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  قلب) الف
   

بـزرگ   از ، با پمپاژ خون از بطن چپ به سـرخرگ آئـورت  شـروع و بـا بازگشـت خـون      هارساني به اندامجهت اكسيژن: گردش خون عمومي
  .يابدهاي زيرين و زبرين به دهليز راست خاتمه مي سياهرگ

جهت تبادل گازهاي تنفسي با هواي بيرون، با پمپاژ خون به درون سرخرگ ششي از بطن راست شروع و با بازگشـت خـون   : گردش ششي خون
  .يابدهاي ششي به دهليز چپ خاتمه ميتوسط سياهرگ

  تأمين اكسيژن و مواد مغذي قلب
 و اكسـيژن  بـه  قلبـي  هاي ياخته نياز -2 )آئورت سرخرگ ابتداي در كرونر مدخل دو(.شوندمنشعب مي آئورت از -1: )ونركر(اكليلي  هاي رگ
براي تشـخيص   -4.شوند مي قلبي ي حمله يا سكته باعث) لخته يا عوامل ديگر توسط( شدن مسدود صورت در -3. كنندمغذي را تامين مي مواد

      .شوداستفاده مي )يوگرافيآنژ( نگاري رگ ها ازگرفتگي آن

    هاي قلبيدريچه
    :ها چهار عدد هستند سرخرگ و قلبي هاي دريچه

  كندبين دهليز چپ و بطن چپ كه از بازگشت خون به دهليز چپ جلوگيري مي: ا ميترالي دولختي بطنيدهليزي ي دريچه -1 
  .كنداز بازگشت خون به دهليز راست جلوگيري ميبين دهليز راست و بطن راست كه : لختي بطني سهدهليزي ي دريچه -2 
  .كنددر ابتداي سرخرگ ششي قرار دارد و از بازگشت خون به بطن راست جلوگيري مي :ششي سرخرگ سيني ي دريچه - 3 
  .كندچپ جلوگيري مي بطن به خون بازگشت در ابتداي آئورت قرار دارد و از: آئورت سرخرگ سيني ي دريچه -4 

  .شوند مي بسته و باز خون فشار با و ندارند اي ماهيچه بافت ها يچهدر :1  نكته
 و دولختـي  هاي دريچه ها بطن انقباض شروع با يعني) دهليزها نه( باشند مي ها بطن انقباضي وضعيت به توجه با ها دريچه شدن بسته و باز :2 نكته
  .شوند مي باز لختي سه و دولختي هاي دريچه و بسته سيني هاي دريچه ها طنب انقباض پايان با و شوند مي باز سيني هاي دريچه و بسته لختي سه

  صداهاي قلبي
   : طبيعي قلب صداهاي

 .شودها شنيده ميبطن انقباض بطني در آغاز دهليزي هاي دريچه شدن بسته اثر گنگ است و در طوالني و قوي، :)پووم(اول  صداي -1

  .شودها شنيده ميبطن انقباض سرخرگي در پايان سيني هاي دريچه شدن بسته اثر ست و درواضح ا كوتاه، ضعيف،: )تاك(دوم  صداي -2

ي ص مادرزادي مانند كامل نشدن ديوارهيشدن قلب يا نقا، بزرگهاها مانند اختالل در ساختار دريچهصداهاي غير عادي قلب در برخي بيماري
  .شودها شنيده ميها يا بين دهليزمياني بين بطن

  اختار بافتي قلب س
  )اپي كارد(برون شامه  داخلي اليه -2 )پري كارد(پيراشامه ي خارجي اليه -1. دو اليه دارد  :كيسه محافظت كننده -1

 درون حفـره  را ، حركـت آن است كه عالوه بر محافظت از قلب شده پر اي آبشامه مايع با ه و برون شامهپيراشام بين در ايآبشامه فضاي :نكته
 .كنديل ميتسه

 .باشدمي اي ماهيچه بافت جنس از كه عمدتاً ي قلباليه ترين ضخيم :)ميوكارد( ي قلبماهيچه -2

ي است و وظيفه هاي كالژن ضخيم با رشته متراكم پيوندي وجود دارد كه از جنس بافت قلب فيبري اسكلت ،ميوكاردهاي  ياختهالي درالبه :نكته
  .است اي ماهيچه هايازياخته بسياري اتصال جهت اي پايه باشد و مي قلبي ايه دريچه به بخشيدن آن استحكام

 .اند هاي عصبي نيز پخش شده اي رشته هاي ماهيچه در بين ياخته :نكته

 .ساده است فرشي سنگ پوششي بافت پوشاند و جنس آنقلب را مي هاي حفره داخلي سطح: )اندوكارد(درون شامه  -3

 ي قلباساختار ماهيچه

  .، صاف و قلبياي داريم كه عبارتند از اسكلتيه نوع بافت ماهيچهس
عملكرد غيـر ارادي   اي صافهاي بافت ماهيچهياختههمانند  -2. مخطط دارد ياسكلتي ظاهر اي ماهيچه بافت همانند -1: قلب اي ماهيچه بافت

 صـفحات  نـام  بـه  يهايكـه از طريـق سـاختار    گسترده است اي تهياخ  بين داراي ارتباطات -3. دارند بيشتر يك هسته و برخي دو هستهدارد كه 
  .شودبرقرار مي )در هم رفته(بينابيني 
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ها فقـط   كه انتشار تحريك از دهليزها به بطن طوري به شود مي تحريك انتشار مانع ها بطن به دهليزها ارتباط محل در) پيوندي( عايق بافتي :نكتـه 
  .شود ي هادي قلب انجام مي از طريق شبكه

  ي هادي شبكه
دهـد و  اي قلب را تشـكيل مـي  ماهيچه هاي ياختهي قلبي است كه حدود يك درصد كل ماهيچه هاي ياختهاي در بين ي هادي قلب، شبكهشبكه
   .شود آن مي در جريان الكتريكي سريع گسترش شروع ضربان قلب وباعث 

بـااليي   سـياهرگ  بـزرگ  منفـذ  زيـر  و راسـت  دهليـز  پشـتي  ي هنگ در ديـواره پيشا ي گره يا دهليزي سينوسي  گره -1: ي هادياجزاي شبكه
ي سـه   در عقـب دريچـه   راسـت  بطـن  و راست دهليز بين ي ديواره بطني در دهليزي  گره -2) قلبي هاي تكانه ي كننده شروع و گره ترين بزرگ(

 سينوسـي  گـره  دو  بـين  كه شـامل تارهـاي   خاص اي ماهيچه هايتار -3بطن  به دهليز از الكتريكي پيام هدايت در تأخير با قابليت ايجاد لختي
  . شودبطني مي دهليزي ي گره از بعد و تارهاي ، دسته تارهاي دهليزي)مسيرهاي بين گرهي( بطني دهليزي و دهليزي

هـا تـا    ن با احاطه دور تا دور بطنيابند و پس از آادامه مي تا نوك قلب شوند و به سمت پايينتارها بعد از گره دهليزي بطني دوشاخه مي  :نكته
  .يابد ها گسترش مي ي بطن ها در طول مسير به درون ديواره ي عايق بين بطن اليه

  ده قلبي و برون ي ضربان قلبچرخه
  :باشد زير ميهاي  شامل مرحله قلب ضربان ي چرخه

 به دهليزها از خون ورود و دهليزها به هاي ششي ياهرگو س ها سياهرگ بزرگ از خون ورود) ثانيه 4/0: ( عمومي استراحت يا دياستول - 1
  ها بطن

 .كامل طور به خون از ها بطن كردن پر جهت) ثانيه 1/0: ( دهليزي سيستولانقباض يا  -2

 .است شده پر استراحت عمومي زمان در ها بطن حجم ي عمده :نكته

 .آئورت و ششي سرخرگ به خون ورود) ثانيه 3/0: ( بطني سيستولانقباض يا  -3

 .گيرد مي صورت بطني سيستول هنگام در قلبي ي ماهيچه انرژي مصرف ترين بيش :1  نكته

 .گوييم اي مي شود كه به آن حجم ضربه از يك بطن خارج و وارد سرخرگ مي خون سي سي 70  حدود بطني انقباض هر در: 2  نكته

 قلبي ده برون  = دقيقه در قلب ضربان تعداد ×  اي ضربه حجم :3  نكته
 

 )الكتروكارديوگرام( الكتروقلب نگاره

گيرنـد كـه بـا    ترين حجم خون  و منحني الكتروكارديوگرام به فراواني مورد پرسش قرار مـي  ترين و كم ، بيشسواالت تركيبي از صداهاي قلب
 :ها پاسخ دهيدتوانيد به آندقت در نمودار و به خاطر سپردن آن مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
در اثـر  (به دليل بزرگ شـدن قلـب    QRSافزايش ارتفاع  - 1: ي به برخي از اختالالت در الكتروقلب نگاره اشاره شده است از جملهر كتاب درسد

ا در اثر اشكال هافزايش و كاهش فاصله بين موج - 3) نفاركتوسآ(ي قلبيسكته اثر در QRSكاهش ارتفاع  - 2) هافشار خون مزمن يا تنگي دريچه
مربوط بـه انقبـاض دهليزهـا و     Pبا توجه به اين كه . ي قلبيبافت قلب در اثر حمله اشكال در هاي اكليلي و يا، خون رساني رگلبدر بافت هادي ق

QRS تواند اشكال در هدايت پيام بين دوگره را نشان دهدي بين اين دو موج مي، افزايش فاصلههاستمربوط به انقباض بطن. 
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  بـلـق  
 

 شود؟ لب يك انسان سالم، مجموعاً چند سياهرگ بزرگ وارد ميبه دهليز راست ق -355

 )93اسفند  8 –آزمون كانون (  )1مرتبط با شكل  – 56ي  صفحه –كتاب درسي (  

1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

   .ريزد مي ..........ها به  عدد بوده و خون آن ..........هاي ششي در قلب يك انسان سالم،  سياهرگ -356

  )با تغيير 91اسفند  11 –آزمون كانون (  )3مرتبط با شكل  – 57ي  هصفح –كتاب درسي (  
 دهليز چپ - 2 )4            هاحبابكهاي  مويرگ -4 )3 دهليز چپ -4 )2         هاحبابك هاي مويرگ -2 )1

   .شوند وارد مي ..........و به دهليز راست  ..........طور معمول، در گوسفند به دهليز چپ،  به -357

 )با تغيير 92اسفند   9 –آزمون كانون (  )مرتبط با فعاليت – 59و  58، 56هاي  صفحه –اب درسي كت(  

    زبرين هاي زيرين و سياهرگ –چهار سياهرگ ششي حاوي خون روشن  )1
  دو سرخرگ ششي با خون روشن –دو سرخرگ ششي با خون تيره  )2
    وشن دو سرخرگ ششي با خون ر –چهار سياهرگ حاوي خون تيره  )3
   زبرين زيرين و هايسياهرگ –آئورت با خون روشن  )4

هاي مورد نظر از كدام رگ رگ. كند براي تشخيص گرفتگي چند رگ در قلب وي تحت آنژيوگرافي قرار بگيردپزشكي به بيمارش توصيه مي -358
  )مرتبط با متن درس – 57و  55ي  هاصفحه –كتاب درسي (  گيرند؟زير منشا مي

  سرخرگ آئورت )4  سرخرگ ششي )3  سياهرگ ششي )2  اكليلي )1
 گردانند؟ در يك انسان سالم، چند سياهرگ خون را به قلب باز مي ششيدر گردش خون  -359

 )91اسفند  25 –آزمون كانون ()  3مرتبط با شكل  – 57ي  صفحه –كتاب درسي (  

1( 1  2( 2  3( 3   4( 4  
 )2شكل مرتبط با  – 56ي  صفحه –كتاب درسي (  ردش عمومي خون هستند؟ي گكدام حفرات قلبي به ترتيب آغازكننده و محل خاتمه - 360

  دهليز راست –بطن چپ  )4  دهليز چپ –بطن چپ  )3  دهليز چپ –بطن راست  )2  دهليز راست –بطن راست  )1
وارد دهليز راسـت و   A  رگ خودكار پس از عبور از .ايم ايم و وارد قلب شده عبور داده Bو   Aدر تشريح قلب گوسفند، خودكاري را از دو رگ  -361

