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 تالیفی فصل چهارم زیست شناسی دهم نمونه سواالت

 

 «گردش مواد در بدن»

 

 

 

 

 

 

 توضیحات:

همراه با پاسخ کامالً تشریحی آن قرار داده شده است که به طور  تالیفی تست 30در این فایل حدود 

 گیرد. قطع تمام مطالب این فصل را دربر می

باشند و برگرفته سعی شده است در این مجموعه تمامی مطالبی که دارای اهمیت خاص و فراوان می

وجود دارد به طور  1398ها در کنکور های گذشته هستند یا احتمال آمدن آناز نکات کنکوری سال

که این مجموعه تست برای چندین توان گفت درصورتی کامل پوشش داده شود. به طور خالصه می

بار تکرار و حل شود هیچ جای نگرانی برای امتحانات تستی و تشریحی مدارس یا کنکور دورۀ جدید 

 وجود ندارد.

آموزان سال دهمی در هر کجای قرار داده شده است تا تمام دانش konkur.inاین مجموعه در سایت 

 بتوانند از آن بهره ببرند. بدون هیچ محدودیتی کشور

 

 96پاییز  - سهند میرطاهری
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  شناسی دهمزیست 4نمونه سواالت فصل 

 د؟کنتکمیل می نادرستیرو، چند مورد عبارت زیر را به با توجه به الکتروکاردیوگرام روبه -1

 «گفت .............................  تواننمی»

 رسد.تواند به گوش از سمت چپ سینۀ یک فرد می Cالف( صدای اول قلب در قسمت 

 یابد.کمی قبل از انقباض دهلیزها پایان می Aب( موج 

 کند.ارتفاع پیدا می افزایش  Bهای قلبی باشد نقطۀ دریچه تنگیج( درصورتی که فرد دچار 

 بطنی باز هستند. های دهلیزیهای سینی برخالف دریچهدریچه Dد( در نقطۀ 

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

 کدام عبارت درست است؟ -2

 .رسندبه ارث میها گردهها به اکاریوسیتهای موجود در مگ( همۀ اندامک1

 های مغز استخوان کم است.نسبت اندازۀ هسته به سیتوپالسم در یاخته( 2

های خونی هستۀ خود را از دست شوند هنگام ورود به رگهای خونی را شامل میدرصد یاخته 99هایی که بیش از یاخته (3

 دهند.می

 تواند از نوع آلی یا معدنی باشد.( مواد زائد موجود در پالسمای خون می4

س از انجام آزمایشات مختلف مشخص کند و پساله به علت درد در قفسۀ سینه به پزشک مراجعه می 27یک دختر جوان  -3

شود، در این میخون از قلب او خارج  160mlهربار  و  دهدمیبار تپش انجام 70در دقیقه  به طور میانگین شود که قلب اومی

 صورت برون ده قلبی او در دقیقه با یک فرد عادی در حال استراحت چقدر تفاوت دارد؟

 لیترمیلی600(4   لیترمیلی1600( 3  لیترمیلی 7800(2  لیترمیلی 8700(1

 ؟نیستهای سفید خونی صادق های زیر در رابطه با گلبولکدامیک از گزینه -4

 ها بدون دانه است.یاختۀ لنفوسیتها همانند میانیاختۀ مونوسیت( میان1

 اوت دارند.شان با یکدیگر تفهای سیتوپالسمیها از نظر اندازۀ دانهها و نوتروفیل( ائوزینوفیل2

 ها دارای هستۀ دوقسمتی هستند.ها فقط بازوفیل( در بین این نوع یاخته3

 شان دارند.ها هستند که هستۀ بزرگی نسبت به سیتوپالسمگروهی از آن هالنفوسیت (4

 کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -5

به طور مستقیم ممانعت به عمل   ............................... از بازگشت خون .................... به .......................  دریچۀدر یک انسان سالم » 

 « آورد.می
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 سرخرگ ششی –تیره  -( سینی ششی 2     بطن چپ -روشن  -دولختی ( 1

 بطن چپ –روشن  –( سینی آئورتی 4   سیاهرگ زیرین و زبرین بزرگ –تیره  -لختی ( سه3

  کند؟ه تعداد از موارد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل میچ -6

 ......................«در یک انسان سالم و بالغ .................. مستقیماً خون ............. را »

