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 کند؟ی زیر را به نادرستی تکمیل میچند مورد جمله  

 ی ..................همه

 اند.ها در قسمت های عمقی اندام قرار گرفتهسرخرگ -الف

 ای دارند.ی ماهیچهها در ابتدای خود بندارهمویرگ -ب

 سیاهرگ ها دریچه دارند. -ج

 منفذ دارند.ها مویرگ -د

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

 است ..................بخشی که در شکل با عالمت سوال نشان داده شده  

 ها وجوددارد.ی مویرگدر ابتدای همه (1

 ها نیز وجوددارند.در انتهای مویرگ( 2

 ای است.هستهای تکهای ماهیچهدارای یاخته( 3

 دارد.ها را بر عهدهتنظیم اصلی جریان خون در مویرگ( 4

 

 

 است؟ نادرستکدام گزینه باتوجه به شکل نشان داده شده  

 شود. ECGهای ی بین منحنیتواند سبب تغییر فاصله( می1اختالل در بخش )( 1

 ( بسته است.4ی قلبی بخش )ثانیه از یک چرخه 0.3به طور معمول در ( 2

 شود.( صدای گنگی شنده می4( و )3بخش )با بسته شدن ( 3

 دهد.رخ می Tی موج ( در قله5( و )2بسته شدن بخش )( 4

 ها درحال استراحت هستند، ..................ی قلبی که بطنای از چرخهدرهر مرحله 

 شود.ها وارد میخون به بطن( 1

 شود.به دهلیزها خونی وارد نمی( 2

 استراحت هستند.دهلیزها نیز در حال ( 3

 .گیردها صورت میخروج خون ازبطن( 4

ی قلبی که فقط دهلیزها دراستراحت هستند ی قلبی که تمام قلب دراستراحت است .................. بخشی از چرخهدر بخشی از چرخه 

 شود................... می

 خون تیره از بطن راست خارج  -همانند( 1

 ه دهلیز راست وارد خون تیره ب -برخالف( 2

 خون روشن از دهلیز چپ خارج  -همانند( 3

 خون روشن از بطن چپ خارج  -برخالف( 4

 ؟کندنمیی زیر را شکل صحیحی تکمیل کدام گزینه جمله  

 است ..................ای که با عالمت سوال مشخص شدهدر منحنی مقابل درفاصله

 شود.دو صدای مشابه شنیده می( 1

  ثانیه درحال انقباض هستند.  0.3ها، بطن (2

 ثانیه در حال انقباض هستند. 0.1دهلیزها، بیشتر از ( 3
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 ثانیه در حال استراحت هستند. 0.7دهلیزها، بیشتر از ( 4

 

 
 

 است ..................ای از منحنی روبرو که با عالمت سوال مشخص شدهدرنقطه 

 است.هی بین دوبطن تحریک نشدهنوز دیواره( 1

 است.ها تحریک شدههای میوکارد بطنی بخشهمه( 2

 است.کارد متصل است تحریک شدهها که به اپیبخشی از میوکارد بطن( 3

 است.ها که به آندوکارد متصل است تحریک شدهبخشی از میوکارد بطن( 4

  

 

 

 است ..................ای از منحنی روبرو که با .................. مشخص شدهدر نقطه  

 فشار خون بطن سرخرگ آئورتی بیشتراز فشار خون بطن چپ  نیست. -D – الف

 فشار خون بطن راست بیشتر از دهلیز راست است. -C -ب

 شود.ورود خون تیره به بطن راست آغاز می -A -ج

 شود.ووم از گوشی پزشکی شنیده میصدای پ -B -د

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

 

 

 های آن ..................ای است که یاختهشکل مقابل مربوط به ماهیچه 
 بزرگ هستند. نسبتاً( 1
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 همواره یک یا دو هسته دارند.( 2

 حس باشند.های عصبی همتوانند تحت تاثیر یاختهمی( 3

 کنند.ای واحد را در قلب ایجاد میی یاختهکمک صفحات بینابینی یک توده به( 4

    

 

 
 

     توانند در ساختار خود مویرگ پیوسته داشته باشند؟های زیر میچند مورد از بافت 

 دیافراگم         -ب   کف دست                        -الف

 ی فوق کلیه غده -ی فرد چاق              دشامهبرون -ج

 کبد -و      صفاق                            -ه

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

 ممکن نیست .................. 

