
زیست شناسی

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: زیست - گردش مواد - قلب

موسسه مکتبستان دانش

گلستان

1-در شروع  .................. ، صداي  .................. قلب انسان شنیده می شود.

دیاستول بطن ها ـ اول سیستول دهلیزها ـ دوم سیستول بطن ها ـ اول دیاستول دهلیزها ـ دوم

2-چند مورد دربارة چرخۀ ضربان قلب درست است؟
الف) در یک چرخۀ ضربان قلب، هنگام شروع برگشت خون سرخرگ ها به بطن ها، حجم خون در بطن ها به کمترین مقدار خود می رسد.

ب) در هر دوره فعالیت قلب، هم زمان با شنیدن صداي اول قلب برخالف هنگام شنیدن صداي دوم قلب، دریچه هاي دهلیزي – بطنی و دریچۀ 
سینی همگی بسته اند.

ج) در هر چرخۀ ضربان قلب هرگز دریچه هاي دهلیزي – بطنی و دریچه هاي سینی هم زمان باز نمی باشند.
د) در مرحلۀ استراحت عمومی فقط ماهیچه هاي بطنی استراحت خود را شروع می کنند.
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3-چند مورد در ارتباط با دریچه هاي قلب نادرست می باشد؟
الف) دریچه هاي سینی برخالف دریچه هاي دهلیزي – بطنی بوسیلۀ طناب هاي ارتجاعی به برجستگی هاي ماهیچه اي دیوارة بطن ها اتصال ندارند.

ب) بطن ها برخالف دهلیزها با همۀ دریچه هاي قلب در ارتباطند.
ج) دریچه هاي قلبی فاقد شبکۀ آندوپالسمی غنی از کلسیم می باشند.

د) دریچه هاي قلبی قادر به ذخیره و تولید گلیکوژن نمی باشند.
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4-کدام گزینه بیانگر ویژگی مشترك «گردش خون ُششی» و «گردش خون عمومی» در انسان است؟

خروج خون از بطن توسط سرخرگی با خون غنی از اکسیژن ورود خون به دهلیز توسط سیاهرگ هایی با خون غنی از اکسیژن

تبادل گازهاي تنفسی با خون در دسترس قرار گرفتن خون پراکسیژن براي همۀ اندام هاي بدن

5-بالفاصله پس از شنیدن صداي اول قلب در یک فرد سالم:

خون در دهلیز ها جمع می شود. دریچه هاي سینی بسته می شوند.

فشار خون در بطن ها شدیداً افت می کند. دریچه هاي دهلیزي - بطنی بسته می شوند.
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6-در شکل مقابل، به دلیل .................. دریچه هاي .................. ، می توان با قاطعیت گفت ..................

بسته بودن -  و  - هیچ یک از حفرات قلبی در حالت استراحت نیستند.

بسته بودن -  و  - هیچ یک از حفرات قلبی در حالت انقباض نیستند.

باز بودن -  و  - همۀ حفرات قلبی در حال استراحت اند.

باز بودن -  و  - فشار خون همۀ حفرات قلبی کمتر از آئورت است.
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7-تحریک الکتریکی در بین سلول هاي عضلۀ بطن ها،  .................. منتشر می شود.

از محل اتصال تارهاي ماهیچه اي به واسطۀ گرة دهلیزي - بطنی

از طریق بافت پیوندي میان تارهاي ماهیچه اي توسط بافت گرهی دیوارة بطن

8-بالفاصله پس از شنیدن صداي اول قلب در یک فرد سالم،  ..................

خون در دهلیزها جمع می شود. فشار خون در بطن ها شدیداً افت می کند.

دریچه هاي دهلیزي- بطنی بسته می شوند. دریچه هاي سینی بسته می شوند.

9-در انسان، رشته هاي ماهیچه اي که در نوك بطن ها قرار دارند و براي انتقال پیام الکتریکی اختصاصی شده اند، نمی توانند  ..................

سبب انقباض همه ي تارهاي الیۀ ماهیچه اي قلب شوند. سبب انقباض هم زمان سلول هاي الیۀ ماهیچه اي هر دو بطن شوند.

تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت خود را تغییر دهند. در باز شدن دریچه هاي سرخرگی نقش داشته باشند.
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10-چند مورد در رابطه با تشریح قلب گوسفند نادرست است؟
الف ) سرخرگ ها همانند سیاهرگ ها در باالي قلب حضور دارند.

ب) تعداد رگ هاي وارد شده به قلب در نیمۀ چپ بیشتر از نیمۀ راست است.
ج) مدخل سرخرگ هاي اکلیلی در باالي دریچۀ سینی قرار دارد.

د) سیاهرگ هاي اکلیلی در سطح پشتی قلب به دهلیز راست وارد می شوند.
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11-در یک انسان سالم و بالغ، وقتی از باال به قلب نگاه می کنیم و در حالتی که دریچۀ سینی سرخرگ ششی در سمت راست قرار دارد،
.................. دریچۀ ..................