 کنند.از دو حفرۀ قلب خارج می –تیره  –الف( دو سرخرگ 

 کنند.به یکی از دهلیزهای قلب وارد می –تیره  –ب( دو سیاهرگ 

 کند.از یکی از حفرات قلب خارج می –روشن  –ج( یک سرخرگ قطور 

 ریزند.به یکی از حفرات قلب می –روشن  –د( چهار سیاهرگ 

 دهد. از خود عبور می –تیره  –( دریچۀ سه لختی ه

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

 درست است؟ گردش خون جانور مقابل به طور حتم طه باهای زیر در رابکدامیک از گزینه -7

 ها است.این جانور همانند ملخ فاقد انواع رگ (1

 های پیکر جانور به طور مستقیم و بی واسطه با خون در ارتباط هستند.( سلول2

 ترین دستگاه گردش مواد در بین جانوران است.( دارای ساده3

 کند.است که مایعی را به حفرات بدن پمپ میمهره دارای قلبی ( این جانور بی4

 است؟ نادرست آالقزل های زیر در رابطه با گردش خون ماهیکدامیک از گزینه -8

 شود.های جانور می( سیاهرگ دارای خون تیره وارد آبشش1

 باشد.( قلب این جانور برخالف قلب دوزیستان دارای یک دهلیز می2

 ت.اس ی سراسر بدنهادار به تمام مویرگ اندامباشد که مزیت آن رساندن یکبارۀ خون اکسیژندارای سیستم گردش خونی می (3

 به سمت دم در حال حرکت است. سر( در سطح پشتی بدن جانور، خون از 4

 لنفی درست بیان شده است؟های زیر در رابطه با دستگاه کدامیک از عبارت -9

 های لنفاوی است.لنفی و رگهای ( این دستگاه شامل مجاری لنفی، گره1

 های جذب شده از دیوارۀ رودۀ باریک، به خون است.( وظیفۀ اصلی این دستگاه، انتقال چربی2

 توانند نوعی یاخته تولید کنند که دارای هستۀ درشت بیضی شکل یا گرد است.های لنفی می( گره3

www.konkur.in

forum.konkur.in



4 
میرطاهریسهند     

 گردد.ریزد و به گردش خون باز میای میلنفی به سیاهرگ سینه ( لنف در نهایت از طریق یک مجرای4

 درست بیان شده است؟رو بهرو ECGهای زیر در رابطه با از عبارت کدامیک -10

های سینی بسته های دهلیزی بطنی برخالف دریچهدریچه Fهمانند نقطۀ  C( در نقطۀ 1

 هستند.

 شود.تر مینزدیک Dبه نقطۀ  G( درصورتی که فرد دچار آنفارکتوس شود نقطۀ 2

 شود.شنیده می A( صدای پوم قلب کمی قبل از نقطۀ 3

 های سینی ششی و آئورتی باز هستند.دریچه Bهمانند نقطۀ  E( در نقطۀ 4

 

تواند کند. کدام عبارت در رابطه با این کرم میمی ای نگهداریشناسی خود نوعی کرم لولهشخصی در آزمایشگاه زیست -11

 درست باشد؟

 شود.ها خون از عروق خارج می( در این نوع از کرم1

 سیاهرگ و سرخرگ است.چند  ( در سیستم گردش خون خود دارای 2

 راند.کند و خون را به جلو میدر این جانور رگ پشتی به صورت قلب اصلی عمل می( 3

 شود.ترین سیستم گردش خون دیده نمیدر این جانور ساده (4

 است؟ نادرسترو کدام عبارت بهدر رابطه با شکل رو  -12

 باشد.می Dبه  E(  جهت حرکت خون از 1

 اند.بیشترین میزان خون بدن را در خود جای داده Bهایی مانند رگ ( رگ2

 متر جیوه است.میلی 120تا  80به طور معمول بین  B( فشار خون در 3

 چندین هسته ممکن است یافت شود.ه، به جای یک هست Aهای قسمت ( در یاخته4

 

ای از چندین نوع خون است. او پس از آزمایش روی یک دانشجوی پزشکی در آزمایشگاه دانشگاه خود در حال بررسی نمونه -13

 های او به شرح زیر است:کند و نوشتههر لولۀ حاوی خون، موادی که داخل آن لوله پیدا کرده است را یادداشت می

 پالسمای آن پروترومبین و فیبرینوژن مشاهده شد. : در1لولۀ

 شد.نشد ولی ترومبین یافت : در پالسمای آن فیبرین مشاهده 2لولۀ

 : در پالسمای آن پروترومبین و پروترومبیناز مشاهده شد.3لولۀ

 نشد.مشاهده و فیبرین  و پروترومبین : در پالسمای آن پروترومبیناز 4لولۀ

 ها دارای خون سالم و طبیعی است؟لولهبه نظر شما کدامیک از 

 4لولۀ (4    3لولۀ (3    2لولۀ (2   1( لولۀ1
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 ؟کندمی عبارت زیر را به درستی تکمیل کدام گزینه -14

 «های شیمیایی سرخرگ ................ در .................. گیرنده»

 ساس هستند.محل خود به غلظت فراوردۀ آنزیم انیدراز کربنیک ح –( آئورت 1

 شوند.های متعددی از آن یافت میبخش –( گردنی 2

 شوند.محل جدا شدن سه شاخۀ آن مشاهده می –( آئورت 3

 شوند.محل حضور خود سبب ارسال مستقیم پیام به اعصاب سمپاتیک قلب می –( گردنی 4

 به طور یک پارچه با هم در تماس هستند؟ ،های آنهای بافت پوششی مویرگدر کدامیک از موارد زیر یاخته -15

 ( چربی و کلیه2     ( ماهیچه و مغز استخوان 1

 ( ماهیچه و نخاع4      ها( روده و نایژک3

 ؟کندنمیتکمیل  نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  -16

 .................«گفت ....... تواننمیهای بدن یک پسر سالم و بالغ در فرآیند تبادل مواد در مویرگ»

  شوند.های پوششی دیوارۀ مویرگ خارج میها با روش برون رانی از یاختههای درشت مانند پادتنپروتئین (1

 کند.( در بیشتر موارد، جهت انتشار مواد را شیب غلظت آن ماده تعیین می2

 شوند.های محلول در خون از راه انتشار مبادله می( بسیاری از مولکول3

 ای در سمت سرخرگی همانند سمت سیاهرگی مویرگ برقرار است.جریان توده (4

 است؟ نادرست دهد،ها را نشان میشکل مقابل که انواع مویرگکدامیک از موارد زیر در رابطه با  -17

 شوند.به مقدار فراوانی در نوعی اندام لنفی یافت می Cهای ( مویرگ1

 غشای پایۀ ناقص دارد. Bو برخالف مویرگ  Aهمانند مویرگ  C( مویرگ 2

 شود.یافت نمی ها و بافت چربیها، ماهیچهدر شش A( مویرگ 3

 همیشه بیشتر است. Aو  Bاز دو مویرگ  Cهای سازندۀ دیوارۀ مویرگ ( فاصلۀ یاخته4

 باشد؟صحیح می ،با دستگاه گردش خون است ارتباطکه در  ،چه تعداد از موارد زیر -18

 ها دارند.های موجود در اطراف حبابکهای غشاء مویرگهای سدیم و پتاسیم نسبت به گلوکز انحالل کمتری در لیپیدیونالف( 

 د.ها باشداران مانند میمونهای موجود در بدن مهرهنقص ترین دستگاهتوانند یکی از مفیدترین و بیب( دستگاه لنفی قطعاً می
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درصد برسد دیگر امیدی به ادامۀ زندگی و پیوند عضو در  15قلبی میزان برون ده قلبی او به زیر اگر یک فرد پس از دوبار سکتۀ ج( 

 شود.مشاهده نمی او

 شود.های شیمیایی باعث افزایش عمق و تعداد تنفس مید( افزایش یون هیدروژن با تاثیر بر گیرنده

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

  است؟ نشدهبیان  نادرسترو های زیر در رابطه با شکل روبهکدامیک از گزینه -19

 .شودهای صاف و قلبی مشاهده میماهیچه Yهمانند ساختار  X( در ساختار 1

2 )K  برخالفR برد.خون روشن را به سراسر بدن می 

3 )Z هایی است که بیشترین حجم و سرعت خون را در سراسر بدن به خود ازجمله رگ

 اختصاص داد است.

4 )K  بالفاصله پس از خارج شدن از قلب برخالفR شود.دو شاخه می 

 کند؟ها، عبارت زیر را به درستی تکمیل میکدامیک از گزینه -20

 «نسبت به .............................. در سطح ......................... از بدن قرار گرفته است.در یک دختر سالم و بالغ، ........................ »

 تریپایین –قلب  –ای لنفی به سیاهرگ زیر ترقوه ( محل اتصال رگ1

 باالتری  -تیموس  –( طحال 2

 تریباال –طحال  –( آپاندیس 3

 باالتری –تیموس  –ای لنفی به سیاهرگ زیر ترقوه ( محل اتصال رگ4

 کند؟تکمیل می نادرستیکدام عبارت جملۀ زیر را به  -21

 .........................«توان گفت در رابطه با ساختار بافتی قلب می»

 .اندای به آن چسبیدههای ماهیچهشود که برخی از یاختههای کالژن ضخیمی یافت میترین الیۀ دیوارۀ قلب رشته( در ضخیم1

 باشد پوشیده شده است.ای نازک از جنس بافت پوششی می( سطح داخلی حفرات قلب توسط آندوکارد که الیه2

 شود.شامه بافت پوششی ساده یافت میشامه همانند دورن( در ساختار برون3

 رد پر شده است. دا از یک وظیفهای، که بیششامهشامه( با مایع آبکارد )برونبین پریکارد )پیراشامه( و اپی( 4

 ؟باشندمیچه تعداد از جمالت زیر درصورتی که در جای خالی آن کلمۀ فقط آورده شود، صحیح ن -22

 شوند.های قرمز، روزانه تخریب میالف( ................. یک درصد گلبول
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 شود........................ در غذاهای جانوری یافت می B12ب( ویتامین 

 شود.ها ................... در پرندگان و پستانداران مشاهده میبطنج( جدایی کامل 

 میکرومتر فاصله دارند. 20ها ................. های بدن با مویرگد( همۀ سلول

 ها از سه الیۀ اصلی تشکیل شده است.( ................. دیوارۀ سرخرگه

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

های خونی یک فرد سالم در زیر میکروسکوپ در حال نگاه کردن سلولبه تازگی وارد رشتۀ تجربی شده است  شخصی که  -23

 کند:ها را به این گونه تفسیر میاست او یاخته

نم که بیتعداد بسیار کمی یاخته می»و « نیستای هستهها هیچ زیادی یاخته میبینم که کوچک هستند و درون آنبسیار تعداد »

بینم که کاماًل دورنشان را هسته گرفته است و انگار هایی را مییاخته»و همچنین « قسمتی دارند 5تا  3درونشان هستۀ 

تعدادی یاخته نیز وجود دارند که هستۀ آنها شبیه لوبیا است » بینم کنم میحاال که بیشتر دقت می« دارندخیلی کمی  سیتوپالسم

 تواند باشد؟های خونی میترتیب مشاهدات این فرد کدامیک از انواع یاخته به« و سیتوپالسم شفافی هم دارند

1 )RBC لنفوسیت -مونوسیت  –ها ائوزینوفیل  –ها 

 مونوسیت -لنفوسیت  -ها ائوزینوفیل -ها ( گِرده2

 مونوسیت - لنفوسیت -ها نوتروفیل –ها ( گِرده3

4 )RBC مونوسیت –لنفوسیت  -  هانوتروفیل -ها 

 های زیر در رابطه با مرجانیان صحیح است؟کدامیک از گزینه -24

 کنند.( همگی در آب شور زندگی می1

 ( فقط این گروه از جانوران دارای حفرۀ گوارشی هستند.2

 کنند.جایی آب در حفرۀ گوارشی کمک می( حرکات بدن به جابه3

 ان است.هیدر آب شیرین برخالف عروس دریایی شامل این گروه از جانور( 4

 رسند؟های قلب زودتر میدی اکسید به ترتیب به کدامیک از قسمتخون غنی از اکسیژن و خون غنی از کربن -25

 دریچۀ سه لختی –( دریچۀ دولختی 2    دهلیز چپ –( دهلیز راست 1

 دهلیز راست –دهلیز چپ  (4   سرخرگ آئورت –سرخرگ ششی  (3

 کند؟تی تکمیل میکدام گزینه، عبارت زیر را به درس -26
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های انسان نسبت به سمت دیگر آن بیشتر است که این امر سبب ................... معموالً فشار .................... در ..................... مویرگ»

 «شود.می

 خارج شدن خوناب از رگ –ابتدا  –( تراوشی 2    ورود مواد به رگ –انتها  –( اسمزی 1

 ورود مواد به مایع بین سلولی -انتها  –( تراوشی 4   ورود مواد به مایع بین سلولی –ابتدا  –( اسمزی 3

 

 ؟نیستنادرست های قلبی های زیر در رابطه با دریچهکدامیک از گزینه -27

 شود.لختی معموالً در افراد، زودتر دچار مشکل و خرابی میلختی نسبت به دریچۀ دودریچۀ سه( 1

 شود.دریچۀ سینی سرخرگ ششی، سبب دوطرفه شدن جریان خون می (2

 شود.دریچۀ سینی آئورتی به دلیل ساختار خاص خود و تفاوت فشار در دو طرف باز یا بسته می (3

 خورده، بافت پیوندی و تارهای عضالنی جهت حفظ استحکام تشکیل شده است.( دریچۀ سینی ششی از بافت پوششی چین4

 کند؟ینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل میکدام گز -28

 «های لنفاوی در ناحیۀ .................... نسبت به ناحیۀ ....................... دارای تعداد .................. است.در یک انسان سالم و بالغ تراکم گره»

