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گزینه 2 1

تشریح مورد "ب": صدای طوالنی تر، مربوط به صدای اول (پووم) و صدای کوتاه تر، مربوط به صدای دوم (تاک) است.

تشریح موارد نادرست:

"پ": در این فاصله، با ورود خون به بطن ها، فشارخون بطن ها افزایش خواهد یافت.

"ت": باتوجه به جدول مربوط به فعالیت صفحات ۶۹ و ۷۰ فشارخون آئورت در میانۀ انقباض بطن به حداکثر خود می رسد نه در

انتهای آن.

+استراحت عمومی+انقباض بطن چرخه های دوم و سوم به طور کامل + انقباض بطن+انقباض دهلیز

۰/۳ + ۰/۴ + ۱/۶ + ۰/۱+ ۰/۳ = ۲/۷ (s)

گزینه 4 2

تنظیم میزان خون ورودی به مویرگ ها بر عهدۀ سرخرگ های کوچک تر است که در مقایسه با سرخرگ های بزرگ نظیر آئورت میزان

الیۀ کشسانی کمتر و ضخامت الیۀ ماهیچه ای صاف بیشتری دارند، پس نسبت الیۀ کشسان به الیۀ ماهیچه ای در آن ها کمتر از

آئورت است.

گزینه 4 3

ورود بعضی از مواد مانند یون کلسیم به درون مایعات بدن باعث تنگی رگ ها می شود. با تنگ شدن رگ ها فشار خون افزایش

می یابد.

گزینه 1 4

رگ های خونی شامل سرخرگ ها، سیاهرگ ها و مویرگ ها می باشند که همگی آن ها غشای پایه  دارند. موارد (ب)، (ج) و (د) در

مویرگ ها و مورد (د) در سیاهرگ ها دیده نمی شود.

گزینه 1 5

ویتامین  و فولیک اسید برای تولید گلبول های قرمز الزم هستند. افزایش تولید گلبول های قرمز موجب اکسیژن رسانی بیشتر به

بافت ها می شود.

B۱۲
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گزینه 2 6

ساده ترین آبشش ها برجستگی های کوچک و پراکنده روی پوست، نظیر آبشش های ستارۀ دریایی است. از طرفی می دانیم که

ستارۀ دریایی از بی مهرگان است و در بی مهرگان، گویچه های قرمز بدون هسته یا دارای هسته وجود ندارد. پس هر جانوری که

دارای ساده ترین آبشش های روپوست است، نمی تواند گویچه های قرمز بدون هسته یا دارای هسته داشته باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: ساده ترین سیستم گردش خون بسته در کرم های حلقوی، نظیر کرم خاکی وجود دارد. در کرم خاکی بعد از چینه دان،

سنگدان است.

گزینۀ3: در حشرات، آمیالز بزاق در دهان، گوارش کربوهیدرات ها را آغاز می کند.

گزینۀ4: در دوزیستان بیشتر تبادالت گازی از راه پوست است ولی دارای شش نیز هستند و همان طور که می دانید هر جانور

مهره دار دارای شش دارای گردش خون مضاعف نیز است.

گزینه 3 7

یون کلسیم موجب تنگ شدن رگ ها می شود. تغ�ر مقدار این یون در تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها نقش دارد. ویتامین 

B۱۲ فقط در غذاهای جانوری وجود دارد و در تقسیم طبیعی یاخته های بنیادی در مغز استخوان مؤثر است.

گزینه 1 8

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

گزینه 2 9

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "۱": بسیاری از مولکول های محلول در خون یا مایع میان بافتی از راه انتشار مبادله می شوند.

گزینۀ "۲": فشار اسمزی در سرتاسر طول مویرگ ثابت است.

گزینۀ "3": کاهش (نه افزایش) پروتئین های درشت  خون ازجمله آلبومین سبب ادم می شود.

گزینۀ "۴": در روش جریان توده ای، عبور مواد از منافذ دیوارۀ مویرگ صورت می گیرد.

گزینه 3 10

در دستگاه گردش خون، بنداره ماهیچه ای فقط در ابتدای بعضی از مویرگ ها، ازجمله مویرگ های روده وجود دارد. مویرگ ها،

شبکۀ وسیعی را در بافت ها ایجاد می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: سیاهرگ ها نسبت به سرخرگ های هم اندازه، دیواره ای نازک تر دارند.

گزینۀ ۲: سرخرگ ها، پیوستگی خون در رگ ها را در دورۀ 0/5 ثانیه استراحت بطن ها برقرار می کنند، اما ثبت بخشی از موج T، در

زمان انقباض بطن ها به وقوع می پیوندد.

گزینۀ ۴: در ابتدای بعضی از مویرگ ها (نه در طول آن ها) حلقه ای ماهیچه ای وجود دارد که میزان جریان خون آن ها را تنظیم

می کند.
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گزینه 3 11

بیشتر یاخته های خونی گویچه های قرمز هستند که هموگلوبین دارند. هموگلوبین ها و آنزیم کربنیک انیدراز پروتئین تنظیم کنندۀ

pH خون است. هموگلوبین همانند انواع گلوبولین ها با جذب و انتقال یون ها در کنترل pH خون نقش دارد.

گرده ها به چند طریق از هدر رفتن خون جلوگیری می کنند.

گزینه 2 12

موارد "الف" و "ب" صحیح هستند. بخش مشخص شده بصل النخاع است.

الف) بصل النخاع می تواند با تأثیر بر گره اول (پیشاهنگ) باعث کاهش ضربان قلب و کاهش برون ده قلبی شود. (درست)

ب) همۀ انعکاس های بدن به محرک نیاز دارند. بصل النخاع مرکز انعکاس های عطسه و سرفه است. (درست)

ج) دقت کنید، مهارشدن مرکز تنفس با عبور غذا از حلق اتفاق می افتد نه در شروع بلع.

د) گیرنده های حساس به کمبود اکسیژن به بصل النخاع پیام می دهند ولی در خارج از مغز واقع شده اند. (نادرست)

گزینه 3 13

تولید و وجود لنفوسیت ها در گره ها و اندام های لنفی به از بین بردن عوامل بیماری زا کمک می کند.

گزینه 3 14

سرخرگ های کوچک بنداره ندارند و در دیوارۀ خود ماهیچه های صاف دارند. کربن  دی اکسید، ازجمله مواد گشادکنندۀ رگی است

که با تأثیر بر ماهیچه های صاف دیوارۀ رگ ها، سرخرگ های کوچک را گشاد و بنداره های مویرگی را باز می کند تا میزان جریان

خون در آن ها افزایش یابد. ورود بعضی مواد مانند یون کلسیم به درون مایعات بدن موجب تنگی رگ ها می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": افزایش و کاهش فعالیت قلب، متناسب با شرایط، به وسیلۀ اعصاب دستگاه عصبی خودمختار انجام می شود. مرکز

هماهنگی این اعصاب در بصل النخاع و پل مغزی و در نزدیکی مرکز تنظیم تنفس قرار دارد و همکاری این مراکز، نیاز بدن به مواد

مغذی و اکسیژن را در شرایط خاص به خوبی تنظیم می کند.

گزینۀ "۲": وقتی در حالت های ویژه فشار روانی مثل نگرانی، ترس و استرس امتحان قرار می گیریم، ترشح بعضی از هورمون ها از

غدد درون ریز مثل فوق کلیه، افزایش می یابد. این هورمون ها با اثر بر روی بعضی اندام ها مثل قلب و کلیه فشارخون و ضربان قلب

را افزایش می دهند.

گزینۀ "۴": گیرنده های فشاری که در دیوارۀ سرخرگ های گردش عمومی قرار دارند؛ همچنین گیرنده های حساس به کمبود

اکسیژن و گیرنده های حساس به افزایش کربن  دی اکسید و یون هیدروژن که گیرنده های شیمیایی نام دارند پس از تحریک به

مراکز عصبی پیام می فرستند تا فشار سرخرگی در حد طبیعی حفظ و نیازهای بدن در شرایط خاصی تأمین شود.
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گزینه 3 15

عوامل ایجادکنندۀ خیز یا ادم:

۱. کمبود پروتئین در خون

۲. افزایش سدیم در بدن

٣. بسته شدن رگ های لنفی

۴. افزایش فشار درون سیاهرگ

۵. مصرف کم مایعات

۶. آسیب دیوارۀ مویرگ ها

گزینه 1 16

سرخرگ ها، مویرگ ها و سیاهرگ ها همگی توانایی هدایت خون را به سمت بافت های مختلف بدن دارند. همگی این رگ ها در

دیوارۀ خود دارای بافت پوششی سنگفرشی تک الیه هستند.