جلویی ترین- در محل جدا شدن سرخرگ هاي تغذیه کننده الیۀ ماهیچه اي قلب قرار دارد.

عقبی ترین- توسط یک سري طناب هاي ماهیچه اي به دیوارة درون شامۀ بطن متصل است.

بزرگ ترین- داراي یاخته هاي نزدیک به هم با فضاي بین یاخته اي کم در ساختار خود می باشد.

کوچک ترین- در اطراف خود داراي نوعی بافت پیوندي عایق بوده که مانع انتشار پیام از الیۀ ماهیچه اي دهلیز به بطن می شود.

12-در نقطه اي از منحنی نوار قلب طبیعی، زمانی که فشار خون بطن چپ در بیش ترین میزان قرار دارد،  .................. زمانی که فشار خون
دهلیز چپ در حداکثر مقدار خود می باشد،  ..................

همانند - انقباض یاخته هاي الیه ماهیچه اي مشاهده می شود. برخالف - دریچۀ سینی بسته و دریچۀ دولختی باز است.

همانند - صداي واضح و نسبتاً کوتاه از قلب شنیده می شود. برخالف - گرة دهلیزي - بطنی با تأخیر پیام خود را ارسال می کند.

13-چند مورد تنها دربارة «بیشتر یاخته هاي ماهیچه اي قلب» انسان سالم، صحیح است؟
الف) داراي تنها یک اندامک تعیین  کنندة شکل، اندازه و کار یاخته هستند.

ب) پیام انقباض و استراحت از طریق صفحات بینابینی آن ها به سرعت منتشر می شود.
ج) به رشته هاي کالژن موجود در بافت استحکام دهندة دریچه هاي قلبی متصل هستند.

د) به صورت شبکه اي از رشته ها و گره ها در بین سایر یاخته هاي ماهیچه اي قرار گرفته است.
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14-می توان گفت: .................. مرحله ي .................. رخ می دهد.

شنیده شدن صداي کوتاه و واضح بالفاصله بعد از - پر شدن بطن ها از خون

انتشار پیام انقباض در دیواره ي خارجی بطن ها قبل از - بسته شدن دریچه هاي دهلیزي بطنی

بسته شدن دریچه هاي دهلیزي بطنی قبل  از - رسیدن پیام الکتریکی به گره دوم

بسته شدن دریچه آئورت بعد از - استراحت کامل قلبی

15-کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟
«الیه اي از قلب انسان که  .................. داراي  .................. می باشد.»

کیسۀ محافظت کنندة قلب است – حداقل دو نوع بافت در ساختار خود

بخش قابل انقباض قلب است – صفحات در هم رفته بین همه یاخته ها خود

مستقیماً در تماس با خون قرار دارد – برجستگی هایی در بخش هایی از سطح داخلی خود

در تولید و هدایت تحریک هاي قلب نقش اساسی دارد – یاخته هایی با توانایی انقباض ذاتی

16-در یک فرد سالم در یک دورة قلبی، ممکن نیست مدت زمان ..................

دریافت خون توسط بطن ها بیشتر از مدت زمان تخلیۀ خون توسط آن ها باشد.

بسته بودن دریچه هاي سینی بیشتر از مدت زمان باز بودن آن ها باشد.

باز بودن دریچه هاي دهلیزي – بطنی، کمتر از مدت زمان بسته بودن دریچه هاي سینی باشد.

ممانعت از خروج خون از دهلیزها کمتر از مدت زمان ممانعت از خروج خون از بطن ها باشد.
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17-چه تعداد از موارد زیر درست است؟
الف) تعداد رگ هاي متصل به دهلیز چپ بیشتر از رگ هاي متصل به دهلیز راست قلب است.

ب) در باز و بسته شدن دریچه هاي قلب، اعصاب به صورت مستقیم نقش دارند.
ج) غذا و  سلول هاي ماهیچه اي دهلیز چپ در مسیر گردش خون ششی تأمین می شود.

صفر

O2

123

18-چه تعداد از رگ هاي داده شده از دهلیز راست خارج می شوند؟
«بزرگ سیاهرگ زیرین – سیاهرگ هاي ششی – بزرگ سیاهرگ زبرین – سیاهرگ کرونري»

0234

19-در انسان بروز کدام یک از  وقایع زیر تنها به طور فعال و با انقباض مستقیم قلب رخ می دهد؟

ورود خون روشن به قلب از سیاهرگ هاي ششی عبور خون روشن از دریچۀ دولختی (میترال)

عبور خون تیره از سرخرگ ششی ورود خون تیره به دهلیز راست از بزرگ سیاهرگ زیرین

20-کدام نادرست است؟ (با تغییر)
به طور معمول در انسان، .................. مستقیماً خون .................. می کند.

دو سرخرگ- تیره را از دو حفره ي قلب خارج یک سرخرگ- روشن را از یک حفره ي قلب خارج

سه سیاهرگ- تیره را به یکی از حفرات قلب وارد چهار سیاهرگ- روشن را به یکی از حفرات قلب وارد
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صداي اول قلب، ناشی از بسته شدن دریچه هاي دو لختی و سه لختی در اثر انقباض بطن ها (سیستول بطن ها) است. صداي دوم قلب، ناشی از بسته گزینه 2 - 1
شدن دریچه هاي سینی پس از انقباض بطن ها می باشد.

موارد الف، ج و د درست هستند و فقط مورد ب نادرست می باشد، (چون در زمان شنیدن صداي اول همانند زمان شنیدن صداي دوم در فاصلۀ زمانی گزینه 3 - 2
بسیار کوتاه هر  دریچه هم زمان بسته اند).

صداي اول مربوط به بسته شدن دریچه هاي دولختی و سه لختی در شروع انقباض بطن هاست.
صداي دوم مربوط به بسته شدن دریچه هاي سینی که به استراحت بطن ها مربوط است و گره دهلیزي بطنی بین دیوارة بطن هاست؛ بنابراین هر چهار دریچه همزمان باز

نمی شوند.
بررسی سایر موارد:

الف) هنگام شروع برگشت خون سرخرگ ها به بطن ها، دریچۀ سینی بسته می شود، که این مرحله پایان انقباض بطن ها است و حجم خون درون بطن ها به کمترین
مقدار خود می رسد.

ج) در هیچ یک از مراحل فعالیت قلب هر  دریچه هم زمان باز نمی باشند.
د) در مرحلۀ استراحت عمومی اگرچه همۀ حفرات قلب در حال استراحت اند، اما در این مرحله فقط ماهیچه هاي بطنی استراحت خود را تازه شروع کرده اند، چون

ماهیچه هاي دهلیزي از مرحلۀ قبلی یعنی مرحلۀ انقباض بطنی به مرحلۀ استراحت درآمدند.

همۀ موارد درست می باشند. گزینه 1 - 3
بررسی گزینه ها:

الف) فقط دریچه هاي دولختی و سه لختی بوسیلۀ طناب هاي ارتجاعی به برجستگی هاي ماهیچه اي، دیوارة بطن ها اتصال دارند.
ب) بطن ها با دریچه هاي سینی و دریچه هاي دولختی و سه لختی در ارتباطند اما دهلیزها فقط با دریچه هاي دولختی و سه لختی در ارتباطند.

ج) دریچه هاي قلبی فاقد بافت ماهیچه اي اند، درحقیقت بافت پوششی چین خورده دریچه ها را می سازد و وجود بافت پیوندي باعث استحکام دریچه ها می شود بنابراین
فاقد شبکۀ آندوپالسمی غنی از کلسیم اند.

د) دریچه هاي قلبی فاقد بافت ماهیچه اند، بنابراین قادر به تولید و ذخیرة گلیکوژن نمی باشند.

در گردش خون ششی، گازهاي تنفسی بین خون و حبابک ها مبادله می شوند و در گردش خون عمومی، گازهاي تنفسی بین خون و اندام ها مبادله گزینه 4 - 4
می شوند.

با به انقباض درآمدن بطن ها صداي اول قلب شنیده می شود، که در این زمان دهلیز ها به استراحت درآمده و از طریق سیاهرگ ها، خون وارد دهلیز ها گزینه 2 - 5
می شود.

شروع انقباض بطن ها با بسته شدن دریچه هاي دولختی و سه لختی همراه است، بعد از شنیدن صداي اول خون وارد سرخرگ ها می شود.
گزینۀ  نادرست است چون اول بسته شدن دریچه هاي دهلیزي بطنی اتفاق می افتد و سپس صداي اول شنیده می شود.

فشار خون در بطن رو به باال می رود و دریچه هاي سینی باز می شوند  تا خون از بطن ها خارج شود و در دهلیزها خون جمع می شود.

، دریچه هاي سینی اند که بسته هستند. در مدت زمانی که فشار خون دریچه هاي  و  دریچه هاي دهلیزي - بطنی اند که باز هستند و دریچه هاي  و  گزینه 4 - 6
در آئورت باالتر از فشار خون بطن ها می باشد، دریچه هاي سینی بسته  اند، فشار خون در آئورت باالتر از دهلیز ها می  باشد. پس در طی باز بودن دریچه هاي دهلیزي

بطنی (دو لختی و سه لختی) و بسته بودن دریچه هاي سینی، فشار خون آئورت باالتر از فشار خون همۀ حفرات قلبی است.

پیام بین دو سلول ماهیچه اي قلب در دهلیزها و بطن ها از محل اتصال تارهاي ماهیچه اي منتشر می شود. گزینه 2 - 7

پس از شنیدن صداي اول قلب، دهلیزها شروع به خون گیري از سیاهرگها میکنند. دریچههاي سینی به هنگام صداي اول قلب باز میشوند و دریچه گزینه 2 - 8
هاي دهلیزي- بطنی بسته شده و سپس صداي اول ایجاد میشود.

رشته هاي ماهیچه هاي که در نوك بطن ها قرار دارند، فقