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هب انم خدا 
 نکته خال دار )پرتکرار(  

گردش مواد

مشاهده Tو Sبیشترین و کمترین حجم خون موجود در بطن به ترتیب در پایان  .1
می شود.

 مشاهده می شود. Tو   S بیشترین و کمترین فشار آئورت به ترتیب در پایان .2
انقباض ایزومتریک )حجم ثابت ( را انجام Tتا  Sماهیچه منقبض کننده قلبی از  .3

می دهند.
 اتفاق می افتد. Tبیشترین میزان فشار بطنی در ابتدای موج .4
دریچه های دهلیزی بطنی به سمت بطن ک دریچه های سینی به سمت دهلیز  .5

باز می شوند.
 شنیدن است. در قلب صداهای ممتد و مجزا قابل .6
در انسان در حال استراحت مشاهده میشود و نه در   ۴/۰ ۳/۰ ۱/۰دوره های قلبی .7

همه ی پستانداران.
قلب در هر انقباض یک پدیده الکتریکی کلی تولید می کند نه یک موج  .8

 الکتریکی.
منحنی های الکتروکاردیوگرام را می توان از نقاط با حساسیت متفاوت پوست  .9

ثبت کرد.
 منحنی الکتروکاردیوگرام سه موج ثبت می شود نه سه پدیده الکتریکی.در یک  .10
تغییر در زمان بخش های مختلف الکتروکاردیوگرام لزوما نشانه بیماری نیست. .11
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در نتیجه عدم فعالیت مناسب سرخرگ های کرونر،کاهش ارتفاع موج انقباض  .12
 بطنی مشاهده می شود.

ر میوکارد تولید اسیدالکتیک در انفارکتوس قلب به علت کمبود اکسیژن د .13
 افزایش می یابد و سبب افزایش درد درناحیه قفسه سینه می شود.

بازه زمانی که خون وارد بطن ها می شود از بازه زمانی که خارج می شود بیشتر  .14
 است.

بازه زمانی که خون در دهلیز ها جمع می شود از بازه زمانی که خون در بطن  .15
جمع می شود کمتر است.

باشروع انقباض بطن ها   Rیش فشار درون بطن ها بالفاصله بعد از موج افزا .16
مشاهده می شود.

جریان خون در خالف جهت باز شدن آنها سبب بسته شدن دریچه ها می شود. .17
انقباض در هر یک از حفرات قلب باعث می شود که فشار خون در آن حفره  .18

 افزایش پیدا کند.
عد از شروع تشکیل شدن بازوها و پاها و قبل آغاز ضربان قلب در دوران جنینی ب .19

از شکل گیری آنها مشاهده می شود.
برای تشخیص حرکات قلب در یک انسان لزوما نباید دستگاه الکتروکاردیوگراف  .20

با سطح پوست خود فرد در تماس باشد مانند جنین در رحم مادر.

ی پایین تر از دریچه های یک طرفه به سوی قلب "فقط در سیاهرگ های نواح .1
قلب" وجود دارند.
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مقدار زیادی از بافتی که در صلبیه چشم و پریکارد قلب )پیوندی( قرار دارد  .2
باعث جلوگیری از متورم شدن بیش از حد پاها میشود.

همه جانداران )چه پرسلولی و تک سلولی... چه پروکاریوت و یوکاریوت( نیاز به  .3
حتی باکتری ها هم نیاز به تبادل مواد با محیط تبادل مواد با محیط دارند.پس 

دارند.

همه جانوران دستگاه گردش مواد ندارند )بسیاری از آنها دارند( ===< طبق متن  .4
کتاب

جریان آب درون بدن کیسه تنان بر خالف انسان درحالت طبیعی ؛ دوطرفه است  .5
. یعنی محل دفع و ورود مواد یکی است.

کیسه تنان که دستگاه گردش خون  و خون ندارند ؛ دستگاه  جاندارانی مانند .6
گردش مواد دارند. چرا که بدن آن ها همانند تمامی جانداران نیازمند تبادل مواد 

با محیط است.

مژک عروس دریایی : تنها سلول هایی که به طور مستقیم با مواد غذایی در  .7
شوند ؛ به خاطر زنش های  ارتباط اند ؛ سلول هایی که موجب حرکت جاندار می

زیاد حتما دارای میتوکندری های فراوان هستند.

سلول های دیواره رگ های پا ها و همچنین سلول های ماهیچه ای به خاطر  .8
انقباض فراوان دارای میتوکندری های گسترده و بسیار فعال هستند پس تبدیل 

در آنها زیاد است.  ATPمواد غذایی به 

ه به خاطر فعالیت زیاد ماهیچه های پاها مصرف اکسیژن آنها و طبیعی است ک .9
همچنین تولید دی اکسید کربن آنها بسیار زیاد است.
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در لوله های شعاعی ساده ترین دستگاه گردش مواد در جانوران جهت جریان آب  .10
دوطرفه است.

سلول( در همه جانوران تک سلولی و همچنین کم سلولی )دارای یک یا دوالیه  .11
نیازی به خون نمی باشد چرا که اتصال بین سلول ها ساده و به طور مستقیم 

 مواد و گاز ها منتقل میشوند.

در ملخ و برگ متحرک مویرگ معنی ندارد پس در هر جایی دیدیم که نوشته  .12
شده بود مویرگ ملخ )یا هر حشره دیگری( به سرعت آن گزینه را غلط میگیریم.

کرم خاکی جهت جریان خون از عقب به جلو و در رگ شکمی کرم در رگ پشتی  .13
خاکی جهت جریان خون از جلو به عقب است.

این که خونی که از قلب کرم خاکی و ماهی عبور میکند تیره است به این معنا  .14
نیست که خود قلب کرم خاکی و ماهی با خون تیره تغذیه میشود. سلول های 

نند سایر سلول های بدن با خون روشن تغذیه قلب کرم خاکی  و ماهی هما
میشوند. منظور از عبور خون تیره از قلب کرم خاکی و ماهی ؛ عبور خون تیره از 

 دریچه های قلب کرم خاکی وماهی  است.

قلب خرچنگ دراز که نوعی سخت پوست است و گردش خون باز دارد دارای  .15
چهار دریچه است.

بود که مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول  هرگاه در سوالی ذکر شده .16
های بدن مبادله میشوند منظور سوال این است که جاندار مورد سوال دارای 

گردش خون باز است یعنی جز یکی از دسته های عنکبوتیان ، سخت پوستان یا 
حشرات است.

هی ها هستند.تنها دسته ای از مهره داران که گردش خون بسته "ساده" دارند ما .17
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به سمت سر و دم ماهی خون روشن پمپاژ میشود و خون تمامی رگ های  .18
شکمی ماهی تیره است.

در ماهی همانند انسان خون عبوری از دستگاه گردش خون بالفاصله به دستگاه  .19
تنفس میرود و در آنجا غنی از اکسیژن می شود.

ی انسان تیره است یعنی خون سرخرگ شکمی ماهی همانند خون سرخرگ شش .20
دارای مقادیر باالی دی اکسید کربن است ؛ که از اینجا میفهمیم هر هر سرخرگی 

لزوما خون روشن ندارد.

، هسته ی سلول های تار کشنده ۹۲_ دقت کنید ک بر اساس شکل کتاب درسی ص 1
.در حاشیه سلول بوده و حجم کمی دارد

اختالف فشار آب در سلول های مجاور تاثیر _ در مسیر پروتوپالستی تنها اسمز و 2
.گذار است

_ در مسیر غیر پروتوپالستی عالوه بر اسمز)در حین جذب آب توسط تار کشنده( 3
.نیروی هم چسبی بین مولکول های آب نیز تاثیر گذار است

دقت کنید پالسمودسماتا جمع پالسمودسم  ۹۳در صفحه ی  ۶_۲۵_ در شکل 4
.مجموعه از پالسمودسم ها میباشد ب معنای چندین

مصرف نمیشود...در فصل  ATP_ توجه داشته باشید ک در هر انتقال فعال قطعا 5
��هشت سال پیش دانشگاهی مثال نقض آن را خواهید خواند

جمله ی درست تر این است که در هر انتقال فعال قطعا انرژی زیستی مصرف 
.میشود
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حالی ک پوستک عامل اه خارج میشود در_ طبق متن کتاب آب از راه پوستک از گی6
..��عدم خروج آب از گیاه است

.منظور، شکاف های موجود در پوستک میباشد

_ صعود شیره ی خام در در مسیر پروتوپالستی همزمان با تاثیر  مکش تعرقی و 7
.فشار ریشه ای انجام میگردد

.ه میباشند_ عدسک ها حاصل تاثیر کامبیوم چوب پنبه ساز بر روپوست گیا8

_ دقت کنید ک میانبرگ اسفنجی در همه ی گیاهان وجود دارد اما... پارانشیم های 9
کتاب درسی سال چهارم  ۱۸۸نرده ای خیر! این موضوع در شکل صفحه ی 

 .��مشهود است

:دو دسته آوند در میان پارانشیم اسفنجی میبینید: ۶_۲۷_ در شکل 10

ه ی آوندی پایین آوندهای آبکشی میباشنددسته ی آوندی باال آوند چوبی و دست

_ تعریق تنها از طریق یک نوع روزنه انجام میگردد اما توجه شود ک تعرق از 11
 .طریق چند نوع روزنه انجام میشود

:دو نوع سلول هستند که دیواری سلولی نابرابر دارند:_ توجه شود ک 12

 سلول های کالنشیمی با نابرابری نامشخص

نگهبان روزنه با نابرابری مشخصو سلول های 

_ دقت کنید این ک بگوییم تعداد سلول های روزنه های هوایی دوتاست اشتباه 13
است زیرا همه ی روزنه های هوایی سلول نگهبان روزنه ندارند! همچون عدسک 

️☺ها
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با کاهش فشار آماسی سلول های احاطه کننده ی سلول :  ...��_ ی نکته ی خفن14
.روزنه، نیروی کشش_ هم چسبی گیاه افزایش میابدهای نگهبان 

سال چهارم جزو گیاهان  ۸_ دقت شود ک گیاهان تیره گل ناز با توجه به فصل 15
CAM    هستند ینی در شب روزنه هارا باز و اسید کراسوالسه میسازند و در روز

.برای حفظ آب روزنه هارا میبندن

ه ی هوایی ، عدسک ها نیز حاصل فاصله _ توجه کنید ک عالوه بر روزنه های زند16
.گرفتن چند سلول از یکدیگر هستند

:دقت کنید  ۶_۲۸_ به شکل 17

روزنه ها ی پایین برگ ها به صورت حفره در می آیند تا از تبخیر بیش از حد آب 
.جلو گیری شود

_ در هنگام بسته شدن روزنه طول سلول های نگهبان کاهش میابد اما بدلیل 18
.وار های سلولزی شعاعی اطراف سلول، قطر سلول تغییر چندانی نمیکندوجود ن

_ در پریسیکل، از شش دیواره ی هر سلول، چهار دیواره با نوار کاسپاری پوشیده 19
.شده است

مشاهده    QRSدر اثر هیپرتیروئیدیسم و پر کاری قشر فوق کلیه افزایش ارتفاع _20
می شود.

بافت ها سبب تولید اریتروپویتن و در نتیجه افزایش . کاهش اکسیژن رسانی به 1
تولید گلبول های قرمز و پلی سیتمی میشود.
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. در طی انعقاد خون پالکت دو ماده تولید میکند: ترومبوپالستین و ماده ای که 2
سبب چسبندگی سایر پالکتها میشود.

بیرین نامحلول . پروترومبین و فیبرینوژن در پالسما محلول اند اما ترومبین و فی3
اند.

"رگ"های لنفی برخالف "گره"های لنفی در سراسر بدن وجود دارند.

. ماکروفاژها به طور" مستقیم" باعث از بین رفتن میکروب های" لنف" و به طور" 4
غیر مستقیم" باعث از بین رفتن میکروبهای "خون" میشوند.

فه است و درنهایت به . به دلیل وجود دریچه در رگهای لنفی عبور مواد یک طر5
سیاهرگ میریزند.

همواره در خون وجود  k. پالکت غیر فعال،پروترومبین، فیبرینوژن،کلسیم و ویتامین6
دارند 

. پالکت فعال، ترومبین،فیبپالستی و ترومبوپالستین در طی انعقاد خون ایجاد 7
میشوند.

