) در پی بروز هر سکتۀ قلبی، همۀ این یاخته ها از بین می روند.

د) همانند ماهیچه های اسکلتی، دارای نمای تیره و روشن در ساختار خود هستند.

"ب" برخالف "ج" نادرست است. (2 "الف" همانند "ب" صحیح است. (1

"ج" همانند "د" نادرست است. (4 "د" برخالف "الف" صحیح است. (3

دسته ای از رگ های خونی انسان، بیشترین حجم خون را درون خود جای داده اند، در مورد برخی از این رگ های خونی می توان33

گفت ............

در برش عرضی، دارای مقطع گردتری نسبت به سایر رگ های خونی هستند. (1

با داشتن دیوارۀ نازک و جریان خون کند، امکان تبادل مناسب مواد را فراهم می کنند. (2

افزایش فشار درون آن ها می تواند از سرعت باز گشت مایعات از بافت به خون بکاهد. (3

خون حاوی اکسیژن به طور مستقیم از شبکۀ مویرگ های خونی به آن ها وارد نمی شود. (4

در شبکۀ هادی قلب انسان، ............34

گره سینوسی دهلیزی از طریق سه مسیر بین گرهی با گره دهلیزی بطنی در ارتباط است. (1

دسته تارهای ماهیچه ای تخصص یافته تنها در زیر بافت پیوندی عایق وجود دارند. (2

ارتباط بین هر دو یاختۀ ماهیچه ای برخالف یاخته های میوکارد معمولی قلب از طریق صفحات درهم رفته است. (3

یاخته هایی وجود دارند که برخالف یاخته های ماهیچۀ قلبی عمومًا یک یا دو هسته ای اند. (4
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در هنگام انقباض قلب ملخ، چند مورد زیر صادق است؟35

الف) باز شدن دریچه های ابتدای رگ های خروجی قلب

ب) باز شدن منافذ دریچه دار قلب

ج) ورود همولنف به درون سینوس ها

د) تبادل گازهای تنفسی بین یاخته ها و همولنف

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در ارتباط با شکل زیر کدام گزینه صحیح نیست؟36

(ب) در همۀ قسمت های بدن بین (ج) و (د) قرار دارد. (1

(ب) در کنار یاخته های بدن، تبادل مواد دفعی را به کمک همولنف انجام (2

می دهد.

(د) با دریافت خون از (الف) آن را در جهت مخالف نسبت به (ج) جابه جا (3

می کند.

(الف) برخالف (ج) خون را به عقب می راند. (4

رشته های االستیک ............ در ساختار دیوارۀ ............37

همانند بندارۀ مویرگی - مویرگ های خونی دیده نمی شود. (1

همانند الیۀ ماهیچه ای - رگ هایی که وظیفۀ تبادل مواد را بر عهده دارند، مشاهده می شوند. (2

برخالف غشای پایه - رگ های تنظیم کنندۀ میزان خون ورودی به مویرگ ها وجود ندارند. (3

برخالف بافت پیوندی - سرخرگ های خارج کنندۀ خون از قلب به میزان زیادی وجود دارند. (4

به طورمعمول در ابتدای مویرگ خونی ............ انتهای مویرگ خونی، ............38

برخالف - فشار اسمزی از فشار تراوش کمتر است. (1

همانند - فشار تراوش از فشار اسمزی بیشتر است. (2

همانند - حجم مایع خارج شده از خون بیشتر از حجم مایع میان بافتی واردشده به خون است. (3

برخالف - حجم مایع خارج شده از خون کمتر از حجم مایع میان بافتی واردشده به خون است. (4

افزایش معنی دار در تولید هورمون اریتروپویتین، ......................39

ناشی از فعالیت گروهی از یاخته های ویژه در هر اندامی است که در دوران جنینی خون سازی می کند. (1

قطعًا منجر به افزایش غلظت خون با خون بهر بیش از 50% می شود. (2

از طریق بزرگ سیاهرگ زیرین به قلب و از آنجا به اندام هدف ارسال می شود. (3

ممکن نیست در بیماران با صداهای غیرعادی در قلب دیده شود. (4
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چند مورد، دربارۀ همۀ مویرگ هایی که از بخش ابتدایی رودۀ انسان خارج می شوند، صحیح است؟40

الف- در درون آن ها، تبادل گازهای تنفسی با یاخته های زنده مشاهده می شود.

ب- درون این رگ ها، ترکیبات لیپوپروتئینی حاوی کلسترول جابه جا می شود.

ج- درنهایت محتویات خود را به سمت حفره دهلیز راست قلب هدایت می کنند.

د- عملکرد صحیح آن ها در جلوگیری از ادم بافتی نقش مؤثری دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد نادرست است؟41

الف) گیرنده های فشاری در دیوارۀ سرخرگ ششی برخالف سرخرگ آئورت مشاهده نمی شوند.

ب) افزایش ترشح برخی هورمون ها از مجرای غدۀ فوق کلیه می تواند فشارخون را افزایش دهد.