گزینه 3 17

جدایی کامل بطن ها در پرندگان، پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل رخ می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": سلوم یا حفرۀ عمومی فقط در جانورانی وجود دارد که لولۀ گوارشی (نه حفرۀ گوارشی) دارند کرم های پهن آزادزی حفرۀ

گوارشی دارند.

گزینۀ "۲": بندپایان و بیشتر نرم تنان (نه برخی از آن ها) سامانۀ گردش خون باز دارند.

گزینۀ "۴": مرجانیان و کرم های پهن آزادزی حفره گوارشی دارند و گردش مواد را نیز در حفرۀ گوارشی انجام می دهند.

گزینه 1 18

فقط مورد "الف" صحیح است.

بررسی سایر موارد:

ب) در این زمان پیام الکتریکی به تمام یاخته های ماهیچه ای میوکارد دهلیزها انتشار می یابد. در میوکارد قلب، بین یاخته های

ماهیچه ای، مقداری بافت پیوندی رشته ای متراکم به نام اسکلت فیبری قرار دارد. رشته های عصبی نیز در بین این یاخته ها پخش

شده اند.

پ) در زمان رسم موج Q، گرۀ دهلیزی- بطنی تحریک می شود و دهلیزها در حال انقباض اند.

ت) در اواخر موج T فقط یاخته های ماهیچه ای میوکارد بطن ها شروع به استراحت می کنند. میوکارد دهلیزها در حدود زمان موج

R شروع به استراحت کرده است.

گزینه 1 19

بافت گرهی قلب انسان شامل یک گره سینوسی- دهلیزی ، دسته تارهای دهلیزی، مسیرهای بین گرهی، یک گره دهلیزی- بطنی

و رشته هایی در دیوارۀ بین دو بطن و در میوکارد بطن ها است.
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گزینه 2 20

طبق کتاب درسی، گویچه های قرمز بعضی از پستانداران دارای هسته هستند و هستۀ خود را از دست نمی دهند. دقت کنید

بطن های موجود در قلب پستانداران به طور کامل از یکدیگر جدا شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": ویتامین  فقط در غذاهای جانوری وجود دارد (نه در غذاهای گیاهی).

گزينۀ "3": همۀ گویچه های سفید (در سطح کتاب درسی) فقط از یک هسته ساخته شده اند. توجه کنید که هستۀ نوتروفیل ها

چندقسمتی است (نه چندهسته ای).

گزينۀ "4": ترومبین به طورمعمول در خون وجود ندارد و در هنگام خون ریزی از پروترومبین ساخته می شود.

B۱۲

گزینه 3 21

بنابراین منظور این گزینه، فاصلۀ انتهای موج P تا زمان ثبت موج R است. در این فاصلۀ زمانی، دریچه های سینی ابتدای سرخرگ

ششی و آئورت بسته هستند و مانعی در برابر خروج خون از بطن وجود دارد.

گزینه 2 22

سرخرگ های اكلیلی چپ و راست، از دو مدخل مجزا منشأ می گیرند (نه یک مدخل مشترک).

گزینه 2 23

پرندگان عالوه بر  ُشش، دارای ساختارهایی به نام کیسه های هوادار هستند.

گزینه 4 24

کرم  خاکی جانوری دارای سامانۀ گردش خون بسته است که تمامی تبادالت گازی خود را ازطریق پوست انجام می دهد. دقت

داشته باشید مهره دارانی که دارای گردش خون بسته هستند و تنفس پوستی نیز دارند، می توانند تبادالت گازی خود را ازطریق

شش ها نیز انجام دهند. در کرم خاکی برخالف ملخ، دستگاه گردش مواد در حمل ونقل گازهای تنفسی نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": در گردش خون مضاعف، خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می کند. گردش خون مضاعف و ساده

فقط در مورد جانوران مهره دار صادق است و در کرم خاکی دیده نمی شود.

گزینۀ "۲": سنگدان از بخش عقبی معده تشکیل می شود و دارای ساختاری ماهیچه ای است. کرم خاکی معده ندارد.

گزینۀ "٣": کرم  خاکی اکسیژن موردنیاز یاخته های بدن خود را از هوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک به دست می آورد نه

از گازهای محلول در آب دریا.
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گزینه 2 25

همان طور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید یاخته های یقه دار، در اطراف حفرۀ میانی قرار دارند و یاخته های دیگری منافذ

را در دیواره بدن ایجاد می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) محل ورود و خروج مواد در حفرۀ میانی اسفنج یکسان نیست.