) انعقاد خون( . کاهش کلسیم میتواند در روند تبدیل پروترومبین به ترومبین8
در  Dاختالل ایجاد کند. عواملی که سبب کاهش کلسیم میشوند: کاهش ویتامین

بدن_پرکاری تیرو ئیدو در نتیجه افزایش ترشح کلسی تونین_کم کاری 
، کاهش  Dپاراتیروئد که سبب کاهش هورمون پاراتورمون ،فعال نشدن ویتامین

 از ادرار میشود. Caاز روده، کاهش بازجذب  Caجذب

. تعداد پالکتها از گلبول های سفید بیشتر و ازگلبول های قرمز کمتر است.9

مثبت هستند. Rh. اکثر افراد 10
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که عدم وجود آن سبب ناتوانی در انعقاد خون و ایجاد ) VIII. فاکتور انعقادی  شماره11
بیماری هموفیلی است و به دلیل نقص ژنی ساخته نمیشود( فعال کننده 

 است. ترومبوپالستین

. گلبول های قرمز در همه جانوران فاقد هسته نیستند.12

مثبت به Rhاست و تزریق خون Rhمنفی در حالت عادی فاقد پادتن ضدRh. خون 13
منفی میشود و تکرار این تزریق Rhدر خون فرد  Rhآن سبب تولید پادتن ضد 

 میتواند واکنش شدیدی در بدن میزبان ایجاد کند.

از  Rhمثبت باشد، آنتی ژن Rhمنفی و جنین Rhدوم به بعد اگر مادر. در بارداری 14
در بدن مادر به وجود آمده از  Rhخون جنین به خون مادر وارد شده، پادتن ضد

 جفت عبور کرده و باعث آگلوتینه شدن خون جنین میشود.

. پالسمای فرد سالم فاقد کدام است؟15

 *اریتروپویتین           *پروترومبین

��اگلوبین              *هموگلوبین *گام

 . ائوزینوفیل ها در آلرژی)نوعی اختالل دستگاه "ایمنی"( زیاد میشوند.16

��. امکان حضور هموگلوبین در گره های لنفی وجود دارد < در دوران جنینی 17

. بازوفیل ها همانند ماستوسیت ها هیستامین ترشح میکنند اما بازوفیل ها در 18
توسیت ها در بافت اند.خون و ماس

. ائوزینوفیل ها موادی تولید میکنند که برای انگل ها کشنده است.19

. مونوسیت ها حرکات آمیبی دارند.20
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.دارد آبشش یا حفره دو قلب یدارا جانور هر_ 1

 در روشن و رهیت خون که است آن یمعن هب ک است یا حفره سه ستانیدوز قلب_ 2
.شودیم مخلوط قلب

.هاست یسلول تک و انیگ خزه ها، اسفنج هب مربوط مواد گردش نیتر ساده_ 3

.است تنان سهیک ب مربوط مواد گردش دستگاه نیتر ساده_ 4

 سلول تا شود وارد روشن خون ستیبایم زین یخاک کرم قلب ب ک دیکن دقت_  5
 .گردند هیتغذ قلب خود یها

.دارد انیجر روشن خون  یماه برخالف خرچنگ قلب حفرات در_ 6

 فاقد است ممکن باشد یآبشش کمان جفت ۴ فاقد ،یجانب خط یدارا جانور اگر_ 7
.باشد زین یغضروف اسکلت

 در یقلب یها چهیدر همانند استولید هنگام در ملخ در یقلب منافذ یها چهیدر_ 8
.است باز ها زیدهل ستولیس هنگام در انسان

 تنها و دارند بسته رگ زین مهرگان یب ،یدرس کتاب متن اساس بر دیکن دقت_ 9
.است باز ها رگ از یبعص یانتها

 ی حفره قیطر از خون ، ملخ قلب یها چهیدر بر عالوه ۶_۳ شکل ب توجه با_ 10
.گرددیم باز قلب هب زین مخرج مجاورت در ییانتها

 کتاب متن اساس بر اما ندارند رگیمو مهرگان یب یچ قلم یها آزمون اساس بر_ 11
.ندارند(( کامل))ی رگیمو شبکه مهرگان یب یدرس