ج) گیرنده های شیمیایی مربوط به گازهای تنفسی، باعث تحریک برخی نورون های بصل النخاع می شوند.

د) برخی مویرگ ها در ساختار خود دارای یاخته های دوکی شکل تک هسته می باشند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

دسته ای از رگ های خونی انسان، بیشترین حجم خون را در خود جای داده اند. در مورد برخی از این رگ های خونی می توان گفت42

............

در برش عرضی، دارای مقطع گردتری نسبت به سایر رگ های خونی هستند. (1

با داشتن دیوارۀ نازک و جریان خون کند، امکان تبادل مناسب مواد را فراهم می کنند. (2

افزایش فشار خون درون آن ها می تواند از سرعت بازگشت مایعات از بافت به خون بکاهد. (3

خون حاوی اکسیژن به طور مستقیم از شبکۀ مویرگ های خونی به آن ها وارد نمی شود. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را در مورد مویرگ های خونی به نادرستی تکمیل می نماید؟43

".............. B مویرگ ............. A مویرگ"

همانند - می تواند در اندام های تولیدکنندۀ هورمون اریتروپویتین مشاهده شود. (1

برخالف - در محل تولید و تخریب گویچه های قرمز مشاهده می شود. (2

برخالف - دارای فاصلۀ اندک بین یاخته های پوششی سنگفرشی دیوارۀ خود است. (3

همانند - به کمک شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی، نوعی صافی مولکولی (4

 ایجاد می کند.
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در مسیر گردش خون بدن انسان، کدام عبارت دربارۀ هر رگی که دارای خون تیره می باشد، صحیح است؟44

در دیوارۀ آن ها ضخامت الیۀ ماهیچه ای و پیوندی کم است. (1

باقی ماندۀ فشار خون باعث حرکت خون در آن ها می شود. (2

خون تیره و کم اکسیژن را به سمت قلب هدایت می کنند. (3

خون به صورت منظم و یک طرفه درون آن ها جریان دارد. (4

کدام گزینه دربارۀ مراحل مختلف چرخۀ ضربان قلب فردی سالم نادرست بیان شده است؟45

در انتهای سیستول بطنی، فشارخون آئورت به حداکثر مقدار خود می رسد. (1

در ابتدای استراحت عمومی قلب، صدای دوم قلب شنیده می شود. (2

در انتهای سیستول دهلیزی، فشارخون دهلیز چپ از بطن چپ بیشتر است. (3

در ابتدای دیاستول دهلیزی، خون به دهلیزها وارد شده، ولی خارج نمی گردد. (4

در مورد مویرگ های خونی گردش خون بدن انسان، کدام عبارت نادرست است؟46

در بافت های مختلف بدن می توانند نفوذپذیری متفاوتی داشته باشند. (1

در دیوارۀ همۀ آن ها، منافذی جهت تبادل مواد وجود دارد. (2

سطح بیرونی آن ها را غشای پایه احاطه می کند. (3

از بافت پوششی سنگفرشی یک الیه ای ساخته شده اند. (4

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟47

"در ساختار دیوارۀ قلب انسان ممکن نیست ............ الیۀ آن ............"

الف) ضخیم ترین - دارای یاخته هایی با ظاهری مخطط باشد.

ب) داخلی ترین - در تشکیل دریچۀ دولختی شرکت کند.

ج) ضخیم ترین - واجد رشته های کالژن ضخیم باشند.

د) داخلی ترین - به حرکت قلب کمک کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در هر جانوری که ............ وجود دارد، قطعًا ............"48

قلب لوله ای - خون پس از عبور از قلب، ابتدا به سطح تنفسی می رود. (1

سامانۀ گردش مواد باز - همولنف، نقشی در انتقال گازهای  و  ندارد. (2

قلب چهار حفره ای - برخالف هر بی مهره ای، شش در تبادالت گازی نقش دارد. (3

در سامانۀ گردش آب آن، چندین منفذ برای ورود آب به بدن - یاخته های یقه دار آب را به سمت خارج می رانند. (4

O۲CO۲
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در بدن انسان سالم، بیشتر حجم خون درون رگ هایی قرار دارد که ............49

در الیۀ میانی آن ها عالوه بر سلول هایی با قدرت انقباض، رشته های االستیک نیز حضور دارند. (1

به علت داشتن قطر و مقاومت زیاد، قادر به ذخیرۀ حجم قابل توجهی از خون هستند. (2

با داشتن دیوارۀ قابل ارتجاع در جلوگیری از منقطع شدن حرکت خون نقش دارند. (3

برخالف سایر رگ ها، در دیوارۀ خود، بافت پیوندی زیاد و بافت ماهیچه ای اندکی دارند. (4

در مسیر گردش خون بدن انسان، کدام عبارت دربارۀ هر رگی که در مسیر گردش خون بدن انسان، دارای خون تیره می باشد،50

صحیح است؟

در دیوارۀ آن ها ضخامت الیۀ ماهیچه ای و پیوندی کم است. (1

باقی ماندۀ فشارخون سرخرگی باعث حرکت خون در آن ها می شود. (2

خون تیره و کم  اکسیژن را به سمت قلب هدایت می کند. (3

خون به صورت منظم و یک طرفه درون آن ها جریان دارد. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟51

"در جانور دارای ............ جانور دارای ............"

سامانۀ گردش آب، همانند - حفرۀ گوارشی، مسیر عبور مواد همواره یک طرفه است. (1

سامانۀ گردش آب، برخالف - حفرۀ گوارشی، گوارش درون سلولی مواد غذایی مشاهده می شود. (2

تنفس نایدیسی، برخالف - کمان های رگی، دستگاه گردش خون در انتقال گازهای تنفسی نقشی ندارد. (3

سامانۀ گردش خون باز، همانند - گردش خون بسته، تبادل مواد بین یاخته ها و مایع میان بافتی ازطریق مویرگ ها انجام (4

می شود.

بخشی که در شکل با عالمت سؤال مشخص شده است .............52

تنظیم میزان جریان خون در مویرگ های بافتی را بر عهده دارد. (1

فقط از یک الیه بافت پوششی تشکیل شده است. (2

دارای رشته های کشسان فراوانی می باشد. (3

در شش ها دارای غشای پایه و فاقد منفذ می باشد. (4

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟53

"در انسان، موادی که ازطریق ............ مویرگ های خونی به مایع بین یاخته ای وارد می شوند، هیچ گاه نمی توانند ............"

ورود به یاخته های پوششی - در محافظت بدن از عوامل بیماری زا نقش داشته باشند. (1

منافذ پر از آب - توسط پروتئین انتقال دهندۀ موجود در غشای یاخته های پرز روده منتقل شوند. (2

جریان توده ای - با تولید مولکول های کربنیک اسید در انتقال مولکول های  شرکت کنند. (3

غشای یاخته های پوششی - با تأثیر بر ماهیچه های صاف دیوارۀ رگ ها، سرخرگ های کوچک را گشاد کنند. (4
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هر جانور با ..................54

سامانۀ گردش خون بسته، مهره دار است. (1

حفرۀ گوارشی، سلوم دارد. (2

سامانۀ گردش خون باز، مویرگ ندارد. (3

سامانۀ گردش آب، به کمک حرکات بدن مواد را جابه جا می کند. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟55

"در جانور دارای ............ جانور واجد ............"

گردش خون باز، همانند - گردش خون بسته، تبادل مواد غذایی و دفعی انجام می شود. (1

تنفس نایدیسی، برخالف - ساده ترین گردش خون بسته، دستگاه گردش خون در انتقال گازهای تنفسی نقشی ندارد. (2

گردش خون ساده، برخالف - گردش خون مضاعف، تبادل گازی می تواند به کمک آبشش ها انجام می شود. (3

سامانه گردش آب، همانند - حفرۀ گوارشی، مسیر عبور مواد یک طرفه است. (4

کدام عبارت نادرست است؟ "گره های لنفی، ..........."56

برخالف آپاندیس، در ایجاد ایمنی در بدن نقش دارند. (1

از مراکز تولید لنفوسیت ها می باشند. (2

برخالف لوزه ها، نوعی اندام لنفی نیستند. (3

نمی توانند از تیموس بزرگ تر باشند. (4

در انسان، بیشترین مقدار خون در ............57

بخش هایی دیده می شود که در دیوارۀ خود فقط یک الیه بافت دارند. (1

رگ هایی وجود دارد که دارای فضای داخلی وسیع و دیواره ای با مقاومت کمتر هستند. (2

رگ هایی است که ضخامت الیۀ میانی دیوارۀ آن ها بیشتر از الیۀ خارجی است. (3

رگ هایی است که تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ ها را به عهده دارند. (4

در ارتباط با شکل زیر کدام گزینه صحیح نیست؟58

(الف) در اطراف مری قرار دارد. (1

(ب) در کنار یاخته های بدن، تبادل مواد دفعی را به کمک همولنف انجام (2

می دهد.

(د) با دریافت خون از (الف) آن را در جهت مخالف نسبت به (ج) جابه جا (3

می کند.

جهت جریان خون در (الف) برخالف (ب) به سمت پا�ن است. (4
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کاهش شدید میزان هماتوکریت نمی تواند .............. مشاهده شود.59

به دنبال آسیب در یاخته های بنیادی میلوئیدی (1

به دنبال کاهش میزان تولید هموگلوبین در مغز استخوان (2

پس از افزایش جذب ویتامینی از خانوادۀ  که در رودۀ بزرگ نیز ساخته می شود، (3

پیش از افزایش معنی دار هورمون اریتروپویتین (4

B

به هنگام تبادل مواد در مویرگ ها، ............ فقط ازطریق ............ منتشر می شود.60

گلوکز برخالف اوره - منافذ دیوارۀ مویرگ (2 گلوکز همانند آب - غشای یاخته های پوشش (1

اکسیژن همانند آب - غشای یاخته های پوششی (4 3CO۲) برخالف پتاسیم - منافذ دیوارۀ مویرگ
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