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 است؟ نادرستکدام عبارت،  

 شود.( نوعی بافت پیوندی متراکم، باعث استحکام دریچة میترال می1

 منجر به افزایش حجم ماهیچة قلبی شود. تواندهای سینی، می( تنگی دریچه2

 کند.( دهلیز چپ برخلاف دهلیز راست، دو سیاهرگ حاوی خون روشن را دریافت می3

 شود.طرفه مشاهده میهای یک، دریچههاسیاهرگبیشتر های لنفی همانند طول رگ( در 4

 نماید؟تکمیل می نامناسبچند مورد، عبارت زیر را درمورد دستگاه گردش مواد انسان، به طور  

 باشد، قطعاً ..................طرفه در طول خود میهای یکهر رگی که دارای دریچه

 کند.مایعات درون خود را مستقیماً به دهلیز راست تخلیه می -الف

 باشد.های خونی بدون هسته میحاوی انواعی از یاخته -ب

 باشد.های الاستیک در جدار خود میفاقد رشته -ج

 تر از قلب قرار گرفته است.در سطحی پایین -د

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

 نماید؟دهندة قلب انسان، به درستی تکمیل میهای اصلی تشکیلکدام گزینه، عبارت زیر را درمورد لایه 

 ای که .................. قطعاً ..................هر لایه

 باشد.های سنگفرشی ساده میحاوی یاخته -کندای را تولید میآبشامه ( مایع1

 دهد.ترین لایه قلب را تشکیل میضخیم -باشدای می( حاوی بافت پیوندی رشته2

 باشد.های پوششی سنگفرشی ساده میفاقد یاخته -باشدهای عصبی می( حاوی رشته3

 باشد.می های کلاژن در بافت خودحاوی رشته -کندهای قلبی شرکت می( در تشکیل دریچه4

 نماید؟کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می 

 توانند ..................ای معمولی، میهای ماهیچهدهندة شبکة هادی .................. یاختهای تشکیلهای ماهیچهدر قلب انسان، یاخته

 جریان الکتریکی را تولید و هدایت نمایند. -( برخلاف1

 یرد.بگحس قرار تحت تاثیر فعالیت اعصاب پادهم -( همانند2

 ها منتقل نمایند.پیام انقباضی قلب را از دهلیزها به بطن -( همانند3

 های میوکارد موثر باشند.در انتشار موج استراحت بین یاخته -( برخلاف4

 صدای .................. شدن در یک چرخة قلبی، در حدود .................. ثانیه، قبل از شنیدن 

  رسد.در الکتروکاردیوگرام به حداکثر ارتفاع خود می Pپووم، موج  -/.1( 1

 رسد.تاک، فشار سرخرگی به حداقل میزان خود می -/.1( 2

 شود.پووم، مرحلة استراحت عمومی قلب آغاز می -/.3( 3

 شود.ها آغاز میتاک، ورود خون به درون بطن -/.3( 4

 دهندة .................. باشد.نشان تواندنمیبررسی الکتروقلب نگاره، ..................  در هنگام 

 تصلب شرائین -QRS( کاهش ارتفاع موج 2 های سینیتنگی دریچه -QRS( افزایش ارتفاع موج 1

 شدن حجم قلببزرگ -P( عدم تشکیل موج 4 اشکال در خونرسانی قلب -( افزایش فاصلة امواج3

 

 

 

 

 

 

 

 کردن عبارت زیر مناسب است؟                            با توجه به شکل زیر که مربوط به قلب یک فرد سالم است، کدام گزینه برای کامل 
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 رگی که با شمارة .................. مشخص شده است، ..................

 ریزد.محلی است که لنف مستقیماً به آن می -1( 1

 های فشاری در بدن است.تنها محلِ حضور گیرنده -2( 2

 فرستد.های منفذدار میاکسیژن را به مویرگخون کم -3( 3

 کند.خون بازگشتی از لولة گوارش را از سیاهرگ کبد دریافت می -4( 4

 

 

 

 

 

 

 دهد؟چرخة ضربان قلب روی مینگارة زیر که با علامت سوال مشخص شده است، کدام اتفاق در در بخشی از منحنی الکتروقلب 

 ( ایجاد صدای گنگ و قوی در قلب1

 ها( پایان ورود خون به درون بطن2

 ها( انتقال موج انقباض به نوک بطن3

 ( بازشدن دریچة ابتدای سرخرگ ششی4

 