 بیشتری -زیر زانوها  –( لگن 2    بسیار کمتری –لگن  –( گردن 1

 کمتر –زیر زانوها  –ها ( سینه4    کمتری –زیر آرنج  –( بازوها 3

مرتبه باشد، در  80 های قلبی او در دقیقهلیتر و تعداد زنشمیلی 4800ساله برابر  14درصورتی که برون ده قلبی یک پسر  -29

 شود چقدر است؟این صورت میزان حجم خونی که در هر انقباض از قلب او خارج می

 لیترمیلی 240(4               لیترمیلی 210(3               لیترمیلی 120( 2   لیترمیلی220( 1

 است؟ نادرستهای زیر کدامیک از عبارت -30 

 کمان رگی در اطراف لولۀ گوارش خود است. 5ترین گردش خون بسته را دارد، در قسمت جلویی بدن دارای ( جانوری که ساده1

 کند.را به سمت جلوی بدن هدایت می همولنف( رگ پشتی در بدن ملخ 2

 کند.( در ماهی حوض مخروط سرخرگی خون تیره را از بطن قلب دریافت می3

 شود.( در دوزیستان خون تیره و روشن در محل دهلیزها بایکدیگر مخلوط نمی4
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 پاسخ تشریحی 

 1پاسخ: گزینۀ  -1

 کنند. موارد )ج( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می

 بررسی موارد:

شود پس های دهلیزی بطنی شنیده میدر اثر بسته شدن دریچه  Bالف: صدای اول قلب، کمی بعد از نقطۀ 

 رسد.این صدا به گوش می  Cتوان گفت در نقطۀ نمی

 یابد. شروع انقباض دهلیزها پایان می بعد ازکمی  Aب: موج 

کند افزایش ارتفاع پیدا می QRSهای قلبی یا فشار خون مزمن باشد، موج  ج: درصورتی که فرد دچار تنگی دریچه

 شود.دچار افزایش ارتفاع می Bهای قلبی نقطۀ در اثر تنگی دریچه توان گفت کهمیپس 

های سینی برخالف توان گفت در این نقطه دریچهده است پس میها واقع شدر زمان انقباض بطن  Dد: نقطۀ 

 های دهلیزی بطنی باز هستند.دریچه

 4پاسخ: گزینۀ  -2

 تواند مانند اوره آلی و یا مانند کربن دی اکسید از نوع معدنی باشد.مواد زائد موجود در پالسمای خون می

 ها:بررسی سایر گزینه

 است. ها به ارث نرسیدهای بدون هسته هستند پس اندامک هسته در آنیاختهها( قطعات ها )گرده: پالکت1گزینۀ

کنید نسبت اندازۀ هسته به سیتوپالسم  در کتاب درسی مشاهده می 72صفحۀ  18: همان طور که در شکل 2گزینۀ

 است. زیادشان، ها به دلیل تقسیم متوالیاین یاخته

دهند نه قبل از ورود به رگ ر مغز استخوان هستۀ خود را از دست میها دها هستند؛ این یاختهRBC: منظور 3گزینۀ

 خونی!

 4پاسخ: گزینۀ  -3

ده قلبی در دقیقه دارد. ابتدا برون ده قلبی فرد لیتر برونمیلی5000طبق گفتۀ کتاب درسی یک فرد بالغ حدود 

 کنیم:مورد نظر را بررسی می

 لیترمیلی80ود پس میزان خروج خون از یک بطن  = شخارج می قلبلیتر خون در هربار زنش از میلی160

 بار 70تعداد زنش قلب در دقیقه = 

 ای(میزان خروج خون از یک بطن )حجم ضربه ×برون ده قلبی = تعداد زنش قلب در دقیقه 

5600ml=70×80 

 تفاوت با یک فرد عادی:

 5600-5000=600ml 

 3پاسخ: گزینۀ  -4
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دارای هستۀ دوقسمتی هستند. سایر موارد  ها هر دوها و ائوزینوفیلبازوفیل

  اند.رو قابل مشاهدههمگی از شکل روبه

 

 

 

  4پاسخ: گزینۀ  -5

دریچۀ سینی آئورتی از بازگشت خون روشن به بطن چپ قلب ممانعت به 

 آورد. عمل می

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود نه بطن !: دریچۀ دولختی سبب عدم بازگشت خون به دهلیز می1گزینۀ

 باز نگردد. بطن راستشود خون به : سینی ششی باعث می2زینۀگ

شود خون وارد دهلیز راست نشود. شاید با خود بگویید در صورتی که ممانعت از لختی سبب می: دریچۀ سه3گزینۀ

ورود خون به بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین شود به عبارتی خون وارد دهلیز راست نشده است که در این صورت 

 در صورت سوال دقت کنید. مستقیمبه کلمۀ باید 

  4پاسخ: گزینۀ  -6

 کند. فقط مورد )الف( جمله را به طور صحیح تکمیل نمی

 بررسی موارد:

 کند.را از بطن خارج می روشنسرخرگ ششی خون تیره و سرخرگ آئورت خون  الف: 

 دهند.ب: بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین این کار را انجام می

 کند.آئورت خون روشن را از بطن چپ خارج میج: سرخرگ 

 ریزند.د: چهار سیاهرگ ششی که خون روشن دارند خون خود را به دهلیز چپ می

 ریزد.کند و به بطن میلختی عبور پیدا می: خون تیره از دریچۀ سهه

  4پاسخ: گزینۀ  -7

دهد که دارای گردش خون باز است. در سامانۀ گردش خون باز قلب مایعی به نام شکل یک حشره را نشان می

 کند. همولنف را به حفرات بدن پمپ می

 ها:بررسی سایر گزینه

 : این جانور فقط مویرگ ندارد ولی رگ دارد.1گزینۀ

 : این جانور فاقد خون است و همولنف دارد.2گزینۀ

 است.  هااسفنجترین دستگاه گردش مواد مربوط به : ساده3گزینۀ
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 1پاسخ: گزینۀ  -8

 شود. های جانور می)نه سیاهرگ!( دارای خون تیره وارد آبشش سرخرگ هادر ماهی

 ها:بررسی سایر گزینه

 دهلیز دارد. 1دهلیز و قلب ماهی  2: قلب دوزیستان 2گزینۀ

 است.: مزیت گردش خون ساده دقیقاً همین امر 3گزینۀ

 باشد.در سطح پشتی بدن ماهی خون از جلو به سمت عقب در حال حرکت می: 4گزینۀ

 3پاسخ :گزینۀ  -9

ها دارای هستۀ درشت گرد تکی یا بیضی شکل WBCتوانند لنفوسیت تولید کنند، این گروه از های لنفی میگره

 هستند.

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود که نام برده نشده است.میشامل اندام لنفی نیز  دستگاه لنفی: 1گزینۀ

 ها است.این دستگاه تصفیه و بازگرداندن آب و مواد جای مانده از مویرگ اصلی: کار 2گزینۀ

 ریزد. ای چپ و راست( میای )زیر ترقوههای سینهمجرا لنفی به سیاهرگدو : لنف در نهایت از طریق 4گزینۀ

 2پاسخ :گزینۀ  -10

آن  Dو  Gکند یا به عبارتی نقطۀ آن کاهش پیدا می QRSرکتوس شود ارتفاع موج اگر فرد دچار سکتۀ قلبی یا آنفا

 .شودهم نزدیک میبه

 ها:بررسی سایر گزینه

 لختی باز هستند.های دولختی و سه: در هر دو نقطه دریچه1گزینۀ

 ! Aشود نه قبل از شنیده می Gو  D: صدای اول و پوم قلب بین 3گزینۀ

 ها بسته هستند.که استراحت عمومی قلب است این دریچه  B: در نقطۀ 4گزینۀ

 4پاسخ :گزینۀ  -11

توان ای فاقد دستگاه گردش خون هستند یا به عبارتی خون، سرخرگ، سیاهرگ و ... ندارند. پس میهای لولهکرم

 شود.ترین سیستم گردش خون نیز دیده نمیگفت در این جانوران ساده

 3پاسخ :گزینۀ  -12

 ها!ها است. نه سیاهرگمتر جیوه مربوط به سرخرگمیلی 120تا  80بین  فشار خونداشتن 

 ها:بررسی سایر گزینه

 Dبه  Eاز توان تشخیص داد که در اینجا های النه کبوتری جهت جریان خون را می: از روی دهانۀ دریچه1گزینۀ

 باشد.می

 ها همین مورد است.های سیاهرگویژگی : از جمله2گزینۀ

 باشند. های اسکلتی دارای چندین هسته میهای ماهیچهیاخته: 4گزینۀ
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 1پاسخ :گزینۀ  -13

شوند و در طی روند انعقاد در پالسمای خون یک فرد عادی پروترومبین و فیبرینوژن در حالت طبیعی یافت می

 خون سالم و طبیعی بوده است. 1آیند پس لولۀ شمارۀ خون به وجود نمی

 3پاسخ :گزینۀ  -14

های شیمیایی سرخرگ آئورت در باالترین بخش قوس آن و محل جداشدن سه شاخۀ فرعی این سرخرگ قرار گیرنده

 اند. گرفته

 ها:بررسی سایر گزینه

 اکسید حساس هستند. نه به فراوردۀ آنزیم انیدراز کربنیک که کربنیک اسید است!دیها به کربن: این گیرنده1گزینۀ