   توانند باشند؟ يك از موارد زير مي كدام Bو  Aهاي  به ترتيب رگ. وارد بطن چپ شد B  پس از عبور از رگ

 )91اسفند  11 –آزمون كانون (  )مرتبط با فعاليت – 58و  56ي ها صفحه –كتاب درسي (  

  رگ سياهرگ زبرينبز -بزرگ سياهرگ زيرين  )2    آئورت –بزرگ سياهرگ زبرين  )1
  آئورت –سرخرگ ششي  )4    آئورت - سياهرگ ششي  )3

  )با تغيير 91 –سراسري (  )3مرتبط با شكل  – 57ي  و صفحه  1مرتبط با شكل  – 56ي  صفحه –كتاب درسي (  است؟  نادرست كدام - 362
  .كند مي ........مستقيماً خون  ........به طور معمول در انسان، 

  روشن را به يكي از حفرات قلب وارد  -چهار سياهرگ )2  يره را به يكي از حفرات قلب وارد ت – بزرگ سياهرگ دو )1
  ي قلب خارج روشن را از يك حفره –يك سرخرگ  )4  ي قلب خارج  تيره را از دو حفره –دو سرخرگ  )3

   .گيرند مي منشا ........يي است كه از )ها(تعداد سرخرگ ........ريزد،  مي ........يي كه به )ها(تعداد سياهرگ -363

 )3و  1هاي شكلمرتبط با  – 57و  56هاي  صفحه –كتاب درسي (  

  بطن راست  –برابر  – راستدهليز  )2  بطن چپ –دو برابر  –چپ  دهليز )1
  چپبطن  –دوبرابر  –راست  دهليز )4  راستبطن  –چهار برابر  –دهليز چپ  )3

  .كنند كه خون را از قلب خارج مي است يي بزرگها تعداد سرخرگ از ........گردانند  باز مي را به قلب ........هايي كه خون تعداد سياهرگ - 364
   )94اسفند  21 –آزمون كانون (  )3مرتبط با شكل  – 57ي  و صفحه  1مرتبط با شكل  – 56ي  صفحه –كتاب درسي (  

   كمتر  –تيره  )4  برابر  –روشن  )3  كمتر  –روشن  )2  بيشتر  –روشن  )1
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A

B

C
D

E

 )2و شكل  مرتبط با متن درس – 56ي  صفحه –كتاب درسي (  ..........اي از قلب كه ضخامت بيشتري دارد، فرهح -365

  .كند تا گردش عمومي خون آغاز شودخون را به درون آئورت پمپ مي )1
  .كندي قلبي مجاور خود هدايت ميخون را در زمان استراحت عمومي قلب، به حفره )2
  .كند تا گردش ششي آغاز شودهاي ششي پمپ ميرخرگخون را به درون س )3
  .كندي قلبي مجاور خود خون دريافت ميقلب، از حفره ي بطندر زمان انقباض ماهيچه )4

 .دنريزبه مي ..........كند در نهايت از طريق كند و خوني كه مغز را ترك ميخوني كه روده را ترك مي -366

  ) 1و شكل  متن درسمرتبط با  – 56ي صفحه –كتاب درسي (
  دو سياهرگ به دهليز راست قلب  )2  يك سياهرگ به دهليز راست قلب   )1
  دو سياهرگ به دهليز چپ قلب )4  چهار سياهرگ به دهليز چپ قلب )3

 )ن درسمرتبط با مت – 57ي  صفحه –كتاب درسي (  »..........هاي اكليلي  گخررس« ؟كند درستي تكميل مي عبارت مقابل را بهچند مورد  -367

  .شونددر نهايت با هم يكي مي) الف
  .اندفقط از سرخرگ آئورت منشعب شده) ب
  .شوندفقط در صورت مسدود شدن با لخته باعث سكته قلبي مي) ج
  .هاي قلبي به اكسيژن و مواد مغذي را برآورده كنندياختهتوانند نياز مي) د
1( 4  2( 3   3( 2  4( 1   

   گذرد؟ ها مي هاي قلب و رگ وجود دارد، براي رسيدن به مغز به ترتيب از كدام دريچه خوني كه در بزرگ سياهرگ زبرين -368

  )91اسفند  11 –آزمون كانون (  )1مرتبط با شكل  – 56ي  صفحه –كتاب درسي (   سيني آئورتي لختي سه سيني ششي دولختي )1
 ميترال  سيني ششي  سيني آئورتي  لختي سه )2

  سيني آئورتي  ميترال  سيني ششي  لختي سه )3
  سيني آئورتي   ميترال  سيني ششي دولختي )4
 ها و صداهاي قلب دريچه  

    )91اسفند  11 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 60و  59، 57هاي  صفحه –كتاب درسي (  اي است؟ بافت ماهيچه فاقديك،  كدام -369
  ي ميترال دريچه )4  ي دهليز چپ ديواره )3  ها ي سرخرگ ديواره )2  بافت گرهي )1

 )مرتبط با متن درس – 57ي  صفحه –كتاب درسي (  ..........بافت  - 370

  .هاي قلبي نقشي نداردپيوندي در استحكام دريچه )2 . سازد هاي قلبي را مي پوششي چين خورده دريچه )1
  .ي قلبي، نقشي در تنظيم ضربان ندارددر ماهيچه عصبي )4 . شودهاي قلبي مياي باعث باز و بسته شدن دريچهماهيچه )3

 )4و شكل  مرتبط با متن درس – 57ي  صفحه –كتاب درسي (  ..........، در شكل مقابل -371

  .كندجلوگيري مي به دهليز بطن از بازگشت خون از Dي برخالف دريچه Cي دريچه )1
  .كندلوگيري مياز بازگشت خون به بطن راست ج B يهمانند دريچه Aي دريچه )2
  .ي جلوگيري از بازگشت خون به بطن چپ را دارد، وظيفهAي برخالف دريچه B يدريچه )3
  .باشدمي Eاز وظايف ساختار  ها آن خالف تامين مواد غذاييبر هاي قلب ياخته تامين اكسيژن )4

  

  
 )مرتبط با متن درس – 58 و  57 يها صفحه –كتاب درسي (    .شودشنيده مي ..........صداي دوم قلبي،  - 372

  ي سينهبا قرار دادن گوشي پزشكي در سمت راست قفسه تنها)1
  ي سيني در هنگام شروع انقباض قلبيدر اثر بسته شدن دو دريچه )2
  هابطني در هنگام پايان انقباض بطني دهليزيدر اثر بسته شدن دو دريچه )3
  ،كنندطرفه ميهايي كه جريان خون را يكدر اثر بسته شدن دريچه )4
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 )مرتبط با متن درس – 58و   57هاي  صفحه –كتاب درسي (  كدام دريچه در ايجاد صداي قوي و كشيده از صداهاي قلب در حالت طبيعي نقش دارد؟ -373

  .ي آويخته داردكه دو قطعه بطني –اي دهليزي دريچه )1
  .شودبازگشت خون مي از اي در ابتداي آئورت كه مانعدريچه )2
  .شودبازگشت خون مي از اي در ابتداي سرخرگ ششي كه مانعچهدري )3
  .ي آويخته داردكه يك قطعه بطني –اي دهليزي دريچه )4

 ..........شود، بالفاصله بعد از آن   در زماني كه صداي اول قلب انساني سالم و بالغ شنيده مي - 374

 )95فروردين  20 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 58ي  صفحه –كتاب درسي (  

  .شوند هاي سيني شكل باز مي دريچه )2  .شوند بطني بسته مي –هاي دهليزي  دريچه )1
  .كنند ها شروع به دياستول مي بطن )4  .كنند دهليزها شروع به سيستول مي )3

   ...........شود، بالفاصله  در زماني كه با گوشي صداي دوم قلب انساني سالم شنيده مي -375

  )90 -سراسري خارج از كشور ( )مرتبط با متن درس – 58ي  صفحه –كتاب درسي (  
  .يابد ها افزايش مي مقدار خون بطن )2  .شوند هاي سيني بسته مي دريچه )1
  .نمايند دهليزها شروع به انقباض مي )4  .شوند بطني بسته مي –هاي دهليزي  دريچه )3

    )91  –سراسري (  )مرتبط با متن درس –58ي  صفحه –كتاب درسي (  ............بالفاصله پس از شنيدن صداي اول قلب در يك فرد سالم،  -376
  . شود  خون در دهليزها جمع مي )2  . شوند  هاي سيني بسته مي دريچه )1
  . كند  ها شديداً افت مي فشار خون در بطن )4  . شوند  بطني بسته مي -هاي دهليزي دريچه )3

 كند؟ ل ميدرستي كام ي زير را به چند مورد جمله -377

  ».شود وارد مي ..........در انسان سالم، خون از  ..........هاي  دريچه ..........بالفاصله بعد از، «
  )94فروردين  22 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 58ي  صفحه –كتاب درسي (  ها ها به سرخرگ بطن –قلبي  –باز شدن ) الف
  ها طندهليزها به ب –سرخرگي  -بسته شدن) ب
  ها ها به سرخرگ بطن –سرخرگي  –باز شدن ) ج
  ها دهليزها به بطن –قلبي  –بسته شدن ) د
1( 1   2( 2  3( 3  4( 4  

  )86 –سراسري خارج از كشور(  )مرتبط با متن درس – 61و  58هاي  صفحه –كتاب درسي (  .شود قلب انسان شنيده مي ........، صداي ........در شروع  -378
  اول -ها دياستول بطن )4  دوم -سيستول دهليزها )3  اول -ها سيستول بطن )2  دوم -هادياستول دهليز )1

 )مرتبط با متن درس – 58ي  صفحه –كتاب درسي (  ؟باشدنمياز داليل صداي غيرعادي قلبي كدام يك از موارد زير  -379

  ي بين دو بطنكامل نشدن ديواره )2  بزرگ شدن قلب  )1
  ي ميترالاختالل در ساختار دريچه )4  ي سينيبسته شدن دريچه )3

 )مرتبط با متن درس –61و   58ي ها صفحه –كتاب درسي (  تر است؟هاي زير كممقدار خون موجود در بطن چپ در كدام يك از زمان - 380

  زمان شنيدن صداي دوم )2  زمان شنيدن صداي اول )1
  يك چرخه بين صداي اول و دوم در )4 ي بعدبين صداي دوم و صداي اول چرخه )3

   )فعاليتمرتبط با  – 59و  58هاي  صفحه –كتاب درسي (  :دهد به جز ي موارد زير رخ ميدر تشريح قلب گوسفند همه -381

  .شودي سرخرگ ششي به بطن راست وارد ميشياردار از دهانه گمانه )1
  .توان جزئيات آن را مشاهده كرد، ميپس از شكافتن بطن چپ با قيچي )2
  .ها را تشخيص داد توان آن ميبه راحتي  گمانه، با هاي قلب از تهشدن رگهدر صورت بريد )3
  .شوند ي داخلي دهليزها مشخص مي ديواره ،و بريدن ديواره در مسيرهاي دهليزي بطني به سمت باال از ميان دريچه گمانهبا عبور  )4
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 قلب ي ساختار بافتي و ماهيچه  
  )مرتبط با متن درس – 59ي  صفحه –كتاب درسي (  .باشد نمي ........، اي آبشامه مايع در تماس باهاي هيچ يك از اليه - 382

  بافت پوششي سنگفرشي  داراي )2   اي  بافت پيوندي رشته داراي )1
  فيبري  اسكلتحاوي  )4  حاوي بافت چربي  )3

 )مرتبط با متن درس – 59ي  صفحه –كتاب درسي (  .شودنميديده  ........، ........در   -383

  ايماهيچه ي ياخته –ي قلب ي ديوارهترين اليهضخيم )2 هاي كالژن ضخيمرشته –اسكلت فيبري قلب  )1
  بافت پيوندي متراكم -ندوكاردآ هاي ياختهبين  )4 مايعي آبكي  –بين پيراشامه و برون شامه  )3

  )95بهمن  15 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 59ي  صفحه –ي كتاب درس(  ........، كند ميهاي قلبي شركت  هايي از قلب كه در تشكيل دريچه اليه - 384
  . اي در تماس است به طور مستقيم با مايع آبشامه )2  . هاي خود است داراي اسكلت فيبري در بين ياخته )1
  . اي داشته باشد ممكن است بافت پيوندي رشته )4  . همواره از جنس بافت پوششي سنگفرشي ساده است )3

  )مرتبط با متن درس – 59و  57ي ها صفحه –كتاب درسي (  است؟ نادرستورد از جمالت زير چند م -385
  .استبافت سنگفرشي ساده  فاقد، اي قلب چسبيده باشد بافت ماهيچه اي كه دقيقا به هر اليه) الف
  .شداي قلبي نبا تواند متعلق به بافت ماهيچه، نميديواره قلبي ترين اليه در ضخيم اي ياختههر ) ب
  .تواند به حركت قلب كمك كند، نميئي كه در محافظت از قلب نقش داردهر جز) ج
  .ندوكارد نباشدتواند از جنس آ، نميهاي قلبي نقش دارد ر تشكيل دريچهكه داي  ياختههر ) د
1( 1                                   2( 2                                3( 3                                    4( 4  

 .آورندساختار صفحات بينابيني را پديد مي ........مجاور با چسبيدن از  هاي ياخته، ي اسكلتيماهيچه ........ي قلبي در ماهيچه -386

  )6و شكل  مرتبط با متن درس – 60ي  صفحه –كتاب درسي (
  انتها به انتها - همانند )4  انتها به انتها  -برخالف  )3  عرض - برخالف )2  عرض -همانند  )1

 )مرتبط با متن درس – 60ي  صفحه –كتاب درسي (  مشاهده شود؟ نيست، كدام مورد زير ممكن ها ياختهبين  رفته درهماي با صفحات  در بافتي ماهيچه -387

  شروع فعاليت با دستور مخ )4  در ياختهيك هسته  )3  عملكرد غيرارادي  )2  ظاهري مخطط )1
، در كدام شكل زير نشـان داده  ي هادي صورت پذيردها فقط از طريق شبكهشود انتشار تحريك از دهليزها به بطنميكه سبب  يعايق بافت -388

  )مرتبط با متن درس – 60ي  صفحه –كتاب درسي (  شده است؟
  
  
1(     2(                                                           

     
  
  

3(     4(  
  

 بشبكه هادي قل  
   .آيند به انقباض درمي ...........اي بطن راست قلب را با محرك الكتريكي تحريك كنيم،  اگر يك تار ماهيچه -389

  )93اسفند  8 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 60ي  صفحه –كتاب درسي (  
  اي بطن راست فقط تارهاي ماهيچه )2  اي ميوكارد قلب تمام تارهاي ماهيچه )1
  اي بطن راست و دهليز راست تمام تارهاي ماهيچه )4  اي بطن راست و بطن چپ اي ماهيچهتمام تاره )3
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A

B

C

D

  "...........بافت گرهي قلب در انسان " كند؟تكميل مي نادرستيطور عبارت را به گزينه كدام -390
  )93اسفند  8 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 60ي  صفحه –كتاب درسي (   .ي بين دو دهليز تشكيل شده استهايي در ديوارهفقط از دو گره و رشته )1
  .شودي خود بافت هادي نيز خوانده ميكننده علت نقش هدايتبه )2
  .كانون زايش تحريك و انقباض قلب است )3
  . تري داردنسبت به ميوكارد معمولي قلب، قدرت انقباضي كم )4

  )87  –سراسري (  )مرتبط با متن درس – 60ي  صفحه –كتاب درسي (    .شود منتشر مي ........ها  بطن ي عضله هاي ياخته تحريك الكتريكي در بين -391
    اي از محل اتصال تارهاي ماهيچه )2  بطني -دهليزي  ي هگر ي به واسطه )1
   اي از طريق بافت پيوندي ميان تارهاي ماهيچه )4  ها ي بطن توسط الياف گرهي ديواره )3

  )با تغيير 90  –سراسري (  )مرتبط با متن درس – 60ي  صفحه –كتاب درسي (  درستي بيان شده است؟ ي سالم و بالغ بهكدام عبارت در مورد قلب انسان - 392
  .گيرد زايش تحريكات طبيعي قلب در سرتاسر بافت گرهي صورت مي )1
  .ها، فقط از طريق بافت گرهي ممكن است انتشار تحريك از دهليزها به بطن )2
  .اند ديگر مربوط هايي از بافت گرهي به يك ي رشته وسيله ي اول است و به از گرهتر  ي دوم بزرگ گره )3
  .كنندباال ايجاد مي بسيار هدايت سرعت با ترهايي نازكهدست بطن، دو بين يديواره در اي خاص ماهيچه تارهاي )4

  )95بهمن  15 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 60ي  حهصف –كتاب درسي (  ........دهليزي  – ي سينوسي گره ........بطني  – ي دهليزي گره -393
  .اي تنگاتنگ باهم دارند، در ارتباط است اي خاص كه ارتباط ياخته اي از تارهاي ماهيچه با دسته –همانند  )1
  .شود اي حفرات كوچك قلب مي باعث سيستول تارهاي ماهيچه –همانند ) 2
  .قرار داردي دهليز راست  در ديواره –برخالف ) 3
  .با دسته تارهاي بين بطني ارتباط ندارد –برخالف ) 4

      ........... توانندنمياند، ها قرار دارند و براي انتقال پيام الكتريكي اختصاصي شدهاي كه در نوك بطنهاي ماهيچهدر انسان رشته - 394
  )94اسفند  7 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 60ي  صفحه –كتاب درسي (   .ها شوندي تارهاي ميوكارد دهليزسبب انقباض همه )1
  .هر دو بطن شوند هاي ياختهزمان سبب انقباض هم )2
    .هاي سيني نقش داشته باشنددر بازشدن دريچه )3
  .هاي قلب نقش داشته باشند در تند يا كند شدن انقباضتحت تاثير اعصاب مغز،  )4

 )92اسفند  9 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 60ي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ نادرستبالغ  كدام عبارت در مورد قلب انسان سالم و -395

  .تر است ي بزرگ محل زايش تحريكات طبيعي قلب، گره )1
  .پذيرد ها، صرفاً از طريق بافت گرهي صورت مي ها به بطن انتشار تحريك از دهليز )2
  .افت گرهي آن زياد استسرعت انتشار تحريك در ميوكارد قلب و ب )3
  .گيرد ي دهليزها را فرا مي بطني، سراسر ماهيچه –تحريك حاصل از گره دهليزي  )4

 )مرتبط با متن درس و فعاليت – 61و 60ي ها صفحه –كتاب درسي (  است؟ نادرستكدام يك از موارد زير  -396

  .يابدمي ادامه باال سمت به و شروع آنها پايين قسمت از هابطن انقباض )1
  .شودمي انجام زماني يفاصله با بطن درون به بطني – يگره دهليز از پيام ارسال )2
  .شوند، به دو شاخه تقسيم ميپس از رسيدن به نوك قلب ،بطني – اي پس از گره دهليزيتارهاي ماهيچه )3
  .اط تنگاتنگ دارندبطني باهم ارتب – دهليزي و دهليزي – گره سينوسي اي خاص بين دوتارهاي ماهيچه )4

 )7شكل مرتبط با  – 60ي  صفحه –كتاب درسي (  رسد؟ي زير ديرتر ميپيام هدايت شده توسط بافت گرهي به كدام نقطه -397

1( D 

2( C 

3( B 

4( A 
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 ده قلبي و برون چرخه ضربان قلب  
   تر است؟ ي كار قلب، در انساني سالم و بالغ، مدت كدام يك بيش در طي چرخه -398

   )92اسفند  23 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 61ي  صفحه –سي كتاب در(  

  هاي دهليزي بطني باز بودن دريچه )2    استراحت عمومي )1
  جمع شدن خون در دهليزها )4    استراحت دهليزها )3

   )89 -راسري خارج از كشور س(  )مرتبط با متن درس – 61ي  صفحه –كتاب درسي (  ...........دريك فرد سالم با عملكرد طبيعي قلب   -399

  . هاي سيني باز هستند درطول دياستول بطني، دريچه )1
  . شود در طول سيستول بطني، مقداري خون در دهليزها جمع مي )2
  .شوند بطني بسته مي -هاي دهليزي در ابتداي دياستول بطني، دريچه )3
  . يابد ناگهاني افزايش مي طور ها به در ابتداي سيستول بطني، فشار خون دهليزها و بطن )4

   .خون در مجموع دو بطن وجود دارد ............ ي قلب،  از يك دوره .............ي  اگر سه مرحله براي كار قلب در نظر بگيريم، به هنگام پايان مرحله - 400
 )با تغيير 90اسفند  5 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 61ي  صفحه –كتاب درسي (  

  ترينبيش -اي ثانيه 3/0 )4  ترينبيش –اي  ثانيه 4/0 )3  ترينكم -اي ثانيه 3/0 )2  ترينكم -اي ثانيه 1/0 )1
   ؟نيستها، كدام مورد براي وضعيت قلب صادق  كمي قبل از پايان يافتنِ انقباض بطن -401

 )90اسفند  5 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 61ي  صفحه –كتاب درسي (  

  ورود خون به آئورت )4  عدم ورود خون به بطن )3  ي سه لختي باز بودن دريچه )2  به دهليز ورود خون )1
    )88  –سراسري (  )مرتبط با متن درس – 61ي  صفحه –كتاب درسي (  ...........ي كار قلب انسان،  اي از دوره ثانيه 3/0ي  در مرحله - 402

    .شود مقداري خون در دهليزها جمع مي )1
  .شوند ها از خون پر مي اض دهليزها، بطنبا انقب )2
  .شوند هاي سيني بسته مي ها، دريچه با افزايش فشار خون در بطن )3
  .شوند بطني باز مي –هاي دهليزي  با افزايش فشار خون در دهليزها، دريچه )4

  )95بهمن  15 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 61ي  صفحه –كتاب درسي (  ...........مدت زمان  نيستي قلبي، ممكن  در يك فرد سالم در يك دوره -403
  .ها باشد ي خون توسط آن تر از مدت زمان تخليه ها بيش دريافت خون توسط بطن )1
  .ها باشد تر از مدت زمان باز بودن آن هاي سيني بيش بسته بودن دريچه )2
  .ي سيني باشدها تر از مدت زمان بسته بودن دريچه هاي قلبي كم باز بودن دريچه )3
  .ها باشد تر از مدت زمان ممانعت از خروج خون از بطن ممانعت از خروج خون از دهليزها كم )4

  )94اسفند  7 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 61ي  صفحه –كتاب درسي (  ............در يك دوره كار قلب در انسان در حالت استراحت به مدت  - 404
  .شودثانيه خون وارد بطن راست مي 5/0 )2  .ولختي باز استي دثانيه دريچه 3/0 )1
  .شودثانيه خون وارد سرخرگ ششي نمي 3/0 )4  .ي سيني آئورتي باز استثانيه دريچه 5/0 )3

       ............انجامد،  ثانيه به طول مي 3/0اي كه   ي كار قلب در انسان در حال استراحت، در مرحله در هر دوره -405

   )94اسفند  7 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 61ي  صفحه –كتاب درسي (  

  .ها در حال دياستول هستند بطن )2    .ي ميترال باز است دريچه )1
  .ها وجود ندارد ها به سرخرگ مانعي براي ورود خون از بطن )4  .دهليزها در حال سيستول هستند )3

  )94اسفند  7 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 61و  58هاي  صفحه –كتاب درسي (    ............ها زماني است كه ترين حجم خون درون دهليزبيش -406
  .شوندهاي قلبي بسته ميدريچه )2  .  ترين انقباض را دارندها بيشدهليز )1
  .ترين فشار خون را دارندها بيشبطن )4    .شودصداي دوم قلب شنيده مي )3
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    )93اسفند  8 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 61و  58هاي  صفحه –كتاب درسي (  .............كه  زماني است ترين حجم خون درون بطنبيش -407
  .شودصداي اول قلب شنيده مي )2  .ترين انقباض را دارندها بيشبطن )1
  .شوندهاي سيني بسته ميدريچه )4  .به حداكثر برسد دهليزهافشار خون درون  )3

   ميترال چند ثانيه باز است؟ ي دريچه چند ثانيه بسته و آئورتي ي سيني دريچه ي كار قلبي، دورهدر هر  ،به ترتيب -408

 )93اسفند  8 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 61ي  صفحه –كتاب درسي (  

  3/0و  5/0 )4  5/0و  3/0 )3  5/0و  5/0 )2   3/0و  3/0 )1
   طور معمول چند دقيقه باز است؟ ي ميترال به در مدت يك ساعت، دريچه در فردي بالغ و سالم در حالت استراحت، -409

 )93اسفند  22 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 61ي  صفحه –كتاب درسي (  

1( 5/37  2( 25  3( 5/23  4( 35  
 )مرتبط با متن درس – 61 و 58 يها صفحه –سي كتاب در(  ............برابر است با مدت زماني كه  ،............مدت زمان  ،در طي يك ضربان قلب -410

 .هاي سيني بسته هستند دريچه –ي صداي دوم تا صداي اول قلب  فاصله )1

 .شود خون وارد دهليزها مي –ها  ورود خون به بطن )2

 .افتد استراحت عمومي اتفاق مي –هاي دهليزي بطني  بسته بودن دريچه )3

  .انقباض هستند ها در حال بطن –استراحت دهليزها  )4
 )92اسفند  23 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 61و  60هاي  صفحه –كتاب درسي (  كند؟ درستي تكميل مي ي زير را به چند مورد جمله - 411

    »...........زماني كه مانعي براي خروج خون از دهليزها وجود دارد، «
  .اند ها در حال سيستول بطن -الف
  .خون به آئورت و سرخرگ ششي وجود نداردمانعي براي ورود  -ب
  .ي كار قلب در حال وقوع است ثانيه از دوره 1/0ي  مرحله -ج
  .دهليزي در حال وقوع است – تحريك و انقباض گره سينوسي -د
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 )مرتبط با متن درس – 61و  60هاي  صفحه –كتاب درسي (  .يابدافزايش مي ...........، پس از ...........فشار درون  -412

  هاي سينيبسته شدن دريچه -سرخرگ ششي )2 هاي سيني باز شدن دريچه –سرخرگ آئورت  )1
  هاي سينيبازشدن دريچه –بطن راست  )4 هاي سينيبازشدن دريچه –بطن چپ  )3

 )بط با متن درسمرت – 62ي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ نادرست ده قلبي در ارتباط با برون كدام يك از موارد زير -413

  .كندمي تغيير بدن سطح فعاليت با متناسب قلبي ده برون )1
  .هستند مؤثر آن در بدن ياندازه و سني بدن، سوخت و ساز پايه )2
  .باشد اي ميايش حجم ضربهزتنها عامل مؤثر بر افزايش آن در فعاليت بدني، اف )3
  .است دقيقه در ليتر 5 حدود استراحت حالت در بالغين در قلبي دهبرون ميانگين )4

اگر در . باشد ثانيه مي 43/0 ،ي صداي دوم تا صداي اول بعدي ثانيه و فاصله 32/0 ،ي صداي اول تا صداي دوم قلب در يك انسان سالم، فاصله -414
 يتر است؟ليتر خون وارد آئورت و سرخرگ ششي شود، برون ده قلب اين فرد چند ل ميلي 160هر ضربان قلب اين فرد، در مجموع 

 ) 93اسفند  9 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 62و  61، 58ي  صفحه –كتاب درسي (  

1( 6  2( 4/6  3( 12      4( 8/1        
 شود؟ي قلبي ديده ميدر چند درصد از زمان يك چرخه رو از نظر عبور خون حدوداً وضعيت نشان داده شده در شكل روبه - 415

  )8شكل مرتبط با  – 61ي  صفحه –كتاب درسي (      درصد 12 )1
    درصد 50 )2
    درصد 62 )3
    درصد 38 )4
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    دهد؟ قلب رخ مي مستقيم طور فعال و با انقباض يك از وقايع زير تنها به در انسان بروز كدام -416
  )95 فروردين 18 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 61ي  صفحه –كتاب درسي (  ي ميترال عبور خون روشن از دريچه )1
  هاي ششي ورود خون روشن به قلب از سياهرگ )2
  ورود خون تيره به دهليز راست از بزرگ سياهرگ زبرين )3
  عبور خون تيره از سرخرگ ششي )4

  

 يالكترو قلب نگار  
  )85  –سراسري (  )مرتبط با متن درس – 63و  62ي ها صفحه –كتاب درسي (  .نام دارد ........نوار قلب انسان، ثبت  -417

  جريان الكتريكي و مكانيكي قلب است و كارديوگرام )2  جريان الكتريكي قلب است و الكتروكاديوگرام )1
  هاي قلب است و كارديوگرام تغييرات فشار درون حفره )4  تغييرات الكتريكي و مكانيكي قلب است و الكتروديوگرام )3

  )89  –سراسري (  )مرتبط با متن درس – 63و  61هاي  صفحه –كتاب درسي (  ............، Rتا  Qي  در زمان رسم الكتروكارديوگرام يك فرد سالم، در فاصله -418
  .يابد ها كاهش مي فشار خون در بطن )2  .مانعي براي ورود خون به سرخرگ ششي وجود دارد )1
  .دنشو بطني بسته مي –هاي دهليزي  دريچه )4  .شود مقدار زيادي خون در دهليزها جمع مي )3

 Tتا   Rي  نسبت به فاصله Qتا  Pي  هستند و در فاصله ...........هاي سيني شكل در وضعيت  در الكتروكارديوگرام، دريچه Pبت موج در زمان ث - 419
 )90اسفند  5 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 63و  61هاي  صفحه –كتاب درسي (  .است ...........ي سرخرگ آئورت  ميزان فشار به ديواره

  تر كم - بسته )4  تر بيش - بسته )3  تر كم -باز )2  تر بيش -باز )1
   )91اسفند  11 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 63و  61هاي  صفحه –كتاب درسي (  ...........در الكتروكارديوگرام قلب،  Tي شروع ثبت موج  در لحظه - 420

 .هاي سيني بسته هستند دريچه )2    .شود خون وارد دهليزها نمي )1

  .شود خون تيره وارد سرخرگ ششي مي )4    .باشد ي دولختي باز مي دريچه )3
   كشد؟ تري طول مي يك از امواج زير در منحني الكتروكارديوگرام يك انسان سالم، مدت زمان بيش كدامثبت  -421

 )91اسفند  25 –آزمون كانون (  )9مرتبط با شكل  – 63ي  صفحه –كتاب درسي (  

1( P  2( QRS  3( T  4( مدت زمان هر سه با هم برابر است.    
  ي مشخص شده در منحني الكتروكارديوگرام، به چه صورت است؟ ها در لحظه وضعيت دريچه - 422

  )91اسفند  11 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 63و  61، 57هاي  صفحه –كتاب درسي (   لختي بسته سه –دولختي باز  –هاي سيني باز  دريچه )1
  لختي باز دولختي و سه –هاي سيني باز  دريچه )2
  لختي بسته دولختي و سه –هاي سيني باز  دريچه )3
  هر چهار دريچه بسته )4
  
 
  

  )92 –خارج از كشورسراسري (  )   مرتبط با متن درس – 63و  61، 57هاي  صفحه –كتاب درسي ( ........رو كه با عالمت سؤال مشخص گرديده،  اي از منحني روبه در نقطه - 423
  .شوند ها جهت انقباض آماده مي بطن )1
  .باشند ي حفرات قلب در حال استراحت مي همه )2
  .مانعي براي ورود خون به بطن چپ وجود دارد )3
  .باشند هاي سرخرگي، بسته مي بطني، باز و دريچه –هاي دهليزي  دريچه )4
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  )92 – سراسري(  )مرتبط با متن درس – 63و  60، 57هاي  صفحه –كتاب درسي (  ............اي از منحني زير كه با عالمت سؤال مشخص گرديده،  در نقطه - 424
    .كنند دهليزها خود را براي انقباض آماده مي )1
  .باشند ي حفرات قلب در حال استراحت مي همه )2
    .مانعي براي خروج خون از دهليز راست وجود دارد )3
  .مانعي براي خروج خون از بطن چپ وجود دارد )4
  

  )94 – سراسري(  )مرتبط با متن درس – 63و  60، 58ي ها صفحه –كتاب درسي (  ............خالف بر Aي  با توجه به منحني زير، در نقطه - 425
1( Cشود مي  تر از صداي دوم قلب شنيده تر و بم ، صدايي طوالني.  
2( D ،باشند مخطط و منشعب بطني در حالت استراحت مي هاي ياخته.  
3( Bشود ها منتشر مي ي ميوكارد بطن ي گرهي ديواره يان الكتريكي به شبكه، جر.  
4( Eكند ي دهليزي سرايت مي دهليزي به تارهاي ماهيچه -، جريان الكتريكي از گره سينوسي.  

  

    )94 – خارج از كشور سراسري(  )مرتبط با متن درس – 63و  61، 60هاي  صفحه –كتاب درسي (    با توجه به منحني زير، كدام عبارت درست است؟ -426
  .شود تر از صداي دوم قلب شنيده مي تر و بم ، صدايي طوالنيCبرخالف  Bي  در نقطه )1
  .باشند مخطط و منشعب بطني در حالت استراحت مي هاي ياخته، Aهمانند  Dي  در نقطه )2
  .گردد قل ميدوم منت  دهليزها به گره هاي ياخته، جريان الكتريكي از Dبرخالف  Cي  در نقطه )3
  .شود مي ها منتشر ي ميوكارد بطن ي ديوارهي گره ، جريان الكتريكي به شبكهBهمانند  Aي  در نقطه )4

     )95ارديبهشت  24 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 63و  61ي ها صفحه –كتاب درسي (  ...........با توجه به نمودار مقابل در انسان سالم و در حال استراحت،  - 427
   .شود ها سرازير مي ، خون به داخل بطنAبرخالفCي در نقطه )1
  .يابد ها افزايش نمي ، فشار بطنAهمانندCي در نقطه )2

  .اند ي حفرات قلب در حال استراحت ، عضالت همهAالفبرخDي در نقطه )3
  .، فشار آئورت در حال افزايش استAبرخالفBي در نقطه) 4
  

  

  )95بهمن  15 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 63و  61، 60ي ها صفحه –كتاب درسي (  ........... Aي  در نمودار الكتروكارديوگرام مقابل، در نقطه -428
   .كنند هاي قلبي فشار زيادي تحمل مي دريچه - Bبرخالف  )1
  .شود خون وارد حفرات بزرگ قلب مي - Dهمانند  )2
  .شوند هاي قلبي و سرخرگي در جهت جريان خون باز مي اي دريچه هاي ماهيچه ياخته - Cهمانند  )3
  .كند هاي قلبي ايجاد مي ي پيشاهنگ تكانه گره - Dبرخالف  )4
  

  )94فروردين  21 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 63و  61هاي  صفحه –كتاب درسي (    ...........ي زماني  ي طبيعي كار قلب، در بازه در طي چرخه -429
1( Q  تاR2  .، مانعي براي ورود خون به بطن چپ وجود دارد( P  تاQشود ها ديده مي ترين ميزان انقباض بطن ، بيش.  
3( Q  تا اندكي پس از پايانT4  .رسد ، هر دو صداي قلب به گوش مي( R  تاT ن ميزان خون را در خود دارندتري دهليزها كم.  