۳) در اسفنج ها به جای گردش درونی مایعات، آب از محیط بیرون ازطریق سوراخ های دیواره به حفره یا حفره هایی وارد و پس ازآن

از سوراخ یا سوراخ های بزرگ تری خارج می شود. عامل حرکت آب یاخته های یقه دار هستند که تاژک دارند.

۴) در همۀ جانوران ازجمله اسفنج وضعیت درونی بدن در محدودۀ ثابت حفظ می شود. (هم ایستایی)

گزینه 2 26

محصوالت حاصل از تجزیۀ پروتئین ها و کربوهیدرات ها، آمینواسید و قند های ساده مثل گلوکز هستند که همانند یون  و 

 از منافذ مویرگ ها منتشر می شوند.

Na+

K+

گزینه 4 27

در انسان و بسیاری از پستانداران، گویچه های قرمز، هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهند. جدایی کامل بطن ها در

پرندگان، پستانداران و برخی از خزندگان مثل کروکودیل ها رخ می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": انسان و پستانداران دارای گردش خون مضاعف هستند. در گردش خون مضاعف، خون غنی از اکسیژن پس از عبور از

بطن چپ (نه بطن ها) به سایر اندام ها می رود.

گزينۀ "2": در سیستم گردش خون مضاعف خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می کند.

گزينۀ "3": سامانۀ گردش خون مضاعف، از دوزیستان به بعد شکل گرفته است.

گزینه 2 28

یاخته های شمارۀ ۱ تا ۴ به ترتیب مونوسیت، نوتروفیل، ائوزینوفیل و بازوفیل هستند.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ ۱: مونوسیت در مغز استخوان از تقسیم یاخته های بنیادی میلوئیدی تولید می شود.

گزینۀ ۲: نوتروفیل ها در پی تقسیمات یاخته های میلوئیدی تولید می شوند.

گزینۀ ۳: ائوزینوفیل ها دارای میان یاخته ای با دانه های روشن درشت و بازوفیل ها دارای میان یاخته ای با دانه های تیره هستند.

گزینۀ ۴: گویچه های سفید می توانند در بافت ها پراکنده شوند.

گزینه 4 29

در سازوکارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی، گیرنده های فشاری در دیوارۀ سرخرگ های گردش عمومی خون و گیرنده های

شیمیایی نقش دارند.
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گزینه 4 30

گزینۀ "۱": طحال، آپاندیس، پاها و دست چپ لنف خود را به مجرای لنفی چپ و دست راست لنف خود را به مجرای لنفی راست

می ریزند.

گزینۀ "۲": دستگاه لنفی عالوه بر مقابله با عوامل بیماری زا در پخش یاخته های سرطانی نیز مؤثر است.

گزینۀ "٣": لوزه ها می توانند در پشت بینی و حلق یعنی در مسیر هوای دمی قرار داشته باشند. تولید لنفوسیت ها در اندام های

لنفی (مغز استخوان، لوزه، آپاندیس، طحال و تیموس) صورت می گیرد.

گزینۀ "۴": کمبود پروتئین های خون سبب ِادم و افزایش مایع بين  یاخته ای می شود. از طرفی انسداد رگ های لنفی نیز باعث باقی

ماندن مایعات خارج شده از مویرگ ها در بافت می شود که منجر به ایجاد خیز یا ِادم می شود.

گزینه 4 31

بررسی موارد:

الف) برای بخش صعودی موج P صحیح است، زیرا این بخش جزء استراحت عمومی قلب است.

ب) در زمان ثبت بخش صعودی موج P و موج QRS، خون تیره به بطن راست و خون روشن به بطن چپ وارد می شود.

ج) در زمان ثبت موج QRS، میزان انقباض ماهیچۀ دیوارۀ دهلیزها کاهش می یابد.

د) یاخته های ماهیچه ای برای انجام سایر فعالیت های خود نیز انرژی مصرف می کنند.

گزینه 3 32

فقط مورد "د" صحیح است.

منظور صورت سؤال، یاخته های ماهیچه ای قلبی است که همانند یاخته های ماهیچه اسکلتی دارای ظاهر تیره و روشن است.

بررسی سایر موارد:

الف) میوکارد بطن ها به صورت جداگانه و میوکارد دهلیزها نیز به صورت جداگانه منقبض می شوند.

ب) یاخته های ماهیچۀ قلبی همانند یاخته های ماهیچۀ صاف دارای فعالیت غیرارادی هستند.