 

  .................. تواندنمیدر یک فرد، نوعی رگ که .................. است، هیچگاه  

 فاقد بافت پوششی سنگفرشی باشد. -حسر اعصاب پادهم( تحت تاثی1

 ساز قلب دیده شود.در مجاورت گره ضربان -( محل رسوب کلسترول2

 فاقد گیرندة حساس به اکسیژن باشد. -( دارای بیشترین فشار خون3

 در ممانعت از ایجاد ادم در بافت موثر باشد. -ای( فاقد لایة ماهیچه4

 نماید؟تکمیل می نادرستیزیر را به  کدام عبارت، جملة 

 دهند.عروق .................. را تغییر می جدارهای صاف در ماهیچه

 ها، فعالیت خود( همواره تحت تاثیر نورون2 ها در برابر جریان خون( مقاومت رگ1

 ریان خون ( با توجه به میزان سوخت و ساز بافت، ج4 ( با ورود کلسیم به مایعات بدن، فشار خون 3

   کند؟ کامل می نامناسبکدام گزینه، عبارت زیر را به طور  

 .................. های هواییهای خونی جدار کیسهرگبه هنگام تبادل مواد در طول موی

 ای در دو طرف مویرگ برابر است.( اندازة برآیند نیروهای موثر بر جریان توده1

 گیرد.شار خون در مویرگ صورت میای مواد در پی کاهش ف( بازگشت توده2

 توانند با عبور از یک غشای پایه، به خوناب وارد شوند.( گازهای تنفسی می3

 شود.های لنفی وارد میشده از مویرگ، به مویرگ( بخشی از خوناب خارج4

 شود.گازهای تنفسی در خون، .................. درصد گاز ..................  واردشده به ..................   می جاییدر فرآیند جابه 

1 )07- 2CO-ی قرمز، به بیکربنات تبدیلگویچه 

2 )0- 2O- جاخوناب، به شکل محلول در آن جابه 

3 )23- 2CO- ی قرمز، به هموگلوبین متصلگویچه 

4 )70- 2O- های قرمز منتشرب، به درون گویچهخونا 
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  کند؟تکمیل می نادرستیکدام عبارت، جملة زیر را به  

 یابد.در فردی که دچار سکتة قلبی در دیوارة بطن چپ شده است، .................. می

 افزایش ،ها های بطنای، غلظت یون سدیم در یاختهیاخته( در پی کاهش اکسیژن در مایع بین1

 کاهش  ،های ششی( با کاهش فشار خون در گردش عمومی، خروج خوناب از مویرگ2

 کاهش  ،در کلیه های مویرگیشبکهشده از ایع خارجم حجم مایع( 3

 افزایش ،های حبابکی( نیروی کشش سطحی در کیسه4

  کند؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  

 .........در حین فرآیند .........

 شود.( سرفه همانند عطسه، هوا با فشار از راه دهان خارج می1

 کند.( بلع برخلاف سرفه، برچاکنای به سمت پایین حرکت می2

 کند.( استفراغ برخلاف سرفه، برچاکنای به سمت بالا حرکت می3

 کند.( عطسه برخلاف سرفه، زبان کوچک به سمت پایین حرکت می4

  است؟ نادرستکنند، کدام عبارت، درمورد افرادی که دخانیات مصرف می 

 کند.ها تغییر می( نوع بافت پوششی در نای همانند نایژه1

 یابد.( احتمال آسیب به مخاط مری توسط اسید معده افزایش می2

 شود.ای داخلی مصرف میدندههای بین( انرژی زیادی توسط ماهیچه3

 شود.ی در مجاری تنفسی به سمت حلق غیرممکن می( حرکت مادة مخاط4

 .شودنمیدر دستگاه تنفسی کبوتر، در فرآیند .................. هوای ..................   

 ها واردهای هوادار در پشت ششغنی از اکسیژن به کیسه -( دم2 های هوادار اطراف گردن خارجاکسیژن از کیسهکم -( بازدم1

 ای واردهای لولهغنی از اکسیژن به شش -( دم4 اکسیژن با عبور از شش به نای راندهکم -بازدم (3

 در دستگاه تنفسی یک ماهی بالغ، ..................   

 اند.های آبششی متصل( خارهای آبششی به رشته2 باشند.زده از سطح بدن می( سطوح تنفسی بیرون1

 ( جهت جریان آب در جهت حرکت خود در شبکة مویرگی است.4 شی قرار دارند.ی آبشآبششی، در یک رشتهة ( چندین تیغ3

 در دستگاه تنفسی .................. امکان .................. وجود .................. 

 ندارد.  -به خون در حالتی که بینی بسته است 2Oورود  -( قورباغه1

 دارد. -هودار عقبی هایورود هوای تهویه شده به کیسه -( پرندگان2

 ندارد. -از یک منفذ مشترک در سطح بدن 2COو خروج  2Oورود  -( ملخ3

 دارد. -از یک برآمدگی در سطح پوست 2COو خروج  2Oورود  -ی دریایی( ستاره4

 .................. تواندنمینوعی بافت پیوندی که دارای .................. است، انسان، در  

 یافت شود. در مجاورت شبکة عصبی روده -رنگای بی( مادة زمینه1

 های ماهیچة قلب متصل باشد.به همة یاخته -های کلاژن ضخیم( رشته2

 ها به اندام سازندة اریتروپویتین شود.مانع از نفوذ میکروب -ای شفاف( مادة زمینه3

 دریافت نماید. ها،های لیپیدی را از کیلومیکرونمولکول -( تاثیر فراوان بر میزان وزن بدن4

 .................. باشد. تواندمیترین لایه .................. لایة .................. دهندة لولة گوارش انسان، داخلیهای تشکیلدر لایه 

 حاوی عضلة صاف و شبکة عصبی  -عضلانی -( همانند1

 های لنفی در بافت پیوندی فاقد رگ -زیرمخاط -( برخلاف2

 های پوششی بر روی غشای پایه حاوی یاخته -بیرونی -( برخلاف3

 ای به همراه عروقدارای نوعی بافت پوششی غده -زیرمخاط -( همانند4
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 .................. تواندنمیهای آن در ترشح یون بیکربنات نقش دارند، در انسان، نوعی اندام مرتبط با لولة گوارش که یاخته 

 ( فقط تحت تاثیر دستگاه عصبی خودمختار، میزان ترشحات خود را تنظیم نماید.1

 محتویات دوازدهه، مقدار ترشحات خود را تغییر دهد. pH( درپی تغییر 2

 ( بیکربنات را به همراه نوعی فسفولیپید، از محیط داخلی خارج نماید.3

 اید.( صفرا را از طریق مجرای مشترک صفرا دریافت و ذخیره نم4

 نماید؟تکمیل می نامناسبطور های ترشحی در معدة انسان، بهکدام گزینه، عبارت زیر را درمورد یاخته 

 ..................نقش دارد، قطعاً  ..................ای که در هر نوع یاخته

 کند.مادة مخاطی قلیایی تولید می -( در محافظت از مخاط معده1

 در عمق غدة معدی قرار گرفته است. -حیط داخلی( در ترشح هورمون به م2

 کند.مواد اسیدی را به مجرای غدد معدی ترشح می -12B( ممانعت از تخریب ویتامین 3

 کند.چند نوع پروتئاز غیرفعال را ترشح می -( تولید آنزیم آغازگر گوارش شیمیایی لیپیدها4

 ؟شودمیندر یک فرد مبتلا به بیماری سلیاک، کدام مورد مشاهده  

 های روده با وجود رژیم غذایی فاقد گلوتن( تخریب یاخته1

 ( کاهش ضخامت لولة گوارش در محل جذب مواد غذایی2

 های موجود در مغز استخوان( اختلال در فعالیت یاخته3

 گلیسیرید در محتویات مدفوع( افزایش میزان تری4

 کند؟کامل می نادرستیکدام گزینه، جملة زیر را به  

 طور معمول، در یک فرد، .................. همانند .................. نقش اساسی دارد.به

 دستگاه عصبی، بر میزان ترشح اسید معده  -ها( هورمون2 ها لیپوپروتئین، در انتقال لیپید به بافت -( کیلومیکرون1

 بافت پیوندی سست، در مقدار نمایة توده بدنی -استخوان( تراکم 4 اشتهایی عصبیعوامل محیطی، در ابتلا به بی -( عوامل ژنی3

  چند مورد، دربارة بسیاری از جانوران، درست است؟ 

 های گوارشی دارند.ای برای فعالیت آنزیمدرون بدن خود، جایگاه ویژه -الف

 کنند.به کمک تغییرات فشار، هوا را به دستگاه تنفس خود وارد می -ب

 نمایند.هر نوع کربوهیدارتِ بسپار را آبکافت میبه کمک آنزیم آمیلاز،  -ج

 نمایند.های بدن را با محیط فراهم میای، ارتباط یاختهساختار تنفسی ویژه -د

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

  .شودنمیدارای ................. و فاقد ................. یافت  سازگان، هیچگاه جانداریطور معمول، در بین افراد موجود در یک بومبه 

 گوارش -های تمایزیافته( یاخته2 اییاختهبین مایع -( توانایی تولیدمثل1

 های عضلانییاخته -( توانایی حرکت4 توانایی نمو -اییاختهدرون ( گوارش3

 .باشدنمینوین، ................. ناشی از .................  شناسیدر زیست 

 بردن به ساختار مولکول دِناپی -شناسان( تغییر نگرش زیست2 اینگرش بین رشته -شناسی( پیشرفت سریع علم زیست1

 اسان به اطلاعات ژنیشنبردن زیستپی -وجودآمدن نگرانی در جامعه( به4 شناساننگری زیستکل -( توجه به میکروبیوم3

 باشد.در دنیای امروزه، هر نوع سوخت ................. می 

 ( تجدیدپذیر، نوعی سوخت زیستی2 ( قابل استفاده برای خودرو، تجدیدناپذیر1

 های روغنی ( فسیلی، قابل تولید از دانه4 ( تجدیدناپذیر، نوعی سوخت فسیلی3

 

 نگاهی به گذشته
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 شود.                           های .................. قطعاً ..................  میر انسان، با انقباض ماهیچهبه هنگام تهویة ششی د 

 ها واردبه اندازه حجم ذخیرة بازدمی، هوا به شش -( ناحیة گردن1

 ای واردهوای جاری به بخش مبادله -ای خارجیدنده( بین2

 ها خارجة دمی از ششهوای ذخیر -ای داخلیدنده( بین3

 ها خارجبه اندازه ظرفیت حیاتی، هوا از شش -( شکمی4

 ؟شودنمیکدام مورد در پی افزایش اندازة قلب در انسان دیده  

 ( ایجاد صداهای غیرطبیعی در چرخة کار قلب2 های الکتریکی تولید شده در قلب( افزایش قدرت پیام1

 ( تنگی دریچة سینی در ابتدای آئورت4 ( افزایش مصرف اکسیژن در ماهیچة قلبی3

 درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید.

 

 های تنفسیِ متفاوتی داشته باشند.افراد مختلف موجود در یک جمعیت ممکن است سیستم 

 ( نادرست2 ( درست1

 .کندهای یکسانی تولید میهای ریز چربی، مولکوللیپاز لوزالمعده از گوارش قطره 

 ( نادرست2 ( درست1

 شوند.های سازندة دیوارة حبابک از طریق خون سرخرگ ششی تغذیه مییاخته 

 ( نادرست2 ( درست1

 ای حضور دارد.وپا، هسته در مجاورت غشای یاختهگیر دستهای عضلانی بندارة خارجی مخرج همانند بافت ضربهدر یاخته 

 ( نادرست2 ( درست1

 شود.نگارة یک فرد سالم، انقباض دهلیزها آغاز میدر منحنی الکتروقلب pهمزمان با ثبت کامل موج  

 ( نادرست2 ( درست1

 در دستگاه لنفی انسان مجرای لنف چپ قطر بیشتری از لنف لنف راست دارد. 

 ( نادرست2 ( درست1

 شود.لنف توسط چند رگ لنفی به غدة لنفی وارد و توسط یک رگ لنفی از آن خارج می 

 نادرست( 2 ( درست1

 با افزایش فشار خون بطن چپ، فشار خون سرخرگ آئورت ثابت بماند. نیستدر دورة قلبی ممکن  

 ( نادرست2 ( درست1

 ها مشابه است.جهت حرکت خون در سرخرگ و سیاهرگ کمان آبششی ماهی 

 ( نادرست2 ( درست1

 کند.ر میدر دستگاه تنفسی انسان در مرحلة دم و بازدم هوای حاوی اکسیژن از نای عبو 

 ( نادرست2 ( درست1
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