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

آزمون شماره 7
2317/21/12

زیـــــــست شناسی دهم لــــیموترش
دفترچـــــــــه پاســـخنامـــه تشـــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ7
گروه مولفان
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تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه دهم

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

 .1سروش مرادی
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 .2محمد شاکری
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آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  02سوال

il m

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

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

ر سم موج  Pبه دنبال تولید پیام تو سط گره پیش آهنگ صورت میگیرد و در این موقع که دهلیزها در حال ا ستراحت ه ستند خون از سیاهرگها
وارد قلب میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1وقتی تحریکات 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  )3شبکهی گرهی میوکارد پس پخش کردن تحریکات در نقطه  Sاز موج  QRSفعالیتش تمام می شود ،اندکی بعد از این اتفاق در هنگام
آغاز 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.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،تحلیلی مبحث سوال  :بافت گرهی و نمودار الکتروکاردیوگرام ( )104سطح سوال  :نسبتا سخت

2
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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 :

c
.
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گزینه  3.0 )2ثانیه پس از این اتفاق ما پایان انقباض بطنها را داریم فشار خون سرخرگ خارج شده از قلب به  023میلی لیتر در ثانیه نمی-
رسد ،این  023میلی 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.

o
to

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.

o
o

گزینه  3.0 )4ثانیه قبل از این اتفاق میشود  3.0ثانیه 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.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

3

مبحث سوال  :دورهی کار قلب انسان ()104

گزینه 4

il m

سطح سوال  :نسبتا سخت

ابتدای مسیر ورود هوا در بینی ،از پوست نازکی پوشیده شده است که موهای آن ،مانعی در برابر ورود ناخالصیهای هوا ایجاد میکند .دقت کنید
که در این بخش ترشحات ماده مخاطی که میکروبها را به دام اندازد و از بین ببرد ،مشاهده نمیشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در بینی ،شبکهای و سیع از رگهایی با دیوارة نازک وجود دارد که هوا را گرم میکند ،ر این بخش الیه مخاطی وجود دارد مانعی در
برابر ورود ناخالصیها ایجاد میکند.
گزینه  )2در بینی و مجاری تنفسی مخاط مژکدار و در دهان بافت پوششی سنگفرشی مشاهده می شود ،در بخشهای گفته شده ترشحات
مخاطی هوا را مرطوب کنند.
گزینه  )3حنجره محل قرارگیری پردهای صوتی است که بر اثر ارتعاش پردههای صوتی ،صدا تولید میشود ،زنش مژکها در این ناحیه (ابتدای
نای)،سبب هدایت ترشحات به سمت باال میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :دستگاه تنفسی ()103

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلــه  21دی قلم چی
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از نمر عملکرد ،میتوان دستگاه تنفس را به دو بخش اصلی به نامهای بخش هادی و بخش مبادلهای تقسیم کرد.
الف) بخش هادی :
بخش هادی ،از مجاری تنف سیای ت شکیل شده ا ست که هوا را به درون و بیرون دستگاه تنفسی هدایت میکنند و آن را از ناخالصیها ،مثل
میکروبهای بیماریزا و ذرات گرد و غبار ،پاکسازی و نیز ،گرم و مرطوب میکنند تا برای مبادلۀ گازها با خون آماده شود.
نکته  :از بینی تا نایژک انتهایی به بخش هادی تعلق دارد.
ابتدای مسیر ورود هوا در بینی ،از پوست نازکی پوشیده شده است که موهای آن ،مانعی در
برابر ورود ناخالصیهای هوا ایجاد میکند.
با پایان یافتن این پوست در بینی ،مخاط مژکدار آغاز میشود که در سراسر مجاری هادی
ادامه پیدا میکند.
نکته  :نمیتوان گفت سرتاسر مجاری هادی از مخاط مژکدار پوشیده شده است چون بخش
ابتدایی بینی از پوست نازک فاقد مخاط مژکدار تشکیل شده است.
این مخاط ،یاختههای مژکدار فراوان و ترشحات مخاطی دارد در این ترشحات مواد ضد میکروبی
وجود دارد.
ترشحات مخاطی ،ناخالصیهای هوا را ضمن عبور به دام میاندازد .مژکها با حرکت ضربانی

m
o

خود ،ترشحات مخاطی و ناخالصیهای به دام افتاده در آن را به سوی حلق میرانند.
در آنجا یا به دستگاه گوارش وارد شده ،شیرة معده آنها را نابود میکند یا به خارج از بدن هدایت میشوند.
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نکته :زنش مژکهای مجاری تنفسی به سمت حلق میباشد این یعنی در یك فرد ایستاده زنش مژکهای بینی به سمت پایین و زنش مژکهای نای،
نایژهها و نایژکها به سمت باال میباشد.
● ترشحات مخاطی ،هوا را مرطوب میکنند .مرطوب کردن هوا برای تبادل گازها ضرورت دارد چون گازها تنها در صورتی میتوانند بین شش ها
و خون مبادله شوند که محلول در آب باشند.

s
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در بینی ،شبکهای وسیع از رگهایی با دیوارة نازک وجود دارد که هوا را گرم میکند.
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این شبکه به سطح درونی بینی بسیار نزدیك است ،بنابراین آسیب پذیری بیشتری دارد و آسانتر از دیگر نقاط ،دچار خونریزی میشود.
هوا با عبور از بینی ،دهان ،یا هر دو ،به حلق وارد میشود حلق ،گذرگاهی است ماهیچهای که هم هوا و هم غذا از آن عبور میکند.
انتهای حلق به یك دو راهی ختم میشود .در این دو راهی ،حنجره در جلو و مری در پشت قرار دارد.
حنجره در ابتدای نای واقع است و در تنفس ،دو کار مهم انجام میدهد :
 )1دیوارة غضروفی آن ،مجرای عبور هوا را باز نگه میدارد
 )2درپوشی به نام برچاکنای (اپی گلوت) دارد که مانع ورود غذا به مجرای تنفسی میشود

4

گزینه 4

o
o
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یه کلیت بدونید که در هنگام دم در ظرف «ب» حباب ایجاد می شود و در هنگام بازدم ،در ظرف «الف» حباب ت شکیل می شود( .تعداد حبابها
در هنگام بازدم در ظرف «الف» خیلی بیشتر است.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1اگر به شکل کتاب نگاه کنید ،لولهی کوتاه هوای ظرف «ب» را طی دم وارد دستگاه تنفس میکند.
گزینه  )2هوای بازدمی به کمك لولهی بلند ظرف «الف» وارد مایع درون آن میشود.

گزینه  )3شیری رنگ شدن مایع ظرف «الف» سریعتر از ظرف «ب» انجام می شود چون با هوای بازدمی که دی اکسید کربن بیشتری دارد ،در
تماس است.

5

گزینه 3

نایژکهای مبادلهای و انتهایی ،دارای مخاط مژکدار هستند پس با ترشحات مخاطی ،هوا را مرطوب میکنند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1نایژکها در ساختار خود دارای بافت غضروفی ندارند.
گزینه  )2نایژک ها چون غضررروف در دیواره خود ندارند مقدار هوای ورودی و خروجی را تنمیم میکنند( .توانایی تنگ و گشرراد شرردن دارند)
نایژهها فاقد این ویژگی هستند.
گزینه  )4نایژک انتهایی جزو مجاری هادی است و در تماس با هوای مرده قرار میگیرد( .حبابك هرگز در تماس با هوای مرده قرار ندارد)

2

:3

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

مجاری تنفسی
 -1مسیر مجاری تنفسی:
بینی  حلق  حنجره  نای(یك عدد)  نایژه (2عدد)  نایژکها
دیوارهی داخلی بینی تا نایژکها دارای سلولهای پوششی مژکداری میباشد که توسط موکوز احاطه شده است.
ترکیب :مژک ها و موکوز در نخستین خط دفاع غیر اختصاصی نقش دارند در موکوز آنزیم لیزوزیم وجود دارد که دیوارهی باکتری را تخریب
میکند.
ترکیب :ای داد از این سیگار که باعث مرگ یاخته های مژکدار می شود .
(گرچه در بیش تر بدانید گفته شده ولی باز هم گفتیم)
 -3نای و نایژهها دارای حلقههای غضروفی هستند این حلقهها باعث میشود که همیشه راه این
مجاری باز باشد.
ترکیب :غضروف نوعی بافت پیوندی است که دربارهی آن در فصل قبل کلی مطلب گفتیم.
 -4در انتهای هر نایژک انتهایی تعدادی کیسهی هوایی(حبابك ها) وجود دارد .مواظب باشید
این کیسهها جز مجاری تنفسی نیستند.
دیوارة نای ،حلقههای غضروفی شبیه به نعل اسب یا حرف  Cدارد که مجرای نای را همیشه
باز نگه میدارند .دهانۀ غضروف ( دهانۀ حرف  ) Cبه سمت مری قرار دارد .نبودن
غضروف در این قسمت ،حرکت لقمههای بزرگ غذا و سیر حرکات کرمی را در مری آسان میکند.
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نای ،در انتهای خود ،به دو شاخه تقسیم میشود و نایژههای
اصلی را پدید میآورد.
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هر نایژة اصلی به یك شش وارد شده ،در آنجا به نایژههای
باریکتر تقسیم میشود.
همچنان که از نایژة اصلی به سمت نایژههای باریكتر پیش
میرویم ،از مقدار غضروف کاسته میشود.
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انشعابی از نایژه که دیگر غضروفی ندارد ،نایژک نامیده
میشود.
نکته مهم  :به علت نداشتن غضروف ،نایژکها می توانند
تنگ و گشاد شوند.
این ویژگی نایژکها به دستگاه تنفس امکان میدهد تا

o
o
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بتواند مقدار هوای ورودی یا خروجی را تنظیم کند.
آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی ،نایژک انتهایی نام دارد.
نام مجرا

نای

نایژک

نایژه
اصلی

انشعابات باریكتر

اولین نایژک تا نایژک انتهایی

نایژک مبادلهای

تعداد

1

2

زیاد

بسیار زیاد

بسیار زیاد

حلقه غضروفی

 Cشکل

کامل

قطعه قطعه

توانایی تنگ یا

ندارد
دارد

ندارد

گشاد شدن
نوع بخش دستگاه

مبادلهای

هادی

تنفسی
حبابک
مخاط مژکدار

دارد

ندارد
دارد

ویژه آزمون مرحلــه  21دی قلم چی
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گزینه 2

بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) ترشررخ خیلی کم سررورفاکتانت (نه عدم ترشررخ) در همه نوزادانی که زودتر از حد معمول به دنیا میآیند ،تنفس را دشرروار
میکند( .رد گزینه)
مورد دوم) از برخی از یاختههای دیواره حبابك ،سورفاکتانت به سطحی که در مجاور هواست ترشخ میشود( .رد گزینه)
مورد سوم) سورفاکتانت با کاهش نیروی کشش سطحی ،بازشدن حبابكها را طی بازدم تسهیل میکند( .تایید گزینه)
مورد چهارم) کمبود سورفاکتانت در افراد ،توانایی انبساط کیسههای حبابکی در برابر حجم هوا را مختل میکند( .تایید گزینه)

7

گزینه 2
روشهای حمل گازهای تنفسی در خون

m
o

نوع گاز تنفسی

محلول در پالسما

توضیحات

کربن دی اکسید

به صورت گاز دی اکسید کربن

 7درصد

به صورت یون بیکربنات

 77درصد

متصل به رشتهی پلیپپتیدی

 23درصد

c
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اتصال به هموگلوبین

اکسیژن
به صورت گاز اکسیژن
متصل به اتم آهن

 3درصد
 77درصد

نکته  :گویچه ی قرمز ،با کمك هموگلوبین نقش اصلی را در انتقال اکسژن برعهده دارد.
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نکته  :هموگلوبین و پالسما در انتقال  CO2نقش زیادی ندارند ،آنزیم انیدرازکربنیك با تبدیل  CO2به بی-
کربنات نقش اصلی را در انتقال آن دارد.
نکته  :گویچهی قرمز در انتقال  77درصد اکسیژن و  73درصد دیاکسید کربن ،نقش اصلی را در انتقال هر دو
گاز در خون برعهده دارد.
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گزینه 1

o
to

o
o

در هنگام بازدم ،دیافراگم به سمت باال حرکت میکند ،نیروی کشسانی در بازدم ،حجم قفسه سینه و ششها را کاهش میدهد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2در هنگام دم ،دیافراگم انرژی زیستی مصرف میکند ،دقت کنید در هنگام دم عمیق فقط ماهیچههای گردنی ،به افزایش حجم قفسه
سینه کمك میکنند.

il m

گزینه  )3در هنگام دم ،دیافراگم به سررمت پایین حرکت میکند ،ماهیچههای بین دندهای خارجی ،دندهها را به سررمت باال (نه پایین) و جلو
جابهجا میکنند.

گزینه  )4در هنگام دم ،ماهیچههای بین دندهای خارجی (نه دیافراگم) جناغ را به سمت جلو جابهجا میکنند در ضمن در طی دم هوای تهویه
نشده وارد مجاری تنفسی میشود.

9

گزینه 3

با تحریك گیرندههای حسرراس به افزایش دی اکسررید کربن در بصررل النخاع ،تعداد تنفس در فرد افزایش مییابد .تا دی اکسررید کربن از طریق
دستگاه تنفس دفع شود و اکسیژن افزایش یابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1فرآیند بازدم بدون هیچ ارسال پیام عصبی از مرکز عصبی بصل النخاع ،برای به استراحت در آمدن ماهیچهها انجام میگیرد.
گزینه  )2بر اثر کشیدگی بیش از حد ماهیچه صاف دیواره نایژهها پیامی عصبی به مرکز تنفس در بصل النخاع (نه پل مغزی) ارسال میشود.
گزینه  )4پل مغزی هیچگاه ارسال پیام عصبی به ماهیچه دیافراگم و بین دندهای خارجی برای خاتمه فرآیند دم را ندارد.
پل مغزی فقط بر روی بصلالنخاع اثر میگذارد.

4

:5
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گزینه 2

در بیمهرگان خشکیزی مانند حشرات و صدپایان تنفس نایدیسی مشاهده می شود ،این جانوران در سطخ تنفسی دارای مایعی هستند که تبادالت
گازی را ممکن میسازد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در دوزیستان بالغ و پرندگان و پستانداران و خزندگان ،تنفس ششی مشاهده می شود ،در پرندگان و پستانداران که پمپ فشار منفی دارند
هوا با مکش حاصل از فشار منفی به داخل ششها فرستاده میشود( .دوزیستان بالغ پمپ فشار مثبت دارند)
گزینه  )3ماهیها و دوزیستان نابالغ آبشش دارند که جهت حرکت خون در مویرگها و عبور آب در تیغههای آبششی ،مخالف یکدیگرست ولی دقت
کنید در ستاره دریایی سادهترین نوع آبشش مشاهده میشود و سازوکاری که در باال گفتیم مشاهده نمیشود.
گزینه  )4کرم خاکی و دوزیستان دارای تنفس پوستی هستند ،قورباغهها دارای شبکۀ مویرگی یکنواخت و و سیعی در زیر پو ست تبادل گازها را با
محیط آسان میکند( .کرمخاکی این ویژگی را ندارد)

تنفس نایدیسی

m
o

حشرات جهت تنفس از سیستم نایدیسی بهره می برند .این سیستم تنفسی کارآمدترین و مستقیم ترین نوع تنفس است .در این جانوران سلول ها به طور
مستقیم با محیط  ،گازهای تنفسی را مبادله می کنند .در این نوع از تنفس لوله هایی به نام نایدیس از یك سو به منافذی در سطخ بدن متصل شده اند
و از سویی دیگر بسیار منشعب می شوند و به غشای سلول ها وارد می شوند و به این طریق اکسیژن از راه منافذ وارد نای می شود و دی اکسید کربن از
همین راه خارج می شود.
در جانورانی مانند حشرات و صدپایان که از سیستم نایدیسی بهره برده اند دستگاه گردش خون مواد دخالتی در نقل و انتقال گازهای تنفسی ندارد بنابراین
آن ها مولکول هایی مثل هموگلوبین که نقش مهمی در انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن دارد را ندارند.
خونی که اکسیژن فراوانی دارد خون روشن می گوییم و خونی که اکسیژن کمی دارد خون تیره می نامیم .از آن جا که در حشرات خون در نقل و انتقال
اکسیژن دخالتی ندارد بنابراین در آن ها خون تیره و روشن نیز معنی نداردو نکته حرفه ای تر آن که از آنجا که حشرات فراوان ترین جانوران روی زمین
هستند و تنفس نایی دارند پس بیش تر جانوران تنفس نایی دارند!!!
 -توجه کردی پاهای عقبی ملخ بلندتر هستند !!!