  )93اسفند  22 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 63و  61هاي  صفحه –كتاب درسي (  ؟دهد نميدر قلب نشان  را زمان ي هم كدام گزينه دو پديده -430
   Tكمي پس از موج  –صداي دوم قلب  )R  2تا  Pي پس از موج  فاصله –انقباض دهليزها  )1
  ها  كمي قبل از انقباض بطن – QRSموج  )P  4كمي پس از موج  –هاي سيني  چهباز شدن دري )3

  باشد؟ كدام در الكتروكارديوگرام بيانگر هدايت كند تحريك از گره پيشاهنگ به گره دهليزي بطني مي -431

 )مرتبط با متن درس – 63ي  صفحه –كتاب درسي (  

 Qتا  Pافزايش فاصله  )Q  4تا  Pفاصله  كاهش )QRS  3افزايش ارتفاع موج  )QRS   2كاهش ارتفاع موج  )1

A
B

C D
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  هاي خوني رگ) ب

البتـه   .ها ديواره اي تـك اليـه از بافـت پوششـي دارنـد     مويرگ .باشدها ميها و سياهرگ، مويرگهااي از سرخرگهاي خوني شامل شبكهرگ 
  .سه اليه دارند اي مشابهها ساختار پايهها و سياهرگسرخرگ  .شود مي اي در ابتداي مويرگ ديدهاي ماهيچه، بندارههادربرخي مويرگ

اي صاف همراه با ، از جنس بافت ماهيچهي ميانياليه. ظت كننده از جنس بافت پيوندي استي خارجي محاف، اليهاي سه اليه در اين ساختار پايه
اي در هاي پيوندي  و ماهيچـه ضخامت اليه. باشد رشي ساده ميف ي داخلي از جنس بافت پوششي سنگو اليه است) االستيك(هاي كشسان  رشته

  .دنتر خون را تحمل كن هاست تا بتواند فشار بيش تر از سياهرگها بيشسرخرگ
  ها سرخرگ
را بر عهده ) در گردش عمومي خون(هاي بدنو بافت) در گردش ششي(ها جهت تبادل گازها ي هدايت خون از قلب به ششوظيفه: هاسرخرگ

و جمـع شـدن و    هـا  ي نيروي انقباضي در هنگام انقباض بطـن تر ديواره، قادر به گشاد شدن و ذخيره ها با توجه به كشساني بيشاين رگ. ارندد
به دنبال اين تغيير حجـم در اثـر هـر     است كه ، موجي پيشرونده در طول سرخرگنبض. هستند ها در هنگام استراحت بطنبرگرداندن اين نيرو 

كنند كه عوامـل مـوثر بـر آن در    ها ميزان ورود خون به مويرگ را تنظيم ميهاي كوچك قبل از مويرگسرخرگ .شود احساس مين انقباض بط
  .دستگاه گردش خون گفته خواهد شد قسمت تنظيم
در ( ي سـرخرگ ديـواره و يـا  ) در سيستول بطنـي (باشد كه ناشي از انقباض بطن ي رگ مي، نيروي وارد شده از طرف خون بر ديوارهفشار خون

، تـر  كـم  ايي ماهيچـه اليـه  بـا  ي ها با توجه به مسافت زياد طي شده توسط خون از قلب و ديوارهاين نيرو در سياهرگ. باشدمي) دياستول بطني
. اسـت  ها ز سياهرگتر از خونريزي اشود و خطرناكها به سادگي متوقف نميبنابراين خونريزي از سرخرگ. باشدها مياز سرخرگ تركمبسيار 

  . اندهاي عمقي قرار گرفتهها در قسمتتر سياهرگ هاي بدن برخالف بيشتر سرخرگ، بيشبراي كاهش اين خطر
  تر  ي كشسان كم ميزان اليه                
           تر  هاي كوچك سرخرگ
    تر  اي صاف بيش ي ماهيچه ضخامت اليه                

. افزايش فشار خون براي سالمتي خطراتـي بـه دنبـال دارد   . شودگيري مي بازويي توسط دستگاه فشارسنج اندازه فشار خون معموال در سرخرگ
ي خـانوادگي  ، فشار رواني و سابقه، سيگار كشيدن)به خصوص چربي و نمك زياد(مناسب نا ي ، تغذيهتواند ناشي از چاقيافزايش فشار خون مي

  .شود، باعث باالرفتن آن ميگيري فشار خونندازههمچنين نوشيدن قهوه قبل از ا. باشد
و عدد دوم، ) ناشي از انقباض بطن در سيستول( عدد اول ، فشار بيشينه . شودمتر جيوه بيان ميبه صورت دو عدد بر حسب ميليفشار خون  :نكته

  .نام دارد) ي سرخرگ در هنگام دياستول بطنيديواره جمع شدن ناشي از( فشار كمينه
  ها و تبادل مواد در آن هاگموير

هاي تر ياخته ها تا بيشي مويرگفاصله. هستند) يك اليه ياخته پوششي سنگفرشي(ي نازك هاي بدن هستند كه داراي ديوارهترين رگكوچك
هاي بدن را بـه  و ياختهي خود يعني تبادل مواد بين خون كند تا وظيفهها كمك ميي كم به مويرگاين فاصله. متر است ميلي 02/0بدن حدود 

  .انجام رسانند
  : شوندها به سه نوع تقسيم ميمويرگ

 ي مـويرگ بـاهم   هاي پوششي ديـواره ياخته. دنشو، بافت چربي و دستگاه عصبي مركزي ديده ميهاها، ششدر ماهيچه: هاي پيوسته مويرگ
  .ارتباط تنگاتنگ دارند

 اي پروتئينـي دارد كـه بـا اليـه    وجـود  ايمنافذ گسترده ها در غشاي اين ياخته .شودريز و روده ديده مي، غدد درونهادر كليه: هاي منفذدارمويرگ 
  .اند پوشيده شده موجود در غشاي پايه ضخيم

 يي هـا د كه به صورت حفرهني زيادي دارهاي بافت پوششي فاصلهياخته. شود، جگر و طحال ديده ميدر مغز استخوان: هاي ناپيوستهمويرگ
  . دنشومي ديدهي مويرگ  در ديواره

  :شودميهاي زير انجام ي مويرگي از روشعبور مواد از ديواره
 بسـياري از  . اسـت  تـر  كـم هـا   تري دارند به سمت محلي كـه تـراكم همـان نـوع مولكـول      ها از جايي كه تراكم بيش حركت مولكول: انتشار

ي مـويرگ   منافـذ ديـواره   -1: كننـد كـه دو راه بـراي آن وجـود دارد    از اين روش استفاده مـي بافتي  ميان مايع هاي محلول در خون يا مولكول
مخصـوص  (هاي بافت پوششي  غشاي ياخته -2) هاي سديم و پتاسيم، آمينواسيد، يوندر چربي مانند گلوكزكم پذيري  لمخصوص مواد با انحال(

  .اكسيد و اوره دي مانند اكسيژن، كربن) در چربي زيادپذيري  مواد با انحالل
  .توانند استفاده كنندهاي آب با توجه به كوچكي اندازه از هردو راه ميمولكول :نكته

 مقاومت در برابر جريان  خون  ها  عدم تغيير زياد قطر اين رگ
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 ي پوششي بري وارد ياخته ، با دروناي غشاييهاي درشت كه درون كيسهمخصوص پروتئين: )ندوسيتوز و اگزوسيتوزآ(راني بري و بروندرون
  .شوندرج ميخا رانيشده و از سمت ديگر با برون

 ي اي مواد در سمت سياهرگي مويرگ از منافذ ديـواره  اي مواد از مويرگ در سمت سرخرگي مويرگ و بازگشت توده خروج توده: اي جريان توده
 مـويرگ ، مواد را بـه سـمت خـارج از    )ي فشار خون مانده باقي( فشار تراوشي خون. است براساس اختالف فشار ميان درون و بيرون مويرگ مويرگ

فشـار تراوشـي خـون در    . كندمواد را مشخص مي ي ، جهت حركت تودههابرآيند اين نيرو. راندراند اما فشار اسمزي مواد را به داخل مويرگ ميمي
در سـمت سـياهرگي، فشـار تراوشـي     . دنشـو اين مواد به سمت خارج مويرگ رانده ميبيش از سمت سياهرگي است، بنابر سمت سرخرگي مويرگ

 .دنشو مواد به سمت داخل مويرگ بازگردانده مي ي بنابراين توده. ثابت مانده استتقريباً ، اما فشار اسمزي ش يافتهكاه

، وانـد ناشـي از افـزايش فشـار تراوشـي     ت خيز مـي . بافتي است يعي مايع ميانعلت افزايش غيرطب هايي از بدن  به خيز يا ادم ايجاد تورم در بخش
كـاهش فشـار    وهـا  درون سـياهرگ  خـون  افزايش فشـار  اثر درافزايش فشار تراوشي، . ويرگ باشدي مسيب ديوارهكاهش فشار اسمزي و يا آ

  .شودهاي خون ديده ميكمبود پروتئين اثر اسمزي در

  هاسياهرگ
سـازگاري اي كـه   . دارندرا درخود نگه مي خونترين حجم خون در دستگاه گردش گردانند و بيشبه قلب برمي ها ها خون را از اندامسياهرگ

تـر شـود بـرخالف     تواند بسـيار بـيش  حجم سياهرگ با افزايش مختصري در فشار مي. هاستي آنكند مقاومت كم ديوارهبه اين امر كمك مي
  .كنندهاي ضخيم ماهيچه اي در برابر افزايش حجم مقاومت ميها كه به علت اليهسرخرگ

نده در طول مسير از برمسافت زيادي را از قلب طي كرده است و درصد زيادي از نيروي اوليه پيش ها بايد در نظر داشت كه خون در سياهرگ
هـاي النـه كبـوتري در     وجود دريچه.  هايي الزم است تا به  اين باقيمانده فشار در بازگشت خون به قلب كمك شود، بنابراين راهبين رفته است

بـه   هاي اسكلتي اطراف سياهرگ و كشـيده شـدن خـون   فشار ماهيچه. كنندقلب يكطرفه مي سمتبه خون را  هاي دست و پا، جريان سياهرگ
هـاي كمـك كننـده بـراي     ي سـينه در دم از ديگـر نيـرو   هنگام بازشدن قفسه قلب در نزديكهاي  سياهرگ مكشي درسمت باال با ايجاد فشار 

   .خون هستند تبازگش

  دستگاه لنفي
، در سمت سياهرگي به درون شوندبه فضاي ميان بافتي وارد ميموادي كه در سمت سرخرگي مويرگ يم كه ها دانستدر تبادل مواد در مويرگ

ها به توانند برگردند كه تصفيه و بازگرداندن آنباشد و مقداري از آب و مواد نميكامل نمي صورتاين بازگشت به. گردنديرگ باز ميمو
هاي اين بازگشت به جريان خون با ورود لنف از مجاري لنفي چپ و راست به سياهرگ. ي دستگاه لنفي استوظيفه ،دستگاه گردش خون

  .شوداي چپ و راست انجام ميزيرترقوه
ي روده و انتقال آن تا ريختن به جريان خون و ، وظايف ديگري شامل حمل چربي جذب شده از ديوارهي اصليلنفي عالوه بر اين وظيفه دستگاه

ها،  شامل لوزه( هاي لنفي ،  از سه بخش اندامدستگاه لنفي.  داردرا ها هاي ايمني به خصوص لنفوسيتياخته زا به كمك ماريمبارزه با عوامل بي
هاي لنفي مركز هاي لنفي و اندامگره. درست شده استهاي لنفي و رگ نفيل، مجاري هاي لنفيگره ،و مغز استخوان )طحال و آپانديس ،تيموس

 . هستند هازايش لنفوسيت

سرطاني هم موثر  هايختهايكند ولي در پخش ها كمك مياين امردر انجام وظايف اين دستگاه به آن. هاي لنفي سوراخ دار هستندمويرگ :نكته
  . است

 تنظيم دستگاه گردش خون

هاي بدن به اكسيژن و  نيازهاي اندام شود كه ي ضربان قلب مي ساز موجب تكرار منظم چرخه هاي منظم گره ضربان در حالت عادي ايجاد تكانه
  .ده قلب بايد از طريق ساز و كارهايي تنظيم شود كند اما در هنگام فعاليت ورزش يا در حال استراحت تغيير برون مواد مغذي را برطرف مي

  : تواند انجام شود تنظيم دستگاه گردش خون از چهار طريق مي
   توسط دستگاه عصبي خودمختارتنظيم عصبي  -1

در  بـه مـواد مغـذي و اكسـيژن     مركز هماهنگي اين اعصاب در نزديكي مركز تنفس در بصل النخاع و پل مغزي قرار دارد تا تغييرات نياز بـدن 
  .شرايط مختلف را با هماهنگي مناسب تامين كنند

ماننـد  (هاي غـدد فـوق كليـه    ويژه هورمون ها بهمونبعضي هور) نگراني، ترس و استرس(ي فشارهاي رواني  در شرايط ويژه: تنظيم هورموني -2
 .دهند افزايشتاثير گذاشته و فشار خون و ضربان قلب را ) مانند قلب، كليه(هاي مختلف بدن توانند روي انداممي) نفريناپي

هـا  صـاف ديـواره رگ   هـاي شوند كه باعث اسـتراحت ماهيچـه   ، مواد گشادكننده رگي آزاد ميهابا افزايش متابوليسم ياخته: تنظيم موضعي -3
  .يابد مي افزايشجريان خون موضعي  شودهاي مويرگي باز مي)اسفنكتر(ها گشاد و بندارهي رگديواره شوند مي
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  .دنباشرگي مي يكنندهتنگو يون كلسيم از مواد  گشادكنندهاز مواد  اكسيدديكربن :3 نكته
،  د اكسـيژن حساس به كمبـو (هاي شيميايي و گيرنده) هاي گردش عموميي سرخرگدر ديواره( هاي فشاري توسط گيرنده: نظيم انعكاسيت -4

شود و از افزايش و انجام ميهايي از سرخرگ گردني و قوس آئورت قرار دارند،  كه در بخش) دي اكسيد و افزايش يون هيدروژنافزايش كربن
  .كندميجلوگيري  سرخرگي شار خونطبيعي فكاهش غير

  
 هاسرخرگ 

  

   است؟ درستكدام گزينه با توجه به شكل . دهدها را نشان مي ها و سياهرگي سرخرگاي ديواره شكل مقابل ساختار پايه -432

  )10و شكل  مرتبط با متن درس – 64ي  صفحه –كتاب درسي (    .نداردوجود  Aاي از جنس ي مويرگ اليهدر ديواره )1
  .هاستها بيش از سياهرگي سرخرگدر ديواره Cي ضخامت اليه )2
  .هاستاز سرخرگ بيشها ي سياهرگدر ديواره Aي ضخامت اليه )3
  .هايي با عملكرد غير ارادي و چندين هسته دارد، ياختهBي اليه )4

  

  )تبط با متن درسمر –64 ي صفحه –كتاب درسي (  مشابه است؟ها  ها و سياهرگكدام در بين سرخرگ -433

  تبادل مواد با مايع ميان بافتي )4  ي داخلي پيوندياليه )3  اي ساختار پايه )2  ها ضخامت اليه )1
    )94اسفند  7 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 68و  64هاي  صفحه –كتاب درسي (  شكل زير در ارتباط با ساختار كدام رگ خوني است؟ -434

      آئورت )1
  ياهرگ زبرينبزرگ س )2
      سرخرگ ششي )3
 سياهرگ پا )4

 .استآن ي بطن راست  از ديواره .........، قلب انسان ي بطن چپ خود دارند و ديواره ي اي در ديواره بافت ماهيچه ......... -435

 )90اسفند  5 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 65و  56هاي  صفحه –كتاب درسي (  

                   تر ضخيم -هاي كوچك سرخرگ )2    تر ضخيم –ها  مويرگ )1
  تر نازك - ها مويرگ )4    تر نازك -هاي كوچك گ سرخر )3

    )با تغيير 91اسفند  11 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 65ي  صفحه –كتاب درسي (  ؟ها نقش دارد در تنظيم ميزان خون ورودي به مويرگكدام گزينه،  - 436
  هاي كوچك سرخرگ )4  وريدها )3  ها مويرگ )2  هاي بزرگ سرخرگ )1

 )مرتبط با متن درس – 65ي  صفحه –كتاب درسي (  .........ها تنظيم اصلي جريان خون در مويرگ - 437

  .باشدها مياي در ابتداي مويرگهاي ماهيچهي حلقهبر عهده )1
  .ي مويرگ امكان ندارداي در ديوارهي ماهيچهبا توجه به فقدان اليه )2
  .باشدتر مياي ضخيمتر و ماهيچهي كشسان كمي ساختاري با اليهعهده بر )3
  .شودي آن انجام ميديواره ي پوششي همراه با غشاي پايه درتوسط يك اليه )4

  )مرتبط با متن درس – 65ي  حهصف –كتاب درسي (        ............ها وجود دارد، قطعاً  ي آن اي در ديواره ي ماهيچه ترين اليه ها كه ضخيم در نوعي از رگ - 438
  .شود مشاهده مي اي ياخته تبادالت بين خون و مايع بين )2  .خون غني از اكسيژن وجود دارد )1
  .هاستاز مويرگبيش سرعت متوسط خون  )4  .ي كبوتري در پيوستگي خون نقش دارد ي النه دريچه )3

  )مرتبط با متن درس – 65 ي صفحه –كتاب درسي (  ها صحيح است؟كدام يك در مورد سرخرگ - 439
  نفوذپذيري كم جهت تبادل مواد غذايي )2  اي با تعداد زيادي هستههاي ماهيچهدارابودن ياخته )1
  جلوگيري از منقطع شدن خون هنگام سيستول بطن )4  گشاد شدن در هنگام انقباض بطن )3

  )95بهمن  15 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 68و  66تا  64هاي  حهصف –كتاب درسي (  ؟چند مورد زير در ارتباط با هر نوع رگ خوني صادق است - 440
  اي ي ماهيچه داشتن اليه) ب  داشتن غشاي پايه ) الف
  داشتن فشار خون حداقل و حداكثر) د  هاي كشسان اي با رشته داشتن اليه) ج
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
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 )مرتبط با متن درس – 65ي  صفحه –كتاب درسي (  .........نبض، احساس موج ايجاد شده ناشي از تغيير حجم  -441

  .باشدي سه اليه به دنبال انقباض دهليزهاي چپ و راست ميساختاري با ديواره )1
  .باشداي قلبي ميي ماهيچهترين حفرههاي اصلي بدن به دنبال انقباض ضخيمي رگهمه )2
  .باشدها ميال انقباض بطن، پيوندي و پوششي به دنبايهايي داراي بافت ماهيچهرگ )3
  .باشدميدر اثر خاصيت كشساني  قلبدر هنگام استراحت  ها سياهرگ )4

 )مرتبط با متن درس – 65ي  صفحه –كتاب درسي (  .........فشار خون  - 442

  .هاستي بطنهمواره ناشي از انقباض ديواره )2  .شودي رگ بر خون وارد مياز طرف ديواره )1
  .ها وجود نداردها بر خالف سرخرگدر سياهرگ )4  .ستگاه گردش خون الزم استبراي كار طبيعي د )3

 )مرتبط با متن درس – 65ي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ نادرستكدام يك از موارد زير  -443

 ».........تر  بيش«

  .، در سطح بدن قرار گرفته اندهاسياهرگ )2  .شوندها در برش عرضي گرد ديده ميسرخرگ )1
  .اي نازكي دارندي ماهيچه، اليههاي كوچكسرخرگ )4  .انداندام قرار گرفته هر هاي عمقيها در قسمتسرخرگ )3

   مورد اين فرد درست است؟ زير درهاي  كدام يك از گزينه. ودبيان ش 90روي  140خون فردي  اگر فشار - 444

  )مرتبط با متن درس – 65ي  صفحه –رسي كتاب د(  .ميلي متر جيوه است 90ها،  سرخرگي  ديوارهفشار ناشي از برگشت  )1
  .سانتي متر جيوه است 140، بطنفشار ناشي از سيستول  )2
  .سانتي متر جيوه است 90 ،بطنفشار ناشي از سيستول  )3
  .متر جيوه است ميلي 140، ها سرخرگي  ديوارهفشار ناشي از برگشت  )4

 ها تبادل مواد در مويرگ  
  )با تغيير 85  –سراسري (  )مرتبط با متن درس – 67و  66هاي  صفحه –كتاب درسي (  ؟ است نادرستن، كدام عبارت هاي خوني انسا مويرگ در مورد -445

    .وجود دارد ي جهت تبادلها، منافذ آن يي همه در ديواره )2  .ها نفوذپذيري يكساني ندارند ي بافت در همه )1
  .اي ساخته شده است اليه از بافت سنگفرشي يك )4  .كندها را غشاي پايه احاطه ميبيروني مويرگسطح  )3

 )مرتبط با متن درس – 66ي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ نادرستكدام  -446

 ».........ها مويرگ«

  .مويرگي باز نباشند ي بندارهممكن است در اثر انقباض  )1
  .متر دارند ميلي 02/0ي كمي در حدود هاي بدن فاصلهياختهتا  )2
  .شود، جگر و طحال ديده مياستخوان هاي پيوسته در مغزالف مويرگخناپيوسته بري  )3
  .، توانايي تبادل مواد را دارندخون سريعي نازك و جريان ديواره وجود با )4

    .........كنند،  كه تبادل مواد بين خون و مايع ميان بافتي را تأمين مي هايي گ ردر دستگاه گردش خون انسان  - 447
  )با تغيير 94اسفند   7 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 66ي  صفحه –كتاب درسي (   .ي خود دارنداي را در ديوارهماهيچه يترين اليهضخيم )1
  .ها به عهده دارندترين نقش را در تغيير مقدار خون بافتمهم )2
  .هاي خوني دارندتري نسبت به ساير انواع رگسرعت خون كم )3
    .دهندترين حجم خون را در خود جاي ميت كم ديواره بيشي مقاومواسطهبه )4

   است؟ نادرستكدام يك از موارد زير در مورد اين نوع مويرگ . شود در اين نوع مويرگ ورود و خروج مواد به شدت كنترل مي -448

  )مرتبط با متن درس – 66ي  صفحه –كتاب درسي (      
  يغشاي پايه در سطح درون )2    حضور در بافت چربي )1
  حضور در دستگاه عصبي مركزي )4  هاي پوششي ياختهارتباط تنگاتنگ  )3
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A B

  ........، Kو  Naهاي  يون .........ها  ي كربوهيدرات محصوالت حاصل از تجزيه -449

    )95 بهمن 15 –آزمون كانون () مرتبط با متن درس - 66ي  صفحه –كتاب درسي (  
  .شوند هاي پوششي مويرگ وارد يا خارج مي با انحالل در فسفوليپيدهاي ياخته –همانند  )1
  .شوند ها منتشر  توانند از منافذ مويرگ مي –همانند  )2
  .كنند ها عبور مي هاي پوششي مويرگ راني از ياخته بري و برون با درون –برخالف  )3
  .شوند اي مي ياخته با انتقال فعال و صرف انرژي از مويرگ وارد مايع بين –برخالف  )4

 :ي موارد زير درست است به جزدر مورد مويرگ نشان داده شده در شكل مقابل همه -450

  )12مرتبط با متن درس و شكل  – 67و  66هاي  صفحه –كتاب درسي (                   
  .ناقص دارد ياي و غشاي پايهي بين ياختهحفره )1
  .شود، جگر و طحال يافت ميدر مغز استخوان )2
  .كندها را محدود مي، عبور مولكولي پروتئيني روي منافذاليه )3
  .هاي پهن و نازك روي هم قرار گرفته استي ياختهلبه )4

 )12و شكل  مرتبط با متن درس – 67ي  صفحه –كتاب درسي (  هاي نشان داده در شكل مقابل كدام مورد صحيح است؟در مورد مويرگ - 451

  .تواند در بافت چربي ديده شودنمي Bبرخالف مويرگ  Aمويرگ  )1
  .ديده شود مركزي تواند در بافت عصبيمين Bهمانند مويرگ  Aمويرگ  )2
  .، يك اليه ياخته با غشاي پايه داردAمويرگ   همانند Bمويرگ  )3
  .هاي ديواره استاخته، فاقد منافذ بين يAبرخالف مويرگ  Bمويرگ  )4

  

  

   است؟ نادرستكدام مورد . دهدي مويرگ را نشان ميدر رابطه با شكل مقابل كه عبور مواد از ديواره -452

1( A تواند يون پتاسيم باشدنمي.  ) 13مرتبط با متن درس و شكل  – 67ي  صفحه –كتاب درسي(  
2( B تواند يون سديم باشدمي.  
3( A تواند اكسيژن باشدمي.   
4( A تواند گلوكز باشدمي.  

