اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

آزمون شماره 3
9316/36/33

زیـــــــست شناسی یازدهم لــــیموترش

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ3
گروه مولفان

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه پاســــخنامه تشــــریحی

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای تابستان –  03سوال

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

1

گزینه 4

هر رگی که از قلب خاج میشود و حاوی خون با تراکم باالی دی اکسید کربن
باشد یعنی سرخرگ ششی ،میتواند در بخشی از زندگی انرژی انقباض قلب
را در خود ذخیره کند چون جنس آن از سرخرگ است و ما میدانیم
سرخرگها بخشی از انرژی انقباض قلب را درون خودشان ذخیره میکنند.
( به دلیل داشتن دیواره انعطاف پذیر)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هر رگی که به قلب وارد میشود و جهت خون آن به سمت پایین
باشد سیاهرگ زبرین میباشد نمیتواند به کمک دریچههای النه کبوتری مانع
از بازگشت خون به قلب شود زیرا در این سیاهرگها دریچههای النه کبوتری
در سیاهرگ زیرین دیده میشود.
گزینه  )2هر رگی که از قلب خارج میشود و حاوی خون پر اکسیژن باشد
آئورت هست نمیتواند بیشترین حجم خون را در خود ذخیره کند زیرا آئورت
سرخرگ است !! این سیاهرگها هستند که بیشترین حجم خون را درون خود
جای میدهند .مثل سیاهرگهای زند زیرین و زند زبرین

آنالیز سوال

گزینه  )3هر رگی که به قلب وارد میشود و جهت خون آن به سمت باال باشد به سیاهرگ زیرین اشاره دارد در هر دوره از کار قلب خون را وارد
دهلیز نمیکند زیرا در هنگام انقباض دهلیزها خونی وارد دهلیزها نمیگردد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :رگهای متصل به قلب انسان ()104

عنوان

سطح سوال  :نسبتا سخت

توضیح
پایین تر از قوس آئورت و سرخرگ ششی است.

دهلیز چپ
دهلیز راست

در سمت چپ دهلیز راست قرار گرفته است.

بطن راست

پایین تر از قوس آئورت است.
در سطح چپ و تحتانی قلب قرار دارد .از بطن راست ضخیم تر است.

بطن چپ

از بطن راست شروع می شود تنه این رگ در سمت چپ آئورت واقع شده است پس از صعود تا زیر قوس آئورت به دو شاخه

سرخرگ ششی

راست و چپ تقسیم می شود و به ریه ها می رسد .البته به قوس آئورت متصل است.
خون سرخرگ را از بطن چپ خارج می کند .قطر آن حدود  3سانتی متر است پس از خروج از بطن چپ به طرف باال صعود

آئورت

می کند که به آن آئورت صعودی می گویند .در طرف چپ ستون مهره ه ا  ،قوس آئورت به پایین ادامه می یابد و آئورت
نزولی نام می گیرد .در کل می توان گفت از قوس آئورت  3رگ خارج می شود.

سیاهرگ های ششی

به دهلیز چپ وارد شده اند و پایین تر از قوس آئورت  ،سرخرگ ششی و بزرگ سیاهرگ زبرین هستند.

بزرگ سیاهرگ زیرین

در قسمت تحتانی قلب قرار گرفته است.

بزرگ سیاهرگ زبرین

در قسمت فوقانی قلب قرار گرفته است.

رگ

بافت پوششی

ماهیچه صاف

بافت پیوندی

دریچه

ضخامت دیواره

قطر داخلی

سرعت حرکت خون

سرخرگ

√

√

√

×

ضخیم تر

کم

زیاد

سیاهرگ

√

√

√

√

ضخیم

زیاد

متوسط

مویرگ

√

×

×

×

نازک

خیلی کمتر

آهسته

یک جمع بندی خوب و قشنگ ( ...سمپ = س  :سنگفرشی ساده  -م  :ماهیچه ای صاف – پ  :پوشش پیوندی)
عنوان رگ

قطر دورنی

ساختمان از داخل به خارج

حاوی  ........می باشد

خون را به  .......تحویل میدهد

سرخرگ

نسبتاً زیاد

سمپ

خون تیره یا روشن

بافت های بدن  ،شش و قلب

سیاهرگ

زیاد

سمپ

خون تیره یا روشن

قلب و کبد

مویرگ

کم

سنگفرشی ساده

خون تیره  /روشن

بافت ها و رگ ها

رگ لنفی

ـــ

ـــ

لنف

سیاهرگ

ویژه آزمون مرحلـــه  1شهریور قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

در دوره کار قلب یک انسان سالم در حال استراحت ،شنیدن صدای اول قلب را پیش از شروع انقباض بطنها که مربوط به بسته شدن دریچه های
دولختی و سه لختی قلبی است .یک دهم ثانیه قبل از این اتفاق انقباض دهلیزها شروع میشود که ناشی از این است که تحریکات بافت گرهی در
سرتاسر بافت میوکارد دهلیزها منتشر شده است ( .همیشه اول تحریک داریم بعد عمل )
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  0.3 )2ثانیه پس از این اتفاق ما پایان انقباض بطنها را داریم فشار خون سرخرگ خارج شده از قلب به  020میلی لیتر در ثانیه نمی-
رسد ،این  020میلی لیتر بر ثانیه مربوط به زمانی است که اوج انقباض بطنها را داریم و فشار خون آئورت به این حد ماکسیمم میرسد .یعنی تقریبا
وسطهای انقباض بطنها نه در پایان آن که فشار آئورت این مقدار باشد.
گزینه  )3بالفاصله بعد از شنیدن صدای اول قلب تحریکات از گره دهلیزی بطنی به دیواره بین دوبطن منتقل نمیشود .تحریکات زمانی که ما
صدای اول را میشنویم از دیواره بین دو بطن عبور کرده و در حال پخش شدن در میوکارد بطنها است .چون بخش  Qاز موج  QRSبراساس
تحریک میوکارد بطن است پس میتوان گفت موج تشکیل شده است و از دیواره بین دو بطن عبور کرده است.
گزینه  0.0 )4ثانیه قبل از این اتفاق میشود  0.0ثانیه بعد از شروع استراحت عمومی که مانعی برای خروج خون از حفرات قلب وجود ندارد بلکه
در استراحت عمومی دریچه های سینی بسته هستند و خون اجازه خروج ازقلب را ندارد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :دورهی کار قلب انسان ()104

سطح سوال  :نسبتا سخت

یه انیمیشن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای گردش خون رو خوب خوب یادش بگیری،
میتونی با برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی
زیبای فعالیت بافت گرهی در انسان رو ببینی
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گزینه 2

بخشهایی که در دوران جنینی برای فرد گلبول قرمز میسازند ،به ترتیب طحال ،کبد و مغز استخوان هستند.
بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) طحال و کبد میتوانند محل مرگ گویچههای قرمز پیر در بزرگسالی باشند ( .تایید الف )
گزینه ب) طحال ،مغز استخوان از جمله انداهای لنفی هستند و میتوانند از مراکز تولید لنفوسیتها در بدن باشند ( .رد ب )
گزینه ج) طحال از جمله اندامهای لنفاوی است و میتواند در طول زندگی فرد محل استقرار لنفوسیتها باشند ( .تایید ج )
گزینه د) کبد میتواند هورمون اریتروپویتین را ترشــک کند که مادهی محرک تق سیم در مغز ا ستخوان و تولید گویچهی قرمز
است ( .رد د)
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،ترکیبی

4

مبحث سوال  :گویچههای قرمز ()104

سطح سوال  :سخت

گزینه 4

رسم موج  Pبه دنبال تولید پیام توسط گره پیش آهنگ صورت میگیرد و در این موقع که دهلیزها در حال استراحت هستند خون از سیاهرگها وارد قلب
میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1وقتی تحریكات از طریق الیاف گرهی به دیواره بطنها منتقل میشوند ،دهلیزها در حال انقباض هستند و خون از دهلیزها وارد بطنها
میگردد و در نتیجه از دریچههای دولختی و سه لختی خون عبور میکند.
گزینه  )2در ابتدای استراحت بطنها گره پیش آهنگ تحریك نشده و در نتیجه دریچههای سینی مانع از خروج خون میشوند.
گزینه  )3شــبكهی گرهی میوکارد پس پخش کردن تحریكات در نقطه  Sاز موج  QRSفعالیتش تمام میشــود ،اندکی بعد از این اتفاد در هنگام آزاز
موج  Tکه بطنها در حین انقباض هستند ،بیشترین قدرت انقباضی را دارند که سبب می شود بیشترین فشار خون درون سرخرگ آئورت دیده شود .این
نتیجه با توجه به فعالیت کتاب درسی نیز قابل استنباط است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،تحلیلی مبحث سوال  :بافت گرهی و نمودار الکتروکاردیوگرام ( )104سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلـــه  1شهریور قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

همواره بعد و قبل از سی ستول (انقباض) بطنها ف شار خون درون سرخرگها من جمله سرخرگ آئورت کاهش مییابد زیرا عامل پیو ستگی ف شار خون
در رگها که انقباض بطنهاست وجود ندارد.
بررسی سایر گزینهها :

آنالیز سوال

گزینه  )1دریچههای قلبی از جمله دو لختی و سه لختی ساختار فاقد ماهیچه دارند ( بافت پوشش چین خورده هستند)
گزینه  )3در نقطهی  Dفشار خون درون بطنها به حداکثر مقدار خود میرسد.
گزینه  )4در نقطهی  Cدریچههای قلبی بسته هستند و خونی به بطنها وارد نمیگردد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،تحلیلی

مبحث سوال  :الکتروکاردیوگرام(نوار قلب) ()104

سطح سوال  :نسبتا سخت

دریچههای قلبی
نوع دریچه

دریچهی قلبی (دو لختی و سه لختی)

دریچهی سینی

زمانی که دریچهها باز هستند

از شروع استراحت عمومی تا پایان

از شروع انقباض بطنها تا پایان

انقباض دهلیزها

انقباض بطن یا کمی قبل از شروع
استراحت عمومی

زمانی که دریچهها باز میشوند

از شروع استراحت عمومی

از شروع انقباض بطنها

مدت زمانی که دریچهها باز هستند

 0/5ثانیه

 0/3ثانیه

زمانی که دریچهها بسته هستند

در تمام مدت انقباض بطنها

در تمام مدت انقباض دهلیزها و

زمانی که دریچهها بسته میشوند

پایان انقباض دهلیزها (در در نوک قله

پایان انقباض بطنها (کمی پس از

موج )QRS

ثبت قله موج )T

 0/3ثانیه

 0/5ثانیه

استراحت عمومی

مدت زمانی که دریچهها بسته
هستند
صداهای

ویژگی

قوی ،گنگ و طوالنی

ضعیف ،واضح و کوتاه

قلبی

زمان شنیده شدن

ابتدای انقباض بطنها ( کمی پس از ثبت

ابتدای استراحت عمومی

بخش  Rاز موج )QRS

(کمی پس از ثبت قله موج )T

4
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گزینه 3

بیشترین خون جمع شده در دهلیزها ،در هنگام پایان سیستول بطن ها و در هناگم شنیدن صدای دوم قلب دیده می شود ،در چرخهی کار قلب
مدت زمان فاصلهی بین صدای اول تا صدای دوم برابر  0/3ثانیه و فاصله زمانی صدای دوم تا صدای اول بعدی  0/5 ،ثانیه است ،در دهلیزها زمان
سیستول برابر  0/1ثانیه و مدت استراحت (دیاستول) آن  0/7ثانیه است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1همانطور که گفتیم بیشترین خون جمع شده در دهلیزها در پایان سیستول بطن ها قابل مشاهده است ولی مدت مدت زمان دیاستول بطنها
 0/5ثانیه است (برابر با  0/5ثانیه فاصله ی زمانی بین صدای دوم تا صدای اول بعدی است و از آن بیشتر نیست ) 
گزینه  )2در پایان استراحت عمومی ،بیشترین خون در دهلیز مشاهده نمیشود ،چون دریچههای قلبی باز اند و خون از آن وارد بطن ها
میشود ،زمان ثبت بین موج  Rتا پایان موج  ،Tتقریبا  0/3ثانیه طول میکشد.
گزینه  )4در هنگام آغاز دیاستول دهلیزها ،کمترین خون در آنها وجود دارد ( خون خود را به بطن تخلیه کردهاند) ،زمان استراحت عمومی 0/4
ثانیه است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،مقایسهای

مبحث سوال  :انقباض قلب ()104

سطح سوال  :نسبتا سخت

مراحل انقباض بطنها

ایستگاه آموزشی این تست

مرحله اول  :استراحت عمومی
در این مرحله دهلیزها و بطن ها در حال استراحت هستند .در این
مرحله خون از سیاهرگ ها به دهلیزها وارد می شود .دریچه های دو
و سه لختی باز هستند و خون در حال وارد شدن به بطن ها می باشد.
بنابراین باید نتیجه بگیریم در استراحت عمومی دریچه های
دهلیزی بطنی باز هستند اما دریچه های سینی شكل بسته هستند و
خون از بطن ها خارج نمی شود .این مرحله  0/4ثانیه طول خواهد
کشید( .بیش تر خون وارد شده به دهلیزها به علت وزن خون در
این مرحله وارد بطن ها می شوند).
مرحله دوم  :سیستول دهلیزها و دیاستول بطن ها
موج  Pکه در مرحله استراحت عمومی به وجود آمده بود هم اکنون
کامل شده است و انقباض دهلیزها در این مرحله صورت می گیرد.
یادتان هست که انقباض دهلیزها برابر با استراحت بطن ها بود
بنابراین هم اکنون بطن ها درحالت دیاستول به سر می برند .این
مرحله  0/1ثانیه طول می کشد و در طی آن با انقباض کامل دهلیزها
120میلی لیتر خون در هر بطن جمع می شود .در این مرحله
موج  QRSدر حال شكل گرفتن است.
مرحله سوم  :سیستول بطن و دیاستول دهلیزها
در ابتدای سیستول بطن ها دریچه های دو و سه لختی بسته می شوند تا خون به دهلیزها بازنگردد .با بسته شدن این دریچه ها صدای اول قلب
ایجاد می شود .هم اکنون موج  QRSشكل گرفته است و از
 Sگذشته است.
از سویی دیگر دریچه های سینی شكل باز می شوند و خون تیره وارد
سرخرگ ششی می شود تا به شش ها برود و خون روشن وارد
سرخرگ آئورت می شود تا به بافت ها و اندام ها برسد .این مرحله
 0/3ثانیه طول می کشد و طی آن  70میلی لیتر خون وارد هر
سرخرگ می شود و  50میلی لیتر خون در هر بطن باقی می ماند.
در این مرحله موج  Tدر حال شكل گرفتن است و پس از آن که
دریچه های سینی بسته شدند تا خون از سرخرگ ها به بطن ها
برنگردد صدای دوم قلب ایجاد می شود و بطن ها به حالت آرامش
برمی گردند.

ویژه آزمون مرحلـــه  1شهریور قلم چی
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گزینه 2

بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) کل فاصلهی زمانی بین شنیدن صدای دوم (بسته شدن دریچههای سینی) تا صدای اول بعدی (بسته شدن دریچههای دو
لختی و سه لختی) حدود  0/5ثانیه طول میکشد و شامل دیاستول عمومی و انقباض دهلیزها میشود ( .رد الف )
گزینه ب) در این فاصله بطنها در دیاستول هستند و دریچههای سینی بستهاند تا مانع از بازگشت خون به بطنها و همچنین مانع از
خون خون از بطنها شوند ( .تایید ب )
گزینه ج) در این مدت دریچههای دهلیزی-بطنی (میترال و سه لختی) همگی باز هستند و خون دهلیزها را به داخل بطنها منتقل می-
کنند ،چیزی که دریچهها را باز میکند جهت جریان خون است ( .تایید ج )

آنالیز سوال

گزینه د) سرخرگها در هنگام سیستول بطن ها ،انرژی حاصل را در دیوارهی ارتجاعی خود ذخیره میکنند تا فشار خون دیاستولی به
صفر نرسد ( .رد د )
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،تحلیلی

سطح سوال  :سخت

مبحث سوال  :قلب و ساختارآن ()104

وضعیت حجم خون موجود در حفرات قلبی
وضعیت

افزایش حجم خون

کاهش حجم خون

ثابت ماندن حجم
خون

8

دهلیز

از ابتدای انقباض
بطنها تا اندکی
پس از پایان
انقباض بطنها و
ابتدای شروع
استراحت عمومی

وضعیت

بطن

از ابتدای استراحت
عمومی تا پایان
انقباض دهلیزها

کمی بعد از ابتدای
استراحت عمومی تا
پایان انقباض
دهلیزها

از ابتدای انقباض
بطنها تا اندکی
پس از پایان
انقباض بطنها

در مرحلهی
استراحت عمومی
تقریبا ثابت است

در ابتدا و انتهای
انقباض بطنها

بطن

دهلیز

اندکی پس از پایان
انقباض بطنها و
ابتدای شروع
استراحت عمومی

بیشترین حجم خون

کمترین حجم خون

پایان انقباض دهلیزها

در نوار قلب :
پایان موج T

در نوار قلب :
کمی پس از بخش R
از موج QRS

پایان انقباض
دهلیزها

پایان انقباض بطنها

در نوار قلب :
کمی پس از بخش
 Rاز موج QRS

در نوار قلب :
کمی پس از قله موج
T

----------------------

گزینه 3

رگهای که خون را به قلب بازمیگردانند ،سیاهرگها هستند ،در سیاهرگها و سرخرگها همواره بیشترین ظرفیت هموگلوبین در ترکیب با اکسیژن
است ،البته دقت کنید در سرخرگهای موجود در گردش خون بزرگ و سیاهرگهای ششی که خون روشن دارند ،این ترکیب در بیشترین حد است
ولی در سیاهرگهای گردش خون بزرگ و سرخرگهای ش شی که خون تیره دارند ،این مقدار کمتر ا ست ولی بازهم از زلظت دی اک سیدکربن در
ترکیب با هموگلوبین به مراتب بیشتر است.
بررسی سایر گزینهها :

آنالیز سوال

گزینه  )1بیشترین سرعت جریان خون در سرخرگهای بزرگ مثل آئورت دیده میشود.
گزینه  )2سیاهرگهایی که در قسمت پایینتر از قلب قرار گرفتهاند ،دریچههایی به صورت یكطرفه خون را به سوی قلب میراند.
گزینه  )4امكان تبادل مواد بین خون و مایع بین سلولی در مویرگها وجود دارد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،خط به خط

مبحث سوال  :رگهای خونی ()104

سطح سوال  :متوسط

6
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4
9
رگهایی که میزان جریان خون ورودی به یك شبكهی مویرگی را تعیین
میکنند ،سرخرگهای کوچك هستند ،تحت تاثیر کمبود اکسیژن و افزایش

دیاکسیدکربن ،خون ورودی به شبكهی مویرگ را افزایش میدهند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1فشار بیشینه در سرخرگهای بزرگ مثل آئورت  120میلیمتر
جیوه است.
گزینه  )2در هنگام انقباض الیهی میانی که ماهیچه صاف است ،مقاومت
بیشتری دارند.
گزینه  )3الیه میانی آنها (ماهیچه صاف) ضخامت بیشتری نسبت به
الیه خارجی (بافت پیوندی) دارد.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،مفهومی و دامدار

10

مبحث سوال  :سرخرگهای کوچک ()104

سطح سوال  :متوسط

گزینه 4

در هنگام استراحت بطنها ،سرخرگ ها انرژی ذخیره شده در خود را که در هنگام انقباض قلب ،با گشاد شدن و ارتجاع دیواره خود ،کسب کرده اند،
آزاد میکنند و این یعنی دیواره کشسان آنها جمع میشود و خون را با فشار به جلو میرانند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در هنگام انقباض قلب ،سرخرگهای متصل به قلب (آئورت و ششی) گشاد میشوند تا خون را در خود جای دهند.
گزینه  )2در هنگام استراحت قلب ،همانطور که گفتیم سرخرگهای بزرگ منقبض میشوند تا خون را به بافتهای بدن هدایت کنند.
گزینه  )3در هنگام ا ستراحت بطنها ،سرخرگها دارای کمینهی ف شار خون  00میلیمتر جیوه و در هنگام انقباض بطنها دارای کمینهی ف شار
خون  120میلیمتر جیوه هستند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،مفهومی و دامدار مبحث سوال  :جریان خون در سرخرگهای بزرگ ( )104سطح سوال  :متوسط
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گزینه 2

کوچكترین رگهای بدن ان سان ،مویرگها ه ستند؛ که امكان تبادل مواد را فراهم میکنند ،ماهیچهی صاف موجود در دیواره سرخرگهای کوچك،
بندارهی ابتدای شبكهی مویرگی را کنترل میکند( .بنداره مربوط به خود مویرگ نیست)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در مویرگها امكان مبادله سریع مولكولهایی از قبیل گلوکز و اکسیژن و دی اکسید کربن از طریق انتشار ،وجود دارد.
گزینه  )3منافذ موجود در دیواره مویرگ امكان عبور موادی چون یونهای سدیم و پتاسیم را فراهم میکند.
گزینه  )4دیواره مویرگ نازک بوده فقط یك الیه بافت پوششی است و سرعت جریان خون در آن کندتر از سایر رگهای بدن است.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،مفهومی و دامدار مبحث سوال  :جریان خون در سرخرگهای بزرگ ( )104سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلـــه  1شهریور قلم چی
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گزینه 1

بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) گرده یا پالکت از قطعهقطعه شدن بخش میانیاختهای (سیتوپالسم) سلولهای مگاکاریوسیت
در مغز استخوان تولید میشوند.
( تایید گزینه )
مورد دوم) در نوعی آسیب به دیواره رگ خونی که منجربه خونریزی شدید
شود ،گردهها در تشكیل لخته نقش اصلی را برعهده دارند .در آسیبهای جزئی
پالکتها تجمع میکنند و درپوش ایجاد میکنند و لخته ایجاد نمیگردد ( .رد گزینه )
مورد سوووم) با ترشــک آنزیم پروترومبیناز از دانههای درون خود ،منجر به تشــكیل رشــتههای فیبرین و لخته میشــوند .دقت کنید پروتئین
فیبرینوژن توسط کبد ساخته و وارد جریان خون و خوناب میشود ( .رد گزینه )
مورد چهارم) ترومبیناز ترشــک شــده در هنگان آســیب جدی و خونریزی ،ســبب تجمع گردهها و گویچههای قرمز و ایجاد لخته (نه درپوش)
میگردد ( .رد گزینه )
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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مبحث سوال  :گردههای خون ()104

سطح سوال  :سخت

گزینه 4

اگر به تصویر قلب کتاب درسی نگاه کنیم متوجه می شویم که 0تا رگ (سیاهرگ ها
و سرخرگهای ششی) به قلب متصل هستند،همه رگ ها تحت تاثیر اعصاب خودمختار
قرار می گیرند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1رگ هایی که خون تیره دارند ،سرخرگهای ششی و سیاهرگهایی که
در گردش عمومی خون نقش دارند می باشند ،خب عزیزان من کدوم رگها دیوارشون
مقاومت کمی داره؟؟؟ آفرین سیاهرگهاست.
گزینه  )2رگهایی که دارای دریچه هستند عبارتند از :سرخرگهای ششی و آئورت،
سیاهرگهای نواحی پایین بدن و رگهای لنفی(توشكل کتاب مشخصه) است .ببینم خوش
تیپ مگه رگهای لنفی خون دارن که بیشترین مقدار هموگلوبین با اکسیژن اشباع بشه؟؟

آنالیز سوال

گزینه  )3سیاهرگهای ش شی و سرخرگهای موجود در گردش خون عمومی دارای خون رو شن ه ستند اما فقط سرخرگها مقداری از انرژی
سیستول قلب را در دیواره خود ذخیره میکنند.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی مبحث سوال  :رگهای خونی و لنفی ()104

14

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 4

بالفاصله پس از پایان استراحت دهلیزها و شروع انقباض آنها ،خون موجود در دهلیزها به بطنها وارد می شود (در حدود  0/1ثانیه طول میکشد) که پس
از پایان انقباض در هر بطن بیشترین حجم خون قابل مشاهده است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در پایان موج  ،Tخون به بطنها وارد میشود ولی تحریك گره پیشآهنگ در هنگام موج  Pصورت میگیرد.
گزینه  )2در هنگام شروع انقباض بطنها و آزاز ا ستراحت دهلیزها ،ف شار خون آئورت 00میلی لیتر ا ست که بالفا صله به  120نمیر سد ،توجه دا شته

آنالیز سوال

باشید که در حدود آزاز موج Tحداکثر انقباض در بطنها دیده میشود که همین زمان است که بیشترین فشار خون در آئورت دیده میشود.
گزینه  )3بالفاصله بعد از بسته شدن دریچههای دولختی و سه لختی ،خروج خون از بطنها صورت میگیرد.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی مبحث سوال  :چرخه کار قلب ()104

سطح سوال  :نسبتا سخت
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گزینه 2

با کاهش ف شار اک سیژن در کی سههای هوایی ،عرود ریهها ان سان تنگ می شوند ( .کاهش اک سیژن در سایر بافتهای بدن سبب مت سع شدن عرود
میشود)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1با انقباض و انب ساط ماهیچههای صاف موجود در سرخرگهای کوچك ،مقدار خون ورودی به مویرگهای آن ناحیه م شخص می شود ،در
صورتی که سرخرگهای کوچك منقبض باشند ،خون کمتر موجب ترواش کمتر در شبكهی مویرگی میشود.

آنالیز سوال

گزینه  )3افزایش متابولی سم در بافت ها بدن نیاز به اک سیژن و دفع مواد حا صل از متابولی سم و تامین سوخت مورد نیاز سلول را افزایش میدهد که
این امر موجب افزایش خون ورودی به شبكهی مویرگی اطراف آن بافت میشود.
گزینه  )4افزایش فشار خون مویرگی میتواند ناشی از ترشک هورمونهای قشر یا مرکز فود کلیه باشد.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی
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مبحث سوال  :تنظیم گردش خون ()104

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 4

در جریان تودهای انتقال مواد از منافذ دیواره مویرگها (نه زشای
یاخته) صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پروتئینهای درشت در خوناب محلول هستند و
به روشهای درونبری (آندوسیتوز) و برونرانی (اگزوسیتوز) مبادله
میشوند.
گزینه  2و  )3یون سدیم ( )Naاز طریق منافذ به صورت
یون محلول در آب و براساس انتشار و شیب زلظت خود و
اوره نیز اط زشای یاخته دیواره مویرگ به دلیل محلول بودن
در چربی ،منتشر میشود.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :عبور مواد از مویرگ ()104

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلـــه  1شهریور قلم چی
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گزینه 2

در همهی جانوران (به جز حشرات) هر رگی
که خون را از سطک تنفسی خارج میکند،
خون زنی از اکسیژن و روشن است.
(دقت کنید که برعكسش هم درسته که
هر رگی که خون به سمت سطک تنفسی
میبرد خون تیره دارد).
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در هر دو جانور خونی که به
سطح تنفسی میره تیره است.
گزینه  )3خونی که به قلب کرم خاکی برده می شه خون تیره است در صورتی که در گنجشک به نیمه چپ قلب خون روشن و به نمیه راست
خون تیره برده میشه!
گزینه  )4رگی که خون از قلب کرم خاکی خارج میکنه قطعا خون تیره است ولی در انسان ممکنه خون تیره توسط سرخرگ ششی خارج بشه
یا خون روشن توسط سرخرگ آئورت!
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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مبحث سوال  :گردش خون بسته ()104

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

اگر چه دستگاه لنفی در مقابله با عوامل بیماری زا نقش دارد ولی با داشتن مویرگ های سوراخ دار در پخش (نه دفع) یاخته های سرطانی در قسمت
های مختلف بدن نیز موثر است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه ی  )۱محتویات لنفی در نهایت به ســیاهرگ زیرترقوهای راســت و چپ میریزد ،این دو ســیاهرگ نیز محتویات خود را در نهایت به بزرگ
سیاهرگ زِبَرین ریخته و این سیاهرگ وارد دهلیز راست میگردد.
گزینه ی  )۲گرده لنفی و طحال و لوزه و تیموس و مغز ا ستخوان جزئی از د ستگاه لنفی ه ستند که در آن یاختههای ا صلی د ستگاه ایمنی وجود
دارند.
گزینه ی  )۴طبق متن کتاب موادی که قادر به بازگشت از فضای میان بافتی به درون مویرگ خونی نیستند ،از طریق رگهای لنفی به دستگاه
گردش خون برمیگردند.
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گزینه 3

مهره داران دارای قلب چهار حفرهای که شامل :
،و

،

میشود هر سرخرگی که خون

را از قلب خارج میکند دو دسته هستند یک سرخرگ به
سمت دستگاه تنفسی میرود و دارای خون تیره است و دارای
اکسیژن کمی میباشد و دارای تراکم باالی دی اکسید کربن
است سرخرگ دیگر هم آئورت است که دارای خون روشن بوده و
به سمت اندام ها میرود و غنی از اکسیژن است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بخش اعظم انتقال اکسیژن به بافت ها بر عهده هموگلوبین
(گویچههای قرمز) است  %79هموگلوبینها ،اکسیژن را انتقال میدهند.
گزینه  )2سطح مبادله گاز تنفسی سلولهای نازکی از بافت
پوششی دارند .ما میدانیم در همه جانوران سطح مبادله گاز تنفسی
دارای یک الیه نازک از بافت پوششی است.
گزینه  )4هر رگ خارج شده از سطح تنفس دارای کمترین تراکم دی اکسید کربن است .در همهی مهره داران رگ خونی که از سطح تنفسی
خارج میشود قاعدتا چون تبادل گازی را انجام داده دارای کمترین مقدار دی اکسید کربن است.

11

:11

آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

گردش مواد در جانورانی که دارای کی سه ی گوار شی ه ستند مثل عروس دریایی و مرجانیان از جمله هیدر و کرم پهن آزادزی پالناریا ،به کمك کی سهی
گوارشی جانور صورت میگیرد و حرکات بدن جانور در گردش مواد درون بدن تاثیرگذار است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در کرملولهای ،گردش مواد در بدن به کمك مایعات حفرهی عمومی بدن صورت میگیرد.
گزینه  )3در پالناریا ،انشعابات کیسهی گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ میکند .اسفنجها دارای سامانه گردش آب هستند.
گزینه  )4در توضیک گزینه  1اشاره کردیم که در هیدر و پالناریا ،گردش مواد در بدن جانور با همكاری و فعالیت سامانه گوارشی جانور انجام میپذیرد.

21

درست

بزرگ سیاهرگهای زیرین و زبرین و سیاهرگ اکلیلی (کرونری) به دهلیز را ست مت صل ه ستند ،به نیمه را ست بدن همواره خون تیره و
زنی از دیاکسیدکربن وارد میشود.

22

نادرست

شنیدن صدای قوی ،گنگ و طوالنی ( صدای اول قلب نا شی از ب سته شدن دریگههای دولختی و سه لختی) از قلب در هنگام انقباض (نه
استراحت) بطنها با بسته شدن دریچههای قلبی همراه است.

23

نادرست

کاهش (نه افزایش) مصرف مایعات همانند افزایش (نه کاهش) فشارخون در سیاهرگها منجر به متورم بخشهایی از بدن انسان میگردد.

24

درست

در بین یاختههای ضخیمترین الیه قلب انسان (یاخته ماهیچه موجود در میوکارد) ،رشتههای عصبی و اسكلت فیبری دیده میشود.

25

درست

تارهای بطنی که تحریكات را بین میوکارد بطنها پخش میکنند ،منجر به انقباض بطنها و بازشدن دریچههای سینی میگردند.

26

درست

ویژگی مویرگهای بافت دستگاه عصبی مرکزی داشتن الیهای پروتئینی میباشد که وظیفه آن محدودیت در عبور برخی مولكولها است.

27

درست

انقباض ماهیچههای دست و پا ،موجب باز شدن دریچههای النه کبوتری باالیی و بسته شدن دریچههای النه کبوتری پایینی در سیاهرگ
مجاور ماهیچه میشود.

28

درست

اگر به شكل کتاب درسی نگاه کنید ،فشار اسمزی برخالف فشار ترواشی ،در هر دو سمت مویرگ ثابت است .در حالی که فشار تراوشی در
ابتدای مویرگ زیاد و در انتهای آن کم است.

29

نادرست

یاختههای خونی سفیدی که دارای ه سته دو ق سمتی دمبلی شكل ا ست (ائوزینوفیلها) ،میانیاختهای با دانههای رو شن در شت (نه ریز)
دارند.

30

نادرست

در اسفنجها ،سوراخهای واردکننده مایعات به بدن ،اندازهی کوچكتری نسبت به محل خروج مایعات دارند.