ج) بسته شدن سرخرگ های اکلیلی توسط لخته یا سخت شدن دیوارۀ آن ها ممکن است باعث سکته قلبی شود، چون در این حالت

به بخشی از ماهیچۀ قلب اکسیژن نمی رسد و یاخته های آن می میرند.

گزینه 4 33

دقت کنید سیاهرگ های بزرگ بدن مانند بزرگ سیاهرگ های زیرین و زبرین، خون را به طور مستقیم از شبکۀ مویرگی دریافت

نمی کنند. دقت کنید درخون سیاهرگی نیز اکسیژن وجود دارد، اما ممکن است مقدار آن کم باشد.

گزینه 1 34

باتوجه به شکل زیر، سه مسیر بین گرهی بین گره اول و دوم ارتباط برقرار کرده است.
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گزینه 2 35

تنها موارد (الف) و (ج) در هنگام انقباض قلب ملخ رخ می دهند.

بررسی موارد:

الف) بر اساس کتاب درسی می توان دریافت که رگ های خروجی از قلب دریچه دارند همچنین بر اساس متن حاشيۀ همین

صفحه، گفته می شود دریچه های منافذ قلب در هنگام انقباض قلب بسته هستند پس راه خروج خون از قلب حین انقباض، رگ ها

است.

ب) در هنگام انقباض قلب، منافذ دریچه دار بسته اند.

ج) با انقباض قلب، همولنف ازطریق رگ ها به درون حفره هایی (سینوس ها) پمپ می شود.

د) ملخ نوعی حشره است و دستگاه گردش مواد آن نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.

گزینه 2 36

الف: کمان های رگی، ب: مویرگ ها، ج: قلب لوله ای (رگ پشتی)، د: رگ شکمی

مویرگ ها در کنار یاخته های بدن، تبادل مواد دفعی را به کمک آب میان بافتی انجام می دهند نه همولنف. همولنف مربوط به

سامانۀ گردش خون باز است.

گزینه 1 37

دیوارۀ مویرگ های خونی تنها از یک الیۀ بافت پوششی همراه با غشای پایه تشکیل شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه2: رگ هایی که توان تبادل مواد را دارند همان مویرگ ها هستند که فاقد بافت پیوندی ( و رشته های االستیک) و همچنین

فاقد ماهیچه هستند.

گزینه3: سرخرگ های کوچک که به مویرگ ها متصل هستند میزان جریان خون مویرگ را تنظیم می کنند، در جدار سرخرگ هم

بافت پوششی (به همراه غشا پایه) و هم بافت پیوندی ارتجاعی (به همراه رشته های االستیک) وجود دارد.

گزینه4: رشته های االستیک بخشی از بافت پیوندی جدار سرخرگ و سیاهرگ است و ممکن نیست سرخرگ های خارج کنندۀ خون

از قلب  (آئورت و سرخرگ ششی) فاقد مقادیر زیاد آن باشند.

گزینه 1 38

در ابتدای مویرگ خونی فشار اسمزی از فشار تراوشی کمتر است؛ درحالی که در انتهای مویرگ خونی فشار اسمزی از فشار تراوشی

بیشتر است.
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گزینه 3 39

کاهش مقدار اکسیژن خون، سبب افزایش معنی دار هورمون اریتروپویتین می شود که می تواند ناشی از کم خونی، بیماری های

تنفسی و قلبی، ورزش های طوالنی یا قرار گرفتن در ارتفاعات باشد که درنهایت افزایش ترشح این هورمون از اندام های تولیدکنندۀ

آن یعنی کلیه و کبد به بزرگ سیاهرگ زیرین سپس به قلب و درنهایت از قلب به اندام هدف یعنی مغز استخوان ارسال می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: کبد و طحال در دوران جنینی خون سازی می کنند که طحال، اریتروپویتین ترشح نمی کند.

گزینۀ2: برای کم خونی صادق نیست.

گزینۀ4:در بیمارانی که دیوارۀ میانی حفر ه های قلب کامل نیست صداهای غیرعادی شنیده می شود. در این بیماران ممکن است به

علت اختالط خون روشن و تیره، خون پراکسیژن به بافت ها نرسد که این امر منجر به افزایش ترشح اریتروپویتین می گردد.

گزینه 4 40

هر چهار مورد صحیح است.

از بخش ابتدایی رودۀ انسان، یعنی دوازدهه، مویرگ های خونی و لنفی خارج می شوند.