c
.
h

s
r

o
to

حشرات :ملخ -شته -مورچه -پروانه  -سنجاقك -موریانه -مگس سرکه -زنبور سرخ -زنبورعسل -حشره شب تاب -مگس و ...

2ـ نکات ترکیبی حشرات :
 -1دارای اسکلت خارجی (از جنس کیتین +پروتئین) هستند.

 -2دارای شش پای بند بند هستند که به ناحیهی سینه متصل شده است.
 -3دارای چشم مرکب ،گردش خون باز ،قلب منفذدار ،همولنف بوده و فاقد مویرگ هستند.

o
o

il m

 -4همگی دارای لقاح داخلی هستند .و مادهی دفعی نیتروژندار آنها اوریك اسید میباشد.
 -5دارای دستگاه عصبی مرکزی (مغز  +طناب عصبی شکمی متشکل از چندین گره) و محیطی هستند.
 -6دارای دفاع غیر اختصاصی (لیزوزوم ،آنزیم لیزوزیم ،سلولهایی مشابه فاگوسیتها) هستند اما دفاع اختصاصی (لنفویست ،پادتن ،پرفورین و  ) ...ندارند.
 -7با مواد شیمیایی مانند فرومون ارتباط برقرار میکنند.
 -8حشرات یکی از راههای انتقال میکروبهای بیماریزا هستند( .مثل ماالریا)
 -7دارای لولهی گوارش و گوارش برون سلولی هستند ،مثل همهی مهرهداران.
 -17در حشرات ،گلبول قرمز ،هموگلوبین و آنزیم انیدراز کربنیك وجود ندارد.
 -11دارای لوله های مالپیگی برای دفع اوریك هستند .

11

گزینه 2

در قورباغه و کرم خاکی که تنفس پوستی دارند ،یك سرخرگ با خون تیره به شبکه مویرگی زیرپوست وارد میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در ستاره دریایی که جزو خارپوستان است ،سطخ تنفسی از یك الیه یاخته تشکیل شده ا ست درحالی که در قورباغههای بالغ از حداقل
چند الیه تشکیل شده است.
گزینه  )3در قورباغه بالغ ،ماده مخاطی روی سطخ پوست سبب افزایش کارآیی تنفس پوستی میشود درحالی که ماهیهای قرمز پوستی ندارند و در
ضمن ماده مخاطی رو سطخ بدن مانع ورود آب به بدن میشود.
گزینه  )4قورباغههای بالغ فاقد تنفس آبششی هستند.

ویژه آزمون مرحلــه  21دی قلم چی
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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

m
o

c
.
h

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.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار
عنوان

مبحث سوال  :رگهای متصل به قلب انسان ()104

s
r

سطح سوال  :نسبتا سخت

توضیح

o
to

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.

o
o

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.

il m

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 ها  ،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

ررر

ررر

لنف

سیاهرگ

6
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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.
مبحث سوال  :الکتروکاردیوگرام(نوار قلب) ()104

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،تحلیلی

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

m
o

c
.
h

استراحت عمومی

زمانی که دریچهها باز میشوند

مدت زمانی که دریچهها باز هستند
زمانی که دریچهها بسته هستند

زمانی که دریچهها بسته میشوند
مدت زمانی که دریچهها بسته
هستند

از شروع استراحت عمومی

از شروع انقباض بطنها

 0/5ثانیه

 0/3ثانیه

در تمام مدت انقباض بطنها

در تمام مدت انقباض دهلیزها و

s
r

استراحت عمومی

پایان انقباض دهلیزها (در در نوک قله

پایان انقباض بطنها (کمی پس از

موج )QRS

ثبت قله موج )T

o
to

 0/5ثانیه

 0/3ثانیه

o
o

ضعیف ،واضح و کوتاه

صداهای

ویژگی

قوی ،گنگ و طوالنی

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

il m
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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  7/3ثانیه و فاصله زمانی صدای دوم تا صدای اول بعدی  7/5 ،ثانیه است ،در دهلیزها زمان
سیستول برابر  7/1ثانیه و مدت استراحت (دیاستول) آن  7/7ثانیه 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
 7/5ثانیه است (برابر با  7/5ثانیه 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  7/3ثانیه طول میکشد.
گزینه  )4در هنگام آغاز دیاستول دهلیزها ،کمترین خون در آنها وجود دارد ( خون خود را به بطن تخلیه کردهاند) ،زمان استراحت عمومی 7/4
ثانیه است.

آنالیز سوال

مبحث سوال  :انقباض قلب ()104

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،مقایسهای

ایستگاه آموزشی این تست

m
o

سطح سوال  :نسبتا سخت

مراحل انقباض بطنها

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 شکل بسته هستند و
خون از بطن ها خارج نمی شود .این مرحله  7/4ثانیه طول خواهد
کشید( .بیش تر خون وارد شده به دهلیزها به علت وزن خون در
این مرحله وارد بطن ها می شوند).

c
.
h

s
r

o
to

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  7/1ثانیه طول می کشد و در طی آن با انقباض کامل دهلیزها
127میلی لیتر خون در هر بطن جمع می شود .در این مرحله
موج  QRSدر حال شکل گرفتن است.
مرحله سوم  :سیستول بطن و دیاستول دهلیزها

o
o

il m

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  QRSشکل گرفته است و از
 Sگذشته است.
از سویی دیگر دریچه های سینی شکل 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
 7/3ثانیه طول می کشد و طی آن  77میلی لیتر خون وارد هر
سرخرگ می شود و  57میلی لیتر خون در هر بطن باقی می ماند.
در این مرحله موج  Tدر حال شکل 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.
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

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  7/5ثانیه 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 )
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 )

m
o

وضعیت

افزایش حجم خون

کاهش حجم خون

ثابت ماندن حجم
خون
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وضعیت حجم خون موجود در حفرات قلبی

دهلیز

بطن

c
.
h

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

از ابتدای استراحت
عمومی تا پایان
انقباض دهلیزها

وضعیت

s
r

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

دهلیز

بیشترین حجم خون

o
to

اندکی پس از پایان
انقباض بطنها و
ابتدای شروع
استراحت عمومی

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

o
o

کمترین حجم خون

بطن

il m

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

گزینه 2

در چرخهی کار قلب ،از پایان موج  Tتا شروع موج  Rخون از دهلیزها وارد بطنها میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1این گزینه از اون گزینههای چال شی کنکور و آزمونهای آزمای شی و کتابهای ت ست ه ستش ،خیلی رک بهتون بگم بچهها در طول یك
چرخه قلبی ،تنها زمانی که دهلیزها منقبض هسررتند ،خونی به دهلیزها وارد نمیشرره! دلیل عملیش هم سرراده اسررت ،چون فشررار خون در دهلیز از
سیاهرگ های بزرگ زیرین و زبرین بی شتر می شه و مانع می شه که خون بهش وارد ب شه ،البته بع ضی ها عقیده دارن که خون همواره به دهلیزها وارد
میشرره که من حرفی ندارم! ( ولی به عنوان یه طراح همیشرره توصرریه میکنم به گزینههای دیگه هم توجه کنید و اگر گزینه درسررتتر یا غلطتر پیدا
نکردید اونوقت سراغ این نکته و گزینه بیایید)
گزینه  )3در حد فا صله صدای اول و دوم قلب ،بطنها منقبض می شوند ،که تنها در این زمان ا ست خون از بطنها خارج شده و دریچههای سینی
باز هستند.
گزینه  )4موج  Pو موج  QRSمربوط به انقباض دهلیزها و بطنها هستند و سبب ایجاد اونها هم تحریکات شبکهی گرهی قلب است .ولی موج T
که موج استراحت بطنها میباشد به واسطه شبکهی گرهی تولید و هدایت نمیشود.

ویژه آزمون مرحلــه  21دی قلم چی
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گزینه 2

بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) در حد فاصلهی موج انقباض دهلیزها (موج  )Pتا قبل از شنیدن صدای اول قلب که مربوط به بسته شدن دریچههای قلبی است
این دریچهها باز هستند ( .تایید گزینه )
گزینه ب) از آغاز انقباض بطنها تا پایان موج استراحت بطنها (موج  )Tدریچههای قلبی بسته هستند ( .تایید گزینه )
گزینه ج ) از شروع شنیدن صدای دوم قلب که مربوط به بسته شدن دریچههای سینی است تا شنیدن صدای اول قلب بعدی این دریچهها بسته هستند

که شامل ثبت تحریکات گره پیشآهنگ (موج  )Pنیز میشود ( .رد گزینه )

آنالیز سوال

گزینه د) پایان دیاستول دهلیزها و به دنبال آن انقباض دهلیزها ،در تمام این مدت دریچههای سینی بسته هستند ولی در زمانی که حداکثر
فشار خون در آئورت دیده میشود این دریچهها باز هستند ( .رد گزینه )
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و شمارشی ،دامدار
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m
o

مبحث سوال  :چرخه کار قلب ()104

سطح سوال  :سخت

گزینه 4

بالفاصله پس از پایان انقباض دهلیزها و بطنها شروع انقباض میکنند ،خون موجود در دهلیزها به بطنها وارد میشود (در حدود  7/1ثانیه طول میکشد)
که پس از پایان انقباض در هر بطن بیشترین حجم خون قابل مشاهده است.
بررسی سایر گزینهها :

c
.
h

s
r

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 آغاز ا ستراحت دهلیزها ،ف شار خون آئورت 87میلی لیتر ا ست که بالفا صله به  127نمیر سد ،توجه دا شته

o
to

باشید که در حدود آغاز 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.
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گزینه 1

o
o

یه قانونی توی قلب وجود داره به عنوان ،اول تحریك بعد انقباض ،یعنی همیشه اول تحریك و موج انقباضی در نوار قلب ثبت میشه و بعد از اون
انقاض صورت میگیره ،پس موج  QRSبر روی منحی نوار قلب منجر به ایجاد سیستول بطنها میشود( .حله داداش؟؟)
بررسی سایر گزینهها :
سایر گزینهها متن کتاب درسی هستند ولی مهمه که یادشون گرفته باشید :

il m

 محل زایش تحریاکت طبیعی قلب انسان در جایی زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد.

 ارتباط گره پیشاهنگ و گرهی دهلیزی-بطنی فقط توسط مسیرهای بین گرهی صورت میگیرد.

 تارهای ماهیچهای خاص از دیوارۀ بین دو بطن عبور میکنند و با دوشاخه شدن ،به سمت پایین و تا نوک قلب ادامه
پیدا میکنند.
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گزینه 4

گره پیشاهنگ قبل از سیستول دهلیز در نقطهی  ،Aتحریك الکتریکی را ایجاد میکند که منجر به ثبت موج ( Pموج انقباض دهلیزها) میشود
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در نقطهی  Bتارهای عضالنی دهلیزها ،بر اثر تحریك الکتریکی (موج  )Pدرحال انقباض هستند.
گزینه  )2در نقطه  Aکه دهلیز در حال دیاسررتول اسررت ،خون به آن وارد میشررود یعنی مانعی برای ورود خون به آن وجود ندارد ،همچنین در
نقطه  Cکه دهلیز در حال دیاستول است خون وارد آن میشود و مانعی وجود ندارد.
گزینه  )3دریچههای سینی در زمان سیستول بطنها باز هستند .در نقاط  Aو  Cاین دریچهها بسته اند.
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