 درصد زنده بماند. 10( یک انسان با برون ده قلبی 1

 یلی دارد، درصد خون بهر طبیعی باشد.( در فردی که گرفتگی عروق اکل2

 ی فشار خون مزمن نباشد.در الکتروقلب نگاره نتیجه QRS( افزایش ارتفاع موج 3

 شود. نگاره صدای تاک از گوشی پزشکی شنیدهالکتروقلب  Tی موج ( در یک فرد سالم در قله4

 درست است؟ QRSچند مورد در ارتباط با افزایش ارتفاع موج  

 ها باشد.تواند دراثر تنگی دریچهمی -الف   

 ی بزرگ شدن قلب است.دهندهلزوما نشان -ب   

 تواند سبب افزایش فشار تراوشی شود.می -ج   

 شود.شدن صداهای غیرعادی از قلب میلزوما سبب شنیده -د   

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

 ی انتقال اسفنج درست است؟در مورد سامانهکدام گزینه   

 ی منفذ هستند.های سازندهعامل حرکت یاخته( 1

 محل خروج آب کوچکتر از محل ورود آب است.( 2

 شود.آب همواره از طریق چندین سوراخ خارج می( 3

 شود.می دار مشاهده های مژکدر این سامانه یاخته( 4

 

 خاکی درست است؟ون کرمکدام گزینه در مورد دستگاه گردش خ 
 ی مویرگی وجود ندارد.خاکی شبکهدراطراف مخرج کرم ( 1

 قلب وجود دارد.  در دستگاه گردش خون کرم خاکی یازده ( 2

 های رگی به طرف رگ پشتی است. جهت حرکت خون درکمان(  3

 کند.ی مخرج خونرسانی میای باضربان خود به ناحیهقلب لوله ( 4

 در انسان .................. ماهی ..................  

 رود.ی روده ابتدا به قلب میخون تیره -( همانند1 

 گردد.خون روشن دستگاه تنفسی به قلب باز می -( برخالف2 

 های قلب وجود دارد.خون روشن در فضای حفره -( همانند3 

 کند. ت پایین حرکت میها به سمخون دهلیز برای ورود به بطن -( برخالف4 

 ؟کندنمیی زیر را به شکل صحیحی تکمیل جملهکدام گزینه  
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 ای .................. دارد.ی .................. دارد و برخالف .................. میان یاخته.................. هستهبه طور معمول 

  فاقد دانه -ائوزینوفیل -تکی -مونوسیت همانند لنفوسیت

 های درشتبا دانه - نوتروفیل  -دمبلی -ائوزینوفیل برخالف مونوسیت

 های تیرهبا دانه -نوتروفیل  -دوقسمتی -بازوفیل همانند ائوزینوفیل

 های روشن با دانه -ائوزینوفیل-جندقسمتی -نوتروفیل برخالف بازوفیل

 

 کند؟   ی زیر را به نادرستی تکمیل میکدام گزینه جمله  - 

 .................. با تعداد .................. برابر .................. تعداد

 نیست. -لب های شش راست -( سیاهرگ های ورودی به دهلیز چپ1

 است. -لب های شش راست -( سیاهرگ های ورودی به دهلیز راست2

 نیست. -لب های شش چپ -های هر ائوزینوفیل( هسته3

 است. -ب های شش چپل -های هر بازوفیل( هسته4

 

 کنند؟  تکمیل می نادرستیی زیر را به شکل چند مورد جمله 

 کند ..................اندامی که مگاکاریوسیت تولید می نیستممکن 

 جز دستگاه لنفی بدن نباشد. -الف

 ی آهن را داشته باشد.توانایی ذخیره -ب

 ی خود را به سیاهرگ باب بریزد.خون تیره -ج

 توانایی تولیدهورمون اریتروپویتین را داشته باشد. -د

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

 کند؟ی زیر را به شکل صحیحی تکمیل نمیکدام مورد جمله  

 در یک انسان سالم .................. همواره ..................