 شوند.فقط در بخش کوچکی از سرخرگ گردنی دیده میها : این گیرنده2گزینۀ

 فرستند نه به اعصاب سمپاتیک قلب!النخاع میها پیام خود را به طور مستقیم به بصل: این گیرنده4گزینۀ

 4پاسخ :گزینۀ  -15

یی هاباشند. از جمله محلهای بافت پوششی آن به طور یک پارچه با هم در تماس میهای پیوسته، یاختهدر مویرگ

ها و دستگاه عصبی مرکزی. )در ها، شششود عبارتند از بافت چربی، ماهیچههای پیوسته یافت میکه در آن مویرگ

 اید که دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است(سال هشتم خوانده

 2پاسخ: گزینۀ   -16

گی صحیح هستند و در فرآیند ها همکند. سایر گزینهانتشار، جهت انتشار را شیب غلظت تعیین می همۀ موارددر 

 ها را بیان کرد.توان آنها میتبادل مواد درون مویرگ

 2پاسخ: گزینۀ   -17

 شود. ( یافت میCهای ناپیوسته )غشای پایۀ ناقص فقط در مویرگ

 ها:بررسی سایر گزینه

 باشد.( میCهای ناپیوسته ): طحال که نوعی اندام لنفی است دارای مویرگ1گزینۀ

ها و شود و در چربی و ششها و غدد برون ریز و روده یافت میکه مویرگ منفذدار است در کلیه A: مویرگ 3گزینۀ

 ... حضور ندارد.

 از دو مویرگ منفذدار و پیوسته و بیشتر است. Cهای سازندۀ دیوارۀ مویرگ ناپیوستۀ فاصلۀ یاخته: همیشه  4گزینۀ

 1پاسخ: گزینۀ   -18

 ست. فقط مورد )د( صحیح ا

 بررسی موارد:

ارند ها دهای سدیم و پتاسیم و گلوکز همگی به یک اندازه انحالل پایینی در لیپیدهای غشاء دیوارۀ مویرگالف: یون

 شوند.و به همین منظور از طریق منافذ منتشر می
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 باشد.های دستگاه لنفی میهای سرطانی یکی از نقصب: انتشار سلول

درصد بوده است توانسته عمل  10ده قلبی بار سکته دارای برون 3، فردی که پس از ج: طبق گفتۀ متن کتاب درسی

 پیوند قلب انجام دهد و زنده بماند.

های شیمیایی موجود در قوس آئورت و سرخرگ ناحیۀ گردن و ارسال د: افزایش یون هیدروژن با تاثیر بر گیرنده

 شود.میپیام به بصل النخاع باعث افزایش عمق و تعداد تنفس 

 4پاسخ: گزینۀ   -19

K 1کند. این سرخرگ همان طور که در شکل ها منتقل میهمان سرخرگ ششی است که خون تیره را به شش 

که همان سرخرگ آئورت  Rشود، اما کنید بالفاصله پس از خارج شدن از قلب دوشاخه میمشاهده می 56صفحۀ

 شود.شعاب از آن گرفته میان 3است بعد از خارج شدن از قلب دوشاخه نشده و فقط 

 ها:بررسی سایر گزینه

 های قلبی فاقد ماهیچه هستند.: دریچه1گزینۀ 

 برد.ها میکه همان سرخرگ ششی است خون تیره را به شش K: 2گزینۀ

 باشد.که سرخرگ اکلیلی می Zهایی مانند شود نه سرخرگها یافت می: بیشترین حجم خون در سیاهرگ3گزینۀ

  4ۀ پاسخ: گزین -20

ای نسبت به تیموس در لنفی به سیاهرگ زیر ترقوه کنید محل اتصال رگهمان طور که در شکل زیر مشاهده می

 سطح باالتری از بدن قرار گرفته است.

 

 
 1پاسخ: گزینۀ  -21

های ضخیم کالژنی حضور دارند که در ترین الیۀ دیوارۀ قلب ماهیچۀ قلب )میوکارد( است. در این الیه رشتهضخیم

ها اند. سایر گزینهها چسبیدهای به آنهای ماهیچهاند و بسیاری )نه برخی!( از یاختهجهات مختلفی قرار گرفته

 همگی مشابه جمالت کتاب درسی و صحیح هستند.

 3پاسخ: گزینۀ  -22

 خوانده شوند نادرست هستند.« فقط»( درصورتی که با کلمۀ موارد )الف(،)ج(،)د( و )ه
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 بررسی موارد:

 شوند.ها روزانه تخریب میRBCدرصد 1حدود الف: 

 شود.فقط در غذاهای جانوری یافت می B12ب: ویتامین 

 شود.ها در برخی خزندگان نیز مشاهده میج: جدایی کامل بطن

 ها!میکرومتر است. نه همۀ آن 20ها حدود ها با مویرگیاخته بیشترد: فاصلۀ 

 صلی تشکیل شده است.از سه الیۀ ا سیاهرگها و دیوارۀ سرخرگ ه:

 4پاسخ: گزینۀ  -23

 های خونی زیر هستند:کتاب درسی بیانگر یاخته 74صفحۀ  20ویژگی های بیان شده طبق شکل 

 RBC ←ای نیست ها هیچ هستهمیبینم که کوچک هستند و درون آن( 3)رد گزینۀ یاخته* تعداد بسیار زیادی 

 نوتروفیل ←قسمتی دارند  5تا  3بینم که درونشان هستۀ تعداد بسیار کمی یاخته می* 

 فوسیتلن ←بینم که کاماًل دورنشان را هسته گرفته است و انگار سیتوپالسم خیلی کمی دارند هایی را مییاخته* 

  مونوسیت ←تعدادی یاخته نیز وجود دارند که هستۀ آنها شبیه لوبیا است و سیتوپالسم شفافی هم دارند * 

 

 3پاسخ: گزینۀ  -24

 آیند.در مرجانیان به کمک حرکات بدن و بازوها، آب در حفرۀ گوارشی به گردش در می

 ها:بررسی سایر گزینه

 کند.: هیدر آب شیرین در آب شیرین زندگی می1گزینۀ

 های پهن مانند پالناریا نیز حفرۀ گوارشی دارند.: کرم2زینۀگ

 : هیدر و عروس دریایی هر دو شامل این گروه از جانوران هستند.4گزینۀ

  4پاسخ: گزینۀ  -25

های ها ابتدا به دهلیزهای راست و چپ و سپس از دریچهکنید این خونهمان طور که در شکل زیر مشاهده می

 گذرند.میلختی دولختی و سه

 
 2پاسخ: گزینۀ  -26
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شود تا در ابتدای مویرگ خوناب فشار تراوشی در ابتدای مویرگ نسبت به انتهای آن بیشتر است و این امر سبب می

 جا مویرگ یکسان است.از آن خارج و وارد مایع میان بافتی شود. توجه داشته باشید که فشار اسمزی در همه

 3پاسخ: گزینۀ  -27

 شوند.به دلیل ساختار خاص و تفاوت فشار خون در دوطرف خود باز یا بسته می های قلبهمۀ دریچه

 ها:بررسی سایر گزینه

های قلبی در جوامع امروزی مربوط به دریچۀ دولختی یا میترال است زیرا این : شایع ترین مشکل دریچه1گزینۀ

ز چپ نشود، دلیل این امر نیز ضخیم کند تا خون موجود در بطن چپ وارد دهلیدریچه فشار بیشتری را تحمل می

 باشد.بودن ماهیچۀ سمت چپ قلب می

 های قلب یک طرفه کردن جریان خون است نه دوطرفه کردن آن !: کار دریچه2گزینۀ

 های قلبی بافت عضالنی نداریم.: در ساختار دریچه4گزینۀ

 2پاسخ: گزینۀ  -28

 ها در زیر زانوها است.گن بیشتر از تعداد آنهای لنفاوی در ناحیۀ لطبق شکل زیر تعداد و تراکم گره

 
 2پاسخ: گزینۀ   -29

 ای )میزان خون خروجی از یک بطن(حجم ضربه ×برون ده قلبی = تعداد زنش قلب در دقیقه 

 ایحجم ضربه ×80=4800

 لیترمیلی 60ای=حجم ضربه

 باشد.لیتر میمیلی 120قلب  لیتر است پس مقدار خون خارج شده ازمیلی 60 یک بطنمقدار خون خارج شده از 

 

 1پاسخ: گزینۀ  -30

کمان رگی  جفت 5ترین گردش خون بسته را دارد کرم خاکی است که در این جانوران منظور از جانوری که ساده

 شود.در اطراف لولۀ گوارش مشاهده می

 ها:بررسی سایر گزینه

 برد.بدن می : در ملخ رگ پشتی خارج شده از قلب همولنف را به سمت جلوی2گزینۀ
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 برد.های جانور میکند و به آبششها مخروط سرخرگی خون تیره را از بطن قلب دریافت می: در ماهی3گزینۀ

کنید خون تیره و روشن در دهلیز دوزیستان دارای قلب مشاهده می 78صفحۀ  29: همان طور که در شکل 4گزینۀ

 شود.ای با یکدیگر مخلوط نمیسه حفره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in