الف) درون مویرگ های خونی، یاخته های خونی مختلفی یافت می شود که برای انجام تنفس یاخته ای خود نیازمند وجود اکسیژن

هستند؛ درنتیجه درون خون تبادالت گازی صورت می گیرد. همچنین در مویرگ های لنفی ممکن است لنفوسیت ها مشاهده شود

که این یاخته ها نیز زنده بوده و برای حیات خود نیازمند انجام تبادالت گازی هستند.

ب) درون مویرگ های خونی ممکن است لیپوپروتئین هایی مانند LDL و HDL یافت شود و درون مویرگ های لنفی ممکن است

لیپوپروتئین کیلومیکرون یافت شود.

ج) مویرگ های خونی و لنفی درنهایت همگی محتویات خود را به سمت قلب هدایت می کنند. مویرگ های لنفی ازطریق بزرگ

سیاهرگ زبرین و مویرگ های خونی روده ازطریق بزرگ سیاهرگ زیرین.

د) عملکرد صحیح مویرگ های لنفی باعث جمع آوری مایع باقی مانده در فضای بین یاخته ای شده و درنتیجه احتمال ادم را کاهش

می دهد. همچنین ساختار سالم مویرگ های خونی مانع خروج پروتئین ها از خون شده و درنتیجه میزان نشت پالسما را کمتر

می کند و درنتیجه مانع ادم بافت می شود.

گزینه 2 41

موارد "ب" و "د" نادرست  هستند.

بررسی موارد:

الف: گیرنده های فشاری در دیوارۀ سرخرگ های گردش عمومی (نظیر آئورت) قرار دارند نه گردش ششی.

ب: غدد درون ریز نظیر فوق کلیه، هورمون ها را به خون ترشح می کنند نه مجرا.

) که در جدار سرخرگ هستند پیام را به بصل النخاع ارسال می کنند و ج: گیرنده های شیمیایی مربوط به کاهش اکسیژن (

) که در خود بصل النخاع قرار دارند هم به افزایش کربن دی اکسید حساس هستند. در گیرنده های شیمیایی کربن دی اکسید  (

نهایت هر دو باعث تحریک برخی نورون٬های بصل النخاع می شوند.

د: مویرگ ها فقط از یک الیۀ بافت پوششی سنگفرشی ساده تشکیل شده اند و بنداره مویرگی که در ابتدای برخی مویرگ ها وجود

دارد عضو مویرگ محسوب نمی شود.

O۲

CO۲

گزینه 4 42

دقت کنید سیاهرگ های بزرگ بدن مانند بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین، خون را به طور مستقیم از شبکۀ مویرگی دریافت نمی کنند.

در خون سیاهرگی نیز اکسیژن وجود دارد.
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گزینه 3 43

شکل A مویرگ ناپیوسته و شکل B، مویرگ منفذدار است. در مویرگ های ناپیوسته فاصلۀ زیادی بین یاخته های پوششی سنگفرشی

وجود دارد، درحالی که در مویرگ های منفذدار فاصلۀ کمتری بین یاخته های پوششی سنگفرشی دیوارۀ مویرگ وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": جگر دارای مویرگ های ناپیوسته و کلیه ها دارای مویرگ های منفذدار هستند، کلیه ها و کبد هورمون اریتروپویتین تولید

می کنند.

گزینۀ "۲": گویچه های قرمز در مغز استخوان تولید و پس از آسیب دیدن یا پیرشدن در کبد و طحال تخریب می شوند. مویرگ های

ناپیوسته در مغز استخوان، جگر و طحال یافت می شوند.

گزینۀ "۴": سطح بیرونی مویرگ ها را غشای پایه (شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی)، احاطه می کند و نوعی صافی

مولکولی برای محدود کردن عبور مولکول های بسیار درشت به وجود می آورد.

گزینه 4 44

خون نوعی بافت پیوندی است که به صورت منظم و یک طرفه در رگ های خونی جریان دارد.

گزینه 1 45

فشارخون آئورت، پیش از به اتمام رسیدن انقباض بطن ها، به حداکثر مقدار خود می رسد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": صدای دوم قلب به بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها مربوط است.

گزینۀ "3": باتوجه به جدول مربوطه در انتهای سیستول دهلیزی فشارخون دهلیز چپ (1/29) بیشتر از فشارخون بطن چپ (0/75)

است.

گزینۀ "۴": در ابتدای دیاستول دهلیزی دریچه های دولختی و سه لختی بسته می شوند، ولی خون از بزرگ سیاهرگ ها به آن ها وارد

می شود.

(mm/Hg) فشارخون(S) زمان

دهليز چپبطن چپآئورت

800/430/540/0

800/751/290/1

80510/320/2

1221310/430/3

91610/860/4

Mohadeseh
Rectangle



11/13لرنیتو 1398

گزینه 2 46

مویرگ های مغز ممکن است هیچ منفذی نداشته باشند.

گزینه 1 47

فقط مورد "د" عبارت را به درستی تکمیل می کند.

داخلی ترین الیۀ قلب درون شامه نامیده می شود که در حرکت قلب نقشی ندارد. درون شامه الیه ای نازک از بافت پوششی

سنگفرشی ساده است.

بررسی سایر موارد:

الف) ضخیم ترین الیۀ قلب، الیۀ میانی یا ماهیچۀ قلب است که عمدتًا از یاخته های بافت ماهیچه ای قلبی ساخته شده است.

ب) درون شامه در تشکیل دریچه های قلب شرکت دارد.

ج) بین یاخته های ماهیچه ای قلب، مقداری بافت پیوندی متراکم (اسکلت فیبری) وجود دارد. این بافت، رشته های کالژن ضخیم

دارد که در جهات مختلف قرار گرفته و بسیاری از یاخته های ماهیچه ای به آن ها چسبیده اند.

گزینه 4 48

در اسفنج ها، سامانۀ گردش آب وجود دارد. در اسفنج چندین منفذ برای ورود آب به بدن وجود دارد و همان طور که در شکل کتاب

درسی مشخص است، در اسفنج یاخته های یقه دار، آب را به سمت خارج می رانند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": قلب لوله ای در کرم های حلقوی و حشرات وجود دارد. در حشرات دستگاه تنفسی مستقل از دستگاه گردش مواد است.

گزينۀ "2": سامانۀ گردش مواد باز در بندپایان و بیشتر نرم تنان وجود دارد؛ درحالی که تنها در حشرات (گروهی از بندپایان) که دارای

) نقش ندارد. تنفس نایدیسی هستند، همولنف در انتقال گازهای تنفسی ( و 

گزينۀ "3": نرم تنانی مانند حلزون و لیسه از بی مهرگان خشکی زی هستند که برای تنفس از شش استفاده می کنند.

O۲CO۲

گزینه 1 49

صورت سؤال در مورد سیاهرگ ها است.

بررسی گزینه ها:

۱) الیۀ میانی در سرخرگ ها و سیاهرگ ها، دارای ماهیچه های صاف و رشته های االستیک است.

۲) مقاومت دیوارۀ سیاهرگ ها کم است.

۳) این ویژگی مربوط به سرخرگ ها است.

۴) در دیوارۀ سیاهرگ ها، بافت پیوندی و ماهیچه ای هر دو کمتر از سرخرگ ها است.

گزینه 4 50

مطابق کتاب درسی، خون نوعی بافت پیوندی است که به صورت منظم و یک طرفه در همۀ رگ ها جریان دارد.
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گزینه 3 51

۱) نادرست؛ در مرجانیان مسیر عبور مواد در حفرۀ گوارشی دوطرفه است (ازطریق دهان).

۲) نادرست؛ گوارش در مرجانیان، ابتدا برون سلولی و سپس درون سلولی است.

۳) درست؛ در حشرات برخالف کرم خاکی، دستگاه گردش خون در انتقال گازهای تنفسی نقش ندارد.

۴) نادرست؛ در سامانۀ گردش خون باز، مویرگ وجود ندارد.

گزینه 1 52

عالمت سؤال مربوط به بندارۀ مویرگی است که حلقه ای ماهیچه ای می باشد و در مویرگ های بافتی میزان جریان خون را در آن ها

تنظیم می کند.

گزینه 3 53

یک روش که به مبادلۀ مواد در مویرگ ها کمک می کند، جریان توده ای است. در این روش انتقال مواد از منافذ دیوارۀ مویرگ ها

صورت می گیرد که عامل آن اختالف فشار میان درون و بیرون مویرگ است. باید توجه کنید که پروتئین های درشت نمی توانند از

منافذ غشای یاخته های بافت پوششی عبور کنند. آنزیم کربنیک انیدراز نوعی آنزیم موجود در گویچه های قرمز است که با ترکیب

مولکول های آب و کربن دی اکسید باعث تولید مولکول های کربنیک اسید می شود. کربنیک اسید به سرعت به یون بی کربنات و

هیدروژن تجزیه می شود و بنابراین در انتقال مولکول های  شرکت می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پروتئین های درشت با درون بری وارد یاخته های پوششی و با برون رانی از آن ها خارج می شوند. گلوبولین ها در ایمنی و

مبارزه با عوامل بیماری زا اهمیت دارند.

گزینۀ "۲": مولکول هایی مثل گلوکز و یون های سدیم و پتاسیم که انحالل آن ها در لیپیدهای غشا کم است، ازطریق منافذ غشایی

منتشر می شوند. یون های سدیم و پتاسیم توسط پروتئین انتقال دهندۀ سدیم- پتاسیم موجود در غشای یاخته های پرز روده منتقل

می شوند.

گزینۀ "۴": مولکول هایی مثل اکسیژن، کربن دی اکسید و اوره که انحالل آن ها در لیپیدهای غشا بیشتر است، می توانند از غشای

یاخته های دیوارۀ مویرگ منتشر شوند. کربن دی اکسید ازجمله مواد گشاد کنندۀ رگی است که با تأثیر بر ماهیچه های صاف دیوارۀ

رگ ها، سرخرگ های کوچک را گشاد و بنداره های مویرگی را باز می کند تا میزان جریان خون در آن ها افزایش یابد.

CO۲

گزینه 3 54

در جانوران با سامانۀ گردش خون باز مویرگ دیده نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: برای کرم خاکی صادق نیست.

گزینۀ2: سلوم در جانوران با لولۀ گوارش دیده می شود.

گزینۀ4: در اسفنج ها که سامانۀ گردش آب دارند، عامل حرکت آب یاخته های یقه دار هستند که تاژک دارند نه حرکات بدن.
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گزینه 4 55

۱) در هر دو سامانۀ گردش خون باز و بسته تبادل مواد غذایی و دفعی انجام می شود.

۲) در حشرات برخالف کرم خاکی، دستگاه گردش خون در انتقال گازهای تنفسی نقشی ندارد. کرم خاکی نیز دارای گردش خون

بسته و تنفس پوستی است.

٣) گردش خون ساده در ماهیان و نوزاد دوزیستان وجود دارد. این جانوران آبشش دارند و تبادالت گازی را در آبشش انجام

می دهند.

۴) در اسفنج ها مسیر عبور مواد یک طرفه (ازطریق چندین سوراخ) و در مرجانیان مسیر عبور مواد در حفره گوارشی دوطرفه است

(ازطریق یک سوراخ).

گزینه 1 56

آپاندیس در ایجاد ایمنی در بدن نقش دارد.

گزینه 2 57

بیشترین مقدار خون در سیاهرگ ها است. سیاهرگ ها با داشتن قطر زیاد و مقاومت کم دیوارۀ خود، می توانند حجم زیادی خون را

در خود جای دهند.

گزینه 2 58

الف) کمان های رگی، ب) مویرگ ها، ج) قلب لوله ای (رگ پشتی)، د) رگ شکمی

مویرگ ها در کنار یاخته های بدن، تبادل مواد دفعی را به کمک مایع میان بافتی انجام می دهند (نه همولنف)، همولنف مربوط به

سامانۀ گردش خون باز است.

گزینه 3 59

کاهش شدید هماتوکریت می تواند به دنبال کم خونی یا خونریزی مشاهده شود در حالی که افزایش ویتامین  نمی تواند

موجب کاهش شدید هماتوکریت شود. در ارتباط با گزینۀ "4" توجه داشته باشید در کم خونی و یا خونریزی هورمون اریتروپویتین

می تواند به طور معنی داری افزایش یابد.

B۱۲

گزینه 2 60

بسیاری از مولکول های محلول در خون با مایع میان بافتی از راه انتشار مبادله می شوند، در همۀ موارد، جهت انتشار را شیب غلظت

تع�ن می کند (از جای پرغلظت به محل کم غلظت).

۱) مولکول هایی که انحالل آن ها در لیپیدهای غشا کم است، ازطریق منافذ دیوارۀ مویرگ منتشر می شوند، مانند گلوکز و یون های

سدیم و پتاسیم.

۲) مولکول هایی که انحالل آن ها در لیپیدهای غشا زیاد است، می توانند ازطریق غشای یاخته های پوششی مویرگ منتشر شوند،

مانند اکسیژن، کربن  دی اکسيد و اوره.

* توجه کنید که آب با هر دو روش باال انتشار می یابد.
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