 ک یا دو هسته دارند. ی -های میوکاردهای ماهیچهیاخته -الف

 شود.سبب افزایش فشار اسمزی خون می -باال رفتن میزان آلبومین خون -ب

 شود.در کبد ذخیره می -آهن آزاد شده طی تخریب گلبول های قرمز مرده -ج

 از طریق صفحات بینابینی ممکن نیست. -انتشار تحریک از دهلیز به بطن -د

 
 (ج، د4( ب، ج               3        ( الف، ج       2الف، د         ( 1

 کدام عبارت، صحیح است؟  

 شود.های قرمز لزوما در کبد ذخیره میآهن آزاد شده در فرآیند تخریب گویچه( 1

 ها درمغزاستخوان تاثیر گذار است.اسید فقط بر تقسیم یاختهکمبود فولیک( 2

 شوند.میهای قرمز تخریب روزانه تقریبا یک درصد گویچه( 3

 شود.( در حالت طبیعی اریتروپویتین ترشح نمی4
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 پاسخنامه تشریحی:

 خط به خط(–متوسط  -104)4 

 کند.ی داده شده را به نادرستی تکمیل میهر چهار مورد جمله

 بررسی موارد:

 اند.های عمقی هراندام قرار گرفتههای بدن در قسمتسرخرگ بیشتر -الف

 ای  قراردارد.ها بندارهی ماهیچهاز مویرگ بعضیدرابتدای  -ب

 .کنندطرفه میهایی دارند که جهت حرکت خون را یکها دریچهاز سیاهرگ بسیاری  -ج

 باشند.هیچ منفذی نداشته استممکنهای مغز مویرگ -د

  

 

 خط به خط(–متوسط  -104) 3 

های ای صاف هستند و در ماهیچهی ماهیچهها دارای حلقههاست. این بندارهی ابتدای مویرگاست بندارهشدهنشان داده Aبخشی که در شکل با حرف 

 ای هستند.ها تک هستهصاف یاخته

 ها:بررسی سایر گزینه

 کند.در آنها را تنظیم میای هست که میزان جریان خون های روده، حلقهای ماهیچهها از جمله مویرگمویرگ ازبعضی( در ابتدای 1

 ها وجود دارند. مویرگ ازبعضیها فقط در ابتدای ( این بنداره2

شود که قبل انجام میکوچک  هایانبساط سرخرگها بر اساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی با انقباض و جریان خون در مویرگ تنظیم اصلی( 4

 ها قرار دارند.از مویرگ

 (ومیمفه–سخت -104) 4 

ی سیینی سیرخرگ ششیی و شود بسته شدن دریچهدیده می 10ی شکل همانطور که در الکتروقلب نگاره

 .دهدرخ می Tی موج ی سینی آئورتی بعد از قلهدریچه

 

 ها:بررسی سایر گزینه
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و ییا آسییب بیه  های اکلیلیرگرسیانی ی اختالل در بافت هادی قلب، اشکال در خونتواند نشانهمی ECGی منحنی های فاصله ( افزایش یا کاهش1

 ی قلبی باشد.بافت قلب در اثر حمله

 کشد بسته هستند.ثانیه طول می 0.3های دولختی و سه لختی فقط در زمان انقباض بطنی که ( دریچه2

 تراز صدای دوم است.کند که قوی، گنگ و طوالنیصدای اول )پووم( را ایجاد میهای دولختی و سه لختی فقط ( بسته شدن دریچه3

 خط به خط(–متوسط  -104) 1 

 .شودها وارد میها درحال استراحت هستند و هردو مرحله خون به بطنی استراحت عمومی و انقباض دهلیزی، بطندر مرحله

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.ی کار قلبی، خون وارد دهلیزها میای وجود ندارد؛ در نتیجه در تمام طول دورهمتصل به آنها دریچههای ( بین دهلیزها وسیاهرگ2

 کنند.ی انقباض دهلیزی نیز استراحت میها درمرحله( بطن3

 گیرد.ی انقباض بطنی صورت میها در مرحله( خروج خون از بطن4

 خط به خط(–متوسط  -104) 4 

ی انقباض ها فقط دهلیزها در حال استراحت هستند. درمرحلهی انقباض بطنمومی تمام قلب درحال استراحت است. در مرحلهی استراحت عدر مرحله

 شود.ها خارج نمیی استراحت عمومی خونی از بطنشود ولی درمرحلهها از آنها خون خارج میبطن

 ها:بررسی سایرگزینه

 شود.ها خارج نمیی استراحت عمومی خونی از بطن (در مرحله1

 شود.ها خون تیره به دهلیز راست وارد میی استراحت عمومی و انقباض بطن( در مرحله2

ی کیار طیول دوره تماامای وجود نیدارد؛ در نتیجیه در های متصل به آنها دریچه: بین دهلیزها وسیاهرگنکته 