 

  
  

 )مرتبط با متن درس – 67ي  صفحه –كتاب درسي (  .........راني  بري و برون درون -453

  . اي فاقد ليپيد انتقال دهدها را در كيسهتواند مولكولنمي )2  .هاي درشت به كار رودتواند براي انتقال پروتئيننمي )1
  .شودهاي محلول در خون ميباعث انتقال بسياري مولكول )4  .تقال از غشاي ياخته است، روشي براي انايهمانند جريان توده )3

 )90اسفند  5 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 68ي  صفحه –كتاب درسي (  .كند اثر مي .........ي فشار خون است كه در جهت  نتيجه .........فشار  -454

  درون مويرگ ، بازگشت مواد بهيتراوش )2  اسمزي، بازگشت مواد به درون مويرگ )1
  ، بيرون راندن مواد از مويرگيتراوش )4  اسمزي، بيرون راندن مواد از مويرگ )3

   .........در انسان سالم و بالغ، در طول مويرگ و از سمت سرخرگ به سمت سياهرگ  - 455

 )92اسفند  23 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 68ي  صفحه –كتاب درسي (  

  .فشار خون همانند فشار اسمزي در حال كاهش است )2    .فشار اسمزي تقريباً ثابت است )1
  .فشار خون همانند فشار اسمزي ثابت است )4  .فشار خون در حال كاهش و فشار اسمزي در حال افزايش است )3

  )87 –سراسري خارج از كشور(  )متن درس مرتبط با – 68ي  صفحه –كتاب درسي (  .شود ، مانع بروز خيز در انسان مي........افزايش  -456
  اي ياخته هاي مايع بين پروتئين )4  ها سياهرگ درونفشار  )3  هاي پالسما پروتئين )2  سديم بدن )1
  

A

B
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  )93 –ج از كشورسراسري خار(  )مرتبط با متن درس – 68ي  صفحه –كتاب درسي (  .تواند از ايجاد بيماري خيز ممانعت به عمل آورد مي .........در انسان، عدم  -457
  هاي كليه ي گلومرول سالمت ديواره )2  هاي درشت به كپسول بومن ورود پروتئين )1
  هاي لنفي ورود لنف به رگ )4    دفع نمك و آب از بدن )3

  )با تغيير 94 اسفند  21 – آزمون كانون(  )مرتبط با متن درس – 68 و 67 يها صفحه –كتاب درسي (  ها درست است ؟ي گردش خون در مويرگكدام گزينه، درباره - 458
  .شوندياز راه انتشار مبادله م يبافتنايم عيما ايمحلول در خون  يها از مولكول عضيب )1
  .فشار اسمزي در انتهاي سرخرگي مويرگ برابر با انتهاي سياهرگي مويرگ است )2
  .شودي مويرگ سبب ادم ميافزايش آلبومين در خون همانند آسيب ديواره )3
  .گيردهاي پوششي صورت ميغشاي ياخته عرض ، عبور مواد ازايروش جريان تودهدر  )4

    كند؟ را به درستي تكميل مي زيري  چند مورد جمله - 459
  )با تغيير 94فروردين  21 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 67و  66هاي  صفحه –كتاب درسي (    ».........هر نوع مويرگ موجود در بدن «

  .بيروني توسط غشاي پايه احاطه شده استطح در س - الف
  .، به خون نقش دارداي ياخته ات پالسماي وارد شده به فضاي بيندر بازگشت تركيب -ب
  .ي خود، نفوذپذيري زيادي دارد با داشتن منافذ زياد در ديواره -ج
  3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

 ها سياهرگ  

     )با تغيير 93اسفند  8–آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 68ي  صفحه –كتاب درسي (  .........ترين مقدار خون در بيش ،در انسان -460
  .اندتشكيل شده ياختهشود كه تنها از يك رديف هايي ديده ميبخش )1
  .هايي وجود دارد كه داراي قطر زياد و مقاومت كم ديواره هستندرگ )2
  .اره نازك استها كند و ديوخون در آنهايي است كه سرعت بخش )3
  .دارند عهده به هابافت خون مقدار در تغيير را نقش ترينهايي است كه مهمرگ )4

 .........دهد،  ترين مقدار خون را در خود جاي مي در دستگاه گردش خون انسان بخشي كه بيش -461

    )95فروردين  20 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 68ي  فحهص –كتاب درسي (    .كند ها را تأمين مي ي ارتجاعي خود، پيوستگي خون در رگ با ديواره )1
  .ها برعهده دارد ترين نقش را در تغيير مقدار خون بافت مهم )2
  .كند شوند، تسهيل  كه به سوي قلب باز مي  طرفه هاي يك تواند بازگشت خون به قلب را به كمك دريچه مي )3
  .گرداند را به گردش سياهرگي باز مي اي ياخته ده به فضاي بيني تركيبات پالسماي وارد ش مانده باقي )4

 كند؟هاي پا جلوگيري ميرگزير از متورم شدن بيش از حد سياهچند مورد  -462

  )با تغيير 94بهمن  23 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 68ي  صفحه –كتاب درسي (  
  ه در دمي سينهاي قفسهبرداشته شدن فشار از روي سياهرگ)  الف
  هاي پاطرفه كننده در سياهرگهاي يكدريچه) ب
  هاي پا در حين حركت انقباض ماهيچه)  ج
  3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

ي قلبي خون، از انگشت پا به قلب و برگشت مجدد آن به همان نقطه كدام دريچهيك گلبول قرمز در در مسير گردش خون انسان، براي يكبار گردش  - 463
  )93اسفند  8 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 68و   57، 56هاي  صفحه –كتاب درسي (  كند؟اهد بود كه اين گلبول از آن عبور مياي خوآخرين دريچه

  النه كبوتري )4  ميترال )3  سيني )2  سه لختي )1
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 دستگاه لنفي  

  )مرتبط با متن درس – 70و  69هاي  صفحه –ب درسي كتا(  ؟نداردهاي لنفي يك انسان سالم چند مورد زير وجود در رگطور معمول  به -464
 بافتي آب ميان               پروتئين                 چربي                 گلبول سفيد              گلبول قرمز  

1( 0  2( 1  3( 2  4( 3  

 .گيردصورت مي ......... حد فاصل در .........، بازگشت لنف به گردش خون در محل اتصال مجراي لنفي به سياهرگ انسان در -465

  )17و شكل  مرتبط با متن درس – 69ي  صفحه –كتاب درسي (

  ها و تيموس لوزه – گردني )2    تيموس و طحال – گردني )1
  ها و تيموسلوزه  – ايزيرترقوه )4    لاتيموس و طح – ايزيرترقوه )3

  )مرتبط با متن درس – 70و  69ي  ها صفحه –سي كتاب در(  است؟ نامناسبكدام يك براي پركردن جاي خالي  -466
  ».........، دستگاه لنفي«
  .وجود آمده در قسمتي از بدن موثر است هاي سرطاني بهياختهدر پخش  )1
  .دارد مؤثر زا نقشميان بافتي و مقابله با عوامل بيماري مايع ي در تصفيه )2
  .باشدهاي لنفي مياندام ها و، گرههاي مختلفهاي لنفي در اندازهشامل رگ )3
  .ي بزرگ را برعهده داردي رودههاي جذب شده از ديوارهوظيفه انتقال چربي )4

 )با تغيير 93فروردين  22 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 70و  69هاي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ نادرستكدام مورد  -467

  .كند وده را به دستگاه گردش خون منتقل ميطور معمول، لنف برخي از مواد جذب شده از ر به )1
  .دنكنزا كمك ميبه از بين بردن عوامل بيمارياي وجود دارند كه  هاي دفاعي ياختههاي لنفي،  در گره )2
  .گردد، به گردش خون باز ميهاسياهرگ بزرگ لنف پس از تصفيه شدن با ريختن به )3
  .كند ميدستگاه لنفي به گردش خون و ايمني بدن كمك  )4

 )17و شكل  مرتبط با متن درس – 70و  69هاي  صفحه –كتاب درسي (  .........شود، ساختاري كه در شكل مقابل ديده مي -468

  .شودهاي لنفي محسوب ميهمانند طحال و لوزه يكي از اندام )1
   .گيردهمواره باالتر از ساير مراكز لنفي قرار مي )2
  .به مويرگ خوني است ي اصلي آن بازگرداندن آبوظيفه )3
  .هاي اصلي دستگاه ايمني استمركزي براي زايش ياخته )4
  

  )با تغيير90 – خارج از كشور سراسري(  )مرتبط با متن درس – 70و  69هاي  صفحه –كتاب درسي (  »........هاي لنفاوي،  گره«است؟  نادرستكدام عبارت  -469
  .باشندها ميز توليد لنفوسيتاز مراك )2  .نمايند موادي به داخل خون ترشح مي )1
  .توانند در پخش سرطان نقش داشته باشندمي )4  .اندام لنفي نيستندها  لوزه برخالف )3

  )با تغيير93 فروردين  22 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 70و  69هاي  صفحه –كتاب درسي (  ........لنف  -470
  .شود ميسياهرگ بدن وارد بزرگ همانند خون به هر دو  )1
  .باشد ي سيستم دفاعي بدن مي هاي سازنده ياختهبرخالف خون فاقد هرگونه  )2
  .هاي لنفي استاي از مايعات و مواد وارد شده به رگ مجموعه )3
 .ثر باشدهاي سرطاني مؤياختهتواند در پخش نميبرخالف خون  )4
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  )رتبط با متن درسم – 70و  69هاي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ كدام مورد زير صحيح -471
  .هستند كننده فاگوسيت هاي ياخته و ها لنفوسيت توليد محل لنفي هاي گره )1
  .وجود دارد اي ياخته زايش مراكز حاوي لنفي اندام عدد سه سالم فرد بدن در )2
  .اي هستند بسته هاي ته هاي خوني، لوله هاي لنفي برخالف مويرگ مويرگ )3
  .دهند مي تشكيل ها اندام ي همه در راتگاه لنفي ، بخشي از دس هاي لنفيگره )4

 تنظيم دستگاه گردش خون  
 )مرتبط با متن درس – 70ي  صفحه –كتاب درسي (  ،ي موارد زير صحيح است به جزهمه دستگاه عصبي خودمختاردر مورد  -472

  . فعاليت آن نقشي در تامين نياز بدن به مواد مغذي در شرايط خاص ندارد )1
  . شرايط كاهش يا افزايش دهد باتواند متناسب  لب را ميفعاليت ق )2
  . كند با مركز تنظيم تنفس همكاري ميدر تنظيم نياز به مواد مغذي و اكسيژن مركز هماهنگي آنها  )3
  . باشد از ساز و كارهاي مهم تنظيم دستگاه گردش خون مي )4

   باشد؟افزايش فشار خون و ضربان قلب ميهاي زير محل تاثير هورمون فوق كليه براي چند مورد از اندام - 473

    ،    قلب    طحال       ،     مرتبط با متن درس – 70ي  صفحه –كتاب درسي (  كليه(  

1( 0  2(  1  3(  2  4( 3  
 )مرتبط با متن درس – 70ي  صفحه –كتاب درسي (  .  شوندها گشاد شود اسفنكترهاي مويرگي باز و سرخرگباعث مي ........ -474

    كربن دي اكسيد  هيدروژن برخالفيون  )2  همانند يون كلسيم    اكسيدكربن دي )1
  يون كلسيم برخالف كربن دي اكسيد  )4  كربن دي اكسيد برخالف يون كلسيم  )3

 )94ند اسف 21 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس –70و  53ي ها صفحه –كتاب درسي (  ........بافتي  هاي ياختهافزايش متابوليسم  -475

  .ي عكس دارد همواره با ميزان فشار تراوشي در همان بافت رابطه )1

 . ها نداردنقشي در افزايش اختالف فشار اكسيژن دو طرف جدار رگ )2

  .ها هستند با توليد مواد شيميايي، تنها عامل تغيير قطر رگ )3

  . اردعكس د يرابطهدر آن بافت ، اكسيژن ابا ميل تركيبي هموگلوبين ب )4
 )مرتبط با متن درس – 70ي  صفحه –كتاب درسي (  ........خون،  فشار حفظ براي انعكاسي سازوكارهايدر  -476

  .دنيم دستگاه گردش خون نداراعصاب و مراكز عصبي نقشي در تنظ سيستم )1
  .دنهاي بزرگ در گردش عمومي خون قرار دار ي سياهرگهاي فشاري در ديوارهگيرنده )2
  .گيردجهت تنظيم موضعي فشار خون صورت ميفقط در هنگام ورزش  ايفاي نقش، )3
  .هاي فشاري نقش دارندهاي شيميايي حساس به يون هيدروژن همانند گيرندهگيرنده )4

 . قرار دارد ........و بصل النخاع در نزديكي مركز  ........مراكز اعصاب دستگاه عصبي خودمختار در  -477

 )95بهمن  15 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 70 و 59ي ها صفحه –كتاب درسي (  

  بينايي  –نخاع  )4  تنظيم تنفس  –پل مغزي  )3  بينايي  –پل مغزي  )2  تنظيم تنفس  –نخاع  )1
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  خون) پ

، بـه  كنـد  هاي بدن منتقل ميها را بين ياختههورمون اكسيژن و اكسيد، دي كربن غذايي، مواد اي مايع است كهي زمينهخون بافتي پيوندي با ماده
هـاي  ، باعث ايمني و دفاع در برابر عوامل بيگانه به خصوص با كمـك گويچـه  كندتنظيم و يكسان كردن دماي بدن در نواحي مختلف كمك مي

  .كند مي ها از هدر رفتن خون در هنگام ايجاد بريدگي جلوگيريي گردهوسيله همچنين به. شودسفيد خود مي
  :شونداين دو بخش از هم جدا مي) سانتريفيوژ(ارد كه با گريزانه خون دو بخش د 
  خونـاب حـاوي    ).درصـد  90( ، خود عمدتا از آب تشكيل شده استدرصد حجم آن است 55كه بخش مايع خون و حدود ) پالسما(خوناب

سـيلين   پنـي  برخي از داروهـا نظيـر   اسمزي و انتقال ها وظايف مهمي از جمله حفظ فشار اين پروتئين. هاستها و پروتئين، يونمواد غذايي، دفعي
  .را بر عهده دارند) توسط گلوبولين(و ايمني ) توسط فيبرينوژن(، انعقاد خون )ومينتوسط آلب(
 باشدها ميهاي سفيد و گرده، گويچههاي قرمزدهد شامل گويچهدرصد حجم خون را تشكيل مي 45اي كه حدود بخش ياخته.  

بسـيار  هاي قرمز با توجه به فراواني اين درصد عمدتا توسط گويچه. شودبهر يا هماتوكريت ناميده مي ، خونهاي خونيي ياختهدرصد حجم :نكته
  .شودتعيين ميبيشتر آنها نسبت به ساير اجزا 

ي بنيـادي  خـود دو نـوع ياختـه    ، در اولين تقسـيم هاستهاي خوني و مگاكاريوسيتي ياختهي بنيادي اوليه در مغز استخوان كه منشا همهياخته
ي ميلوئيـدي منشـا   ها از ياختـه ياختهساير . سازدها را ميدر تقسيمات خود لنفوسيت اًي لنفوئيدي بعدياخته. كندلنفوئيدي و ميلوئيدي ايجاد مي

 .باشد ها مي و مونوسيت) يل، بازوفيل و نوتروف ائوزينوفيل(دار  هاي سفيد دانه هاي قرمز، گويچه ها، گويچه گيرد كه شامل گردهمي

  هاي خوني قرمزگويچه
هـاي باريـك رد   كند تا از مويرگها كمك مياين ساختار به آن. ، شكلي كروي دارند كه از هر دو طرف فرو رفته استمزهاي خوني قرگويچه
هاي قرمز درصدي گويچه 99و باتوجه به فراواني ها اي به نام هموگلوبين است كه ظاهري قرمز رنگ به آنها پر از مادهي آنياختهميان. شوند

دي اكسـيد و  ها انتقال گازهاي تنفسي است كه جزئيـات نقـش آن در مـورد كـربن    كار اصلي آن. دهدهاي خوني به كل خون ميدر بين ياخته
ها در طحال و كبد توانند از مويرگميقرمز تمام شد، نهاي  ي گويچهروزه 120پس از اين كه عمر . اكسيژن را در فصل تبادالت گازي خوانديد

تخوان بـرود و در توليـد   ذخيره شود و يا به مغز اسو كبد در بدن تواند شوند و آهن آزاد شده ميدر نتيجه در اين دو محل تخريب مي. بگذرند
  .اي جديد نقش ايفا نمايدگويچه

، )جهـت تركيـب بـا اكسـيژن    به كار رفتـه در سـاختارهموگلوبين   (  در ساخت گلبول قرمز مواد زيادي نقش دارند كه در كتاب درسي به آهن
منبـع غـذايي فوليـك    . ستاشاره شده ا) جهت كاركرد صحيح فوليك اسيد( B12و ويتامين) ياختهمورد نياز جهت تقسيم طبيعي (فوليك اسيد 
ي بـزرگ  هـاي روده تواند به ميزان كم توسط باكتريمي B12.باشدجگر مي، گوشت قرمز و سبزيجات با برگ سبز تيره، حبوبات، اسيد و آهن

  .توليد شود و از طرفي فقط در غذاهاي جانوري وجود دارد
. دهـد  افزايشا هاي قرمز ركند تا سرعت توليد گويچههاي كبد و كليه ترشح شده و بر روي مغز استخوان اثر ميهورمون اريتروپويتين از ياخته

و ) هـا بـه اكسـيژن   افزايش نيـاز ياختـه  (هاي طوالني  ، ورزش)هاياختهنرسيدن اكسيژن به (هاي تنفسي و قلبي  ، بيماريخوني كماين هورمون در 
  .يابدمي افزايش) كاهش اكسيژن در جو( حضور در ارتفاعات

 .هاستياختهجبران نرسيدن اكسيژن به  ي اين حاالت هدف از افزايش اريتروپويتين، تالش برايدر همه :نكته

  هاي سفيد گويچه
 .ها دفاع در برابر عوامل خارجي استدار هستند و نقش اصلي آنهايي هستهياخته: هاي سفيدگويچه

  :شوندهاي سفيد با توجه به ساختار هسته به دو گروه بزرگ تقسيم ميگويچه
 ي  هسـته (بـه سـه نـوع ائوزينوفيـل    . باشـند هاي فراوان ميياخته، داراي دانهها در ميانن ياختهاي: ي دو يا چند قسمتي هاي داراي هستهياخته

 و چندقسـمتي  ي هسـته ( و نوتروفيـل ) تيره هاي دانه و افتاده هم روي دوقسمتي ي هسته(بازوفيل  ،)درشت هاي روشن شكل و دانه دوقسمتي دمبلي
  . شوندتقسيم مي) ريز روشن هاي دانه
 ي  هسـته (و مونوسيت ) شكل ي گرد يا بيضي هسته(به دو نوع لنفوسيت . فاقد دانه در سيتوپالسم هستند :ي تك قسمتياي داراي هستههياخته

  .شوندتقسيم مي) شكل خميده يا لوبيايي
  هاگرده
تركيباتي فعال جهـت كمـك بـه تشـكيل     هاي زياد حاوي هاي كامل نيستند بلكه قطعاتي از ياخته هستند كه هسته ندارند و دانه، ياختههاگرده

بـراي انعقـاد   . شـوند تشكيل مي) بزرگ = مگا(هاي بزرگي به نام مگاكاريوسيت ياختهقطعه شدن ها در مغز استخوان از قطعهگرده. لخته دارند
كند و  تبديل مي روترومبين را به ترومبين، پاين آنزيم. روترومبيناز ترشح شود، آنزيمي به نام پديده هاي آسيبها و گردهخون، ابتدا بايد از بافت
ها را هاي خوني و گردههاي فيبرين، ياختهرشته. رساند، واكنش تبديل فيبرينوژن محلول به فيبرين نامحلول را به انجام ميسپس ترومبين حاصل

   .شودگيرند و لخته تشكيل ميدر برمي
     . گيردكنند كه جلوي خونريزي را ميدرپوشي ايجاد مي ،ها با تجمع، گردهته نباشدحدود و نياز به تشكيل لخدر صورتي كه خونريزي م :نكته
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    ........، دهد درصد را تشكيل مي 50بيش از  ، قسمتي كهه قرار دهيم، پس از گريزانه كردني آزمايش را در دستگاه گريزاناگر يك لوله -478
  )17مرتبط با متن درس و شكل  – 71ي  صفحه –كتاب درسي (    

  .فقط شامل مواد معدني هست )2    .فقط شامل مواد آلي هست )1
  .باشدها ميشامل مواد غذايي و پالكت )4  .درصد آب هست 90حاوي بيش از  )3

   باشد؟ سيلين ميدر حفظ فشار اسمزي خون و انتقال پني خونابهاي به ترتيب اهميت كدام يك از پروتئين -479

 )متن درس مرتبط با – 71ي  صفحه –كتاب درسي (  

  آلبومين –آلبومين  )4  آلبومين –گلوبولين  )3  گلوبولين –آلبومين  )2  فيبريوژن –آلبومين  )1
  )93اسفند  22 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 71ي  صفحه –كتاب درسي (  .......... خونابهاي موجود در  پروتئين نيستممكن  -480

  .ها دخالت كنند در جذب و انتقال يون )2  .ددر حمل گازهاي تنفسي دخالت داشته باشن )1
  .با شكسته شدن در فرآيند انعقاد خون دخالت كنند )4  .در تنظيم فشار اسمزي خون نقش داشته باشند )3

  )95بهمن  15 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 71ي  صفحه –كتاب درسي (  ؟كدام عبارت صحيح است -481
  .خون نقش مهم دارد، قطعاً در خوناب وجود دارد pHهر پروتئيني كه در تنظيم  )1
  .تر است هاي خوني بيش درصد حجم آب در خوناب از درصد ياخته )2
  .زا دخالت دارد هر پروتئيني كه در خوناب در فرآيند انتقال مواد نقش دارد، در مبارزه با عوامل بيماري )3
  .اي با خون است ي بين ياخته حاصل تبادل دائم مادهي دفعي در خوناب،  هر ماده )4

 )مرتبط با متن درس – 71ي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ نادرستكدام يك از موارد زير  -482

  .اندحل شده خونابمواد غذايي همانند مواد دفعي در  )1
  .زا اهميت دارندها در ايمني و مبارزه با عوامل بيماريگلوبولين )2
  .است آمينواسيدها و اوره ها،كربوهيدرات شامل ونابخ غذايي مواد )3
  .كه در انعقاد خون اهميت دارد خوناب استهاي فيبرينوژن از پروتئين )4

  )95اسفند  20 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 71ي  صفحه –كتاب درسي (  ؟ندارداي بافت پيوندي خون دخالت  در كدام مورد، بخش ياخته - 483
  ايمني بدن )4  حمل هورمون )pH  3تنظيم  )2  نانعقاد خو )1

 )18و شكل  مرتبط با متن درس – 72ي  صفحه –كتاب درسي (  ؟گيردنميي ميلوئيدي منشا از ياختهچند مورد  -484
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     .حضور دارند ..........رگ خوني موجود در مغز استخوان  در فردي بالغ و سالم، در -485

  )95اسفند  6 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 72ي  صفحه –كتاب درسي (  
  دار هاي قرمز هسته ها و گويچه گرده )2  دار ي قرمز هسته مگاكاريوسيت و گويچه )1
  هاي قرمز پرشده از هموگلوبين اكاريوسيت و گويچهمگ )4  هاي قرمز پر شده از هموگلوبين ها و گويچه گرده )3

 قرمز هاي خوني ياخته  
    ..........هاي خوني قرمز آسيب ديده و مرده است قطعاً  در انسان سالم و بالغ، هر اندامي كه به عنوان محل تخريب ياخته - 486

  )95اسفند  20 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 72ي  حهصف –كتاب درسي (   .باشد ي آهن آزاد شده در طي اين فرآيند نيز مي محل ذخيره )1
  .باشد هاي خوني در دوران جنيني نيز مي محل توليد ياخته )2
  .شود به عنوان منبعي براي فوليك اسيد نيز محسوب مي )3
  .هاي قرمز نقش دارد با ترشح هورموني در تنظيم ميزان گويچه )4