  شود.قلبی، خون وارد دهلیزها می

 شود.میها وارد نخونی به بطن ی دولختی سه لختیبه علت بسته بودن دریچهها ی انقباض بطن( در مرحله3

  

 خط به خط(–متوسط  -104) 2 

کشد. همانطور که در ثانیه طول می 0.3ادامه دارد و انقباض بطنی  Tآغاز میشود و تا کمی قبل از ثبت کامل موج  Sانقباض بطنی کمی قبل از ثبت موج 

ها درحال انقباض ثانیه بطن  0.3ی نشان داده شده درمنحنی بیش از یک انقباض بطنی را دربردارد و دراین فاصله بیشتر از بینید فاصلهمی 10شکل 

 هستند. 

 ها:گزینه بررسی سایر

 Tهای دولختی سه لختی و صدای دوم )تاک( کمی قبل از ثبت کامل می  و در پی بسته شدن دریچه Sاز ثبت موج ( صدای اول )پووم( قلب کمی قبل 1

شود کیه اولیی ی مورد نظر سه صدا شنید میبینید، در فاصلهشود. همانطور که در منحنی میهای سینی شکل شنیده میو همزمان با بسته شدن دریچه

 شود. وم است بنابراین در این فاصله دو صدای مشابه شنیده میپووم، دومی تاک و سومی نیز پو

ی بینید فاصیلهمی 10کشد. همانطور که در شکل ثانیه طول می 0.1است وانقباض دهلیزی  Sتا کمی قبل از ثبت موج  Pی موج ( انقباض دهلیز از قله3

 ثانیه دهلیزها درحال انقباض هستند.  0.1نشان داده شده درمنحنی بیش از یک انقباض دهلیزی را دربردارد و دراین فاصله بیشتر از 

اسیت. اسیتراحت  Pی میوج تیا قلیه Sکنند. استراحت دهلیزی از کمی قبل میوج می ی استراحت عمومی و انقباض بطنی استراحت( دهلیزها درمرحله4

ثانییه در  0.7ی داده شده دهلیزها بیشتر از ثانیه  است  و با توجه به منحنی در فاصله 0.3ثانیه و انقباض بطنی  0.1ثانیه ، انقباض دهلیزی  0.4عمومی 

 حال استراحت هستند

 

 خط به خط(–متوسط  -104) 4 

 است.ها که به آندوکارد متصل است تحریک شدهی مورد نظر بخشی از میوکارد بطنبینید در نقطهمی 10مانطور که در شکل ه
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 ها:بررسی سایر گزینه
 است.ی بین دوبطن تحریک شدهی نشان داده شده ،دیوارهبینید در نقطهمی 10( همانطور که در شکل 1

 است.هایی از میوکارد بطن ها تحریک نشدهی نشان داده شده هنوز بخشدر نقطهبینید می 10( همانطور که در شکل 2

 است.کارد متصل است تحریک شدهها که به اپیی نشان داده شده بخشی از میوکارد بطنشود در نقطهدیده می 10( همانطور که در شکل 3

 خط به خط(–متوسط  -104) 2 

 کنند.ل صحیحی تکمیل میشده را به شکی دادهمورد الف و ب جمله

 بررسی موارد:

ی سیینی دهد که در آن به علت اینکه فشار خون بطن چپ بیشتر از فشار خون سرخرگ آئورتی اسیت دریچیهرا نشان می  Tی موجقله Dی نقطه -الف

 شود.شکل آئورتی هنوز باز است و خون از بطن چپ  به سرخرگ آئورت وارد می

هیا شوند. یعنی هنگامی که فشیار خیون بطنشکل براساس تفاوت فشار باز یا بسته میهای سینی دریچه نکته: 

های هاست ایین دریچیهها کمتر از سرخرگها باز و هنگامی که فشار خون بطنهاست این دریچهبیشتر از سرخرگ

 بندند.می
ها شود. علت بسته شدن این دودریچه بیشتر بود فشار بطنمیهشدن دریچههای دولختی وسه لختی شنیدفشار صدای اول به علت بسته Cی در نقطه -ب

 نسبت به دهلیزهاست.

هیا نسیبت بیه دهلیزهیا در لختی به علیت بیشیتر بیودن فشیار بطنهای دولختی و سهشدن دریچهبسته نکته: 

گوارش سبب باز  ها، خون موجود در دهلیز ها تحت تاثیر نیرویهاست. اما پس از انقباض بطنی انقباض بطنمرحله

شود. درنتیجه برای باز شدن دریچههای سینی انقباض میوکارد نیاز است امیا بیاز بطنی می-های دهلیزشدن دریچه

 گیرد.های دهلیز بطنی بدون نیاز به انقباض میوکارد وتحت تاثیر نیروی گرانش صورت میشدن دریچه

 شود.آغاز می Tختی در انتهای موج ی سه لورودخون تیره به بطن راست با باز شدن دریچه -ج

 شود.های دهلیزی بطنی ایجاد میدر اثر بسته شدن دریچه  Sوکمی قبل از موج  Rصدای پووم که همان صدای اول قلب است بعد از موج  -د

 خط به خط(–متوسط  -104) 3 

ها پخش هستند فعالیت ای بطنهای ماهیچهکه در بین یاخته حستحریک اعصاب همی قلبی است. شده مربوط به بافت ماهیچهشکل نشان داده

 دهد.ی قلبی را افزایش میعضله

 ها:بررسی سایر گزینه

 هستند نسبتا کوچکی قلبی های ماهیچهیاخته( 1

 دارند. یک یا دو هستهی عمدتا های ماهیچهیاخته( 2

شود پیام انقبیاض و ای دراین صفحات باعث میاست. نوع ارتباط یاخته )در هم رفته(از طریق صفحات بینابینی ای قلب های ماهیچه( ارتباط یاخته4

ی واحد عمل کند. امیا بیین میوکیارد دهلییز ی قلب منتشر شود و قلب در انقباض و استراحت مانند یک تودههای ماهیچهاستراحت به سرعت بین یاخته

دهد و انتشار تحرییک از دهلیزهیا بیه بطین فقیط از طرییق حریک از طریق صفحات بینابینی را نمیی انتشار تها بافتی پیوندی وجوددارد که اجازهوبطن

 ممکن است.ی ی هادشبکه

ای در دودهلیز به کمک صفحات بینابینی با یکدیگر ارتباط دارنید و در زمیان انقبیاض، های ماهیچهیاخته :نکته 

. درواقی  دهلیزهیا بیه برقراراسیتها نیز همیین شیرایط کنند. در بطنی واحد عمل میدهلیزها به صورت یک توده

شیرایط در  کنند. ایندیگر عمل می ی مستقلی عضالنی مستقل و بطن ها نیز به صورت یک تودهصورت یک توده

 .وجود داردها نیز استراحت دهلیزها و بطن

http://www.biomaze.ir/


  8صفحه     آزمونپیش –شناسی زیست 

.irbiomazewww.              :کانال تلگرام ما biomaze@ 

 

 

 

 

 (ترکیبی–متوسط  -104) 4 

بافت ها، ، ششهاماهیچههای بافت پوششی با همدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند. در های پیوسته یاختهدر مویرگدارند. مویرگ پیوستهموارد الف،ب،ج،ه 

 .شودشود که ورود و خروج مواد در آنها به شدت تنظیم میزی یافت میو دستگاه عصبی مرک چربی

 بررسی موارد:

 .کندمی عمل نیز حرارتی عایق عنوان به و دارد گیری ضربه پاها،نقش و هادست کف مانند بدن از هاییربخشبافت چربی د-الف

 دیافراگم نیز یک ماهیچه بوده و مویرگ پیوسته دارد.-ب

 بافت چربیها واعصاب در این الیه پیوندی قرار دارند و شود. رگبافت سنگفرشی ساده وجود دارد که توسط بافت پیوندی پشتیبانی می شامهدر برون -ج

 کند.کند نیز در این الیه تجم  میکه عموما قلب را احطه می

 دارد. های منفذدارمویرگی فوق کلیه یک غدهی درون ریز است و غده -د

 بخشی از صفاقاست و ها تشکیل شدهو رگ بافت چربیی گوارش از بافت پیوندی سست همراه با بافت پوششی یا بدون آن، ی لولهالیه ترینخارجی -ه

 دهد.را تشکیل می

 دارند. مویرگ ناپیوستهکبد، طحال و مغز استخوان  -و

 خط به خط(–متوسط  -104)4 

شود. صدای تاک )صدای دوم( مربوط به بسته شدن نمی نگاره صدای تاک از گوشی پزشکی شنیدهالکتروقلب  Tی موج در یک فرد سالم در قله

 شود.شنیده می Tی موج بیند  پس از قلهمی 10های سینی ابتدای سرخرگ آئورت وسرخرگ ششی بوده و همانطور که در شکل دریچه

 ها:بررسی سایر گزینه

 59در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران انجام شد. ایین عمیل  روی میردی  1394یوند قلب مصنوعی در ایران در سال ( دومین عمل موفقیت آمیز پ1

 !درصد رسیده بود10 قلبی او به ساله انجام شد که سه بار سکته کرده و برون ده

اکلیلی )کرونر( قلبش گرفته است و باید عمل کند. رفیتم  های( شخصی پس از مراجعه برای رگ نگاری )آنژیوگرافی(متوجه شده است که چند تا از رگ2

 آزماش خون دادم. چربی خونم باالست. خون بهر من طبیعی است!

ها نییز میی توانید سیبب ها باشد پس تنگی دریچیهتواند در اثر فشار خون مزمن یا تنگی دریچهدر الکتروقلب نگاره قلب می QRS( افزایش ارتفاع موج 3

 در الکتروقلب نگاره شود. QRSموج افزایش ارتفاع 

 خط به خط(–متوسط  -104) 2 

 مورد الف و ج درست هستند.

 بررسی موارد:

باشید. فشیار خیون میزمن  هاتنگی دریچهیا فشار خون مزمن ی بزرگ شدن قلب در اثر در نتیجه استممکن QRSافزایش ارتفاع موج  -الف،ب ،چ 

 تواند سبب افزایش فشار تراوشی شود.می

هیای قلیب، ی مییانی حفرهنشیدن دییوارهشدن قلیب ییا نقیایا میادرزادی مایل کاملها، بزرگها به ویژه اختالل در ساختار دریچهدربرخی بیماری -د

 .شودصداهای غیرعادی شنیده استممکن

 خط به خط(–متوسط  -104) 4 

 که تاژک دارند. دار هستندهای یقهی انتقال مواد اسفن  عامل حرکت آب، یاختهدر سامانه
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 ها:بررسی سایر گزینه

 ی منفذ.های سازندهدار هستند که تاژک دارند نه یاختههای یقهی انتقال مواد اسفن  عامل حرکت آب، یاخته( در سامانه1

هیایی وارد، و پیس از آن از سیوراخ ییا های دییواره بیه حفیره ییا حفرهجای گردش درونی مایعات، آب از محیط بیرون از طریق سیوراخها به( در اسفن 2

 .شودخارج میبزرگتری های سوراخ

 باشند.راخ نقش داشتهیعنی در خروج آب ممکن است یک یا چند سو .شودبزرگتری خارج می هایسوراخ یا سوراخ( آب از طریق  3

 

 خط به خط(–متوسط  -104)2 

کند پس در پشتی به عنوان قلب اصلی عمل میدر دستگاه گردش خون کرم خاکی پن  جفت )ده عدد(کمان رگی به عنوان قلب های کمکی ورگ 

 مجموع یازده عدد قلب در کرم خاکی وجود دارد.

 ها:بررسی سایر گزینه

 مشخا است. 28وجود دارند که این مطلب در شکل  های بدن، بین رگ پشتی و شکمیهمه قسمتها در ( در کرم خاکی مویرگ1

 های رگی به طرف رگ شکمی یعنی به سمت پایین است.( جهت حرکت خون در کمان3

 دهد.ای خون را به سمت جلوی بدن حرکت می( قلب لوله4

 خط به خط(–متوسط  -104)2 

گردد و با ضربان قلب به سوی بافت شود به قلب بازمیت مضاعف است و خونی که در دسستگاه تنفسی تصفیه میدر انسان سیستم گردش خون به صور

شود ولی در ماهی سیستم گردش خون ساده وجوددارد و خون پس از خروج از دستگاه تنفسی به قلب های بدن میرود و وارد گردش خون بزرگ می

 کند.ی بدن حرکت میگردد و مستقیما به سمت بافت هابازنمی

 ها:بررسی سایر گزینه

 رود.ی روده از طریق سیاهرگ باب ابتدا به کبد می( در انسان خون تیره1

 های قلب ماهی فقط خون تیره وجود دارد ولی در قلب انسان سمت راست خون تیره وسمت چپ خون روشن دارد.( در حفره3

 کند.بطن به سمت پایین حرکت می( در ماهی و انسان خون دهلیز برای ورود به 4

 

http://www.biomaze.ir/


  10صفحه     آزمونپیش –شناسی زیست 

.irbiomazewww.              :کانال تلگرام ما biomaze@ 

 

 خط به خط(–متوسط  -104)4 

 است. های روشنی نوتروفیل همانند ائوزینوفیل دارای دانهمیان یاخته

 ها:بررسی سایر گزینه

 ی تکی گرد یا بیضی است.ی لوبیایی دادر، لنفوسیت نیز دارای هستهی تکی خمیده( مونوسیت هسته1

 های درشت و روشن است.ی ائوزینوفیل دارای دانهون دانه و میان یاختهی مونوسیت بدمیان یاخته

ی های درشیت و مییان یاختیهی ائوزینوفیل دانیهی تکی لوبیایی دارد، میان یاختهی دوقسمتی دمبلی است و مونوسیت هسته( ائوزینوفیل دارای هسته2

 های ریز دارد.نوتروفیل دانه

 ی دوقسمتی دمبلی دارد.افتاده دارد و ائوزینوفیل هستههم ی دوقسمتی روی( بازوفیل هسته3

 های روشن است.ی نوتروفیل دارای دانههای تیره ومیان یاختهی بازوفیل دارای دانهمیان یاخته

 (ترکیبی– سخت -104) 3 

 هسته های هر ائوزینوفیل دو عدد و لب های شش چپ نیز دو عدد است.

 ها:بررسی سایر گزینه

 راست سه لب دارد و به دهلیز چپ چهار سیاهرگ ششی وارد می شود.( شش 1

 .شودهای زبرین، زیرین و سیاهرگ اکلیلی وارد می( شش راست سه لب دارد و به دهلیز راست، سیاهرگ2

 ( هر بازوفیل دو هست دارد و شش چپ نیز دو لب دارد.4

 خط به خط(–متوسط  -104)4 

 ی موارد نادرست است.همه

 موارد:بررسی 

 کند وجز دستگاه لنفی نیست.تولید می های خونییاختهکبد در دوران جنینی  -الف

 ی آهن دارد.کبد توانایی ذخیره -ب 

 ریزد.ی خود را به سیاهرگ باب میکند و خون تیرههای خونی تولید میطحال در دوران جنینی یاخته -ج

 دکبد توانایی تولید هورمون اریتروپویتین را دار -د

 (ترکیبی– سخت -104) 2  

 کنند.موارد الف و ج جمله را به نادرستی تکمیل می

 بررسی موارد:

 یک یا دوهسته دارند. عموماای میوکارد های ماهیچهیاخته -الف
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 شود.شود و باال رفتن آن سبب افزایش فشار اسمزی خون میآلبومین سبب حفظ فشار اسمزی خون می -ب

هیای قرمیز شود و یا همراه خون به مغز استخوان میرود تا در تولیید گلبولیند گلبول های قرمز پیر یا مرده یا در کبد ذخیره میآهن آزاد شده در فرآ -ج

 جدید مورد استفاده قرار بگیرد.

افت هادی ممکن است و از طریق ها فقط از طریق بانتشار تحریک از دهلیز ها به بطن ها به علت وجود بافت پیوندی عایق بین میوکارد دهلیزها و بطن -د

 گیرد.صفحات بینابینی صورت نمی

 خط به خط(–متوسط  -104) 3 

 شوند.های قرمز تخریب میروزانه تقریبا یک درصد گویچه

 ها:بررسی سایر گزینه

های قرمیز ی گویچهو در ساخت دوباره رودهای قرمز در کبد ذخیره میشود یا همراه خون به مغز استخوان می( آهن آزاد شده در فرآیند تخریب گویچه1

 گیرد.مورد استفاده قرار می

در مغیز اسیتخوان،  ویژهبهها شود یاختهای الزم است. کمبود آن باعث میاست که برای تقسیم طبیعی یاخته B اسید، نوعی ویتامین از خانواده( فولیک2

اسید در تقسیم سلولی نقیاط دیگیری شویم که کمبود فولیکی  ))به ویژه(( متوجه میکلمه دقت بههای قرمز کاهش یابد. )باتکایر نشوند و تعداد گویچه

 گذار است.( نیز تاثیر

 شود.ترشح می میزان کم( در حالت طبیعی اریتروپویتین به 4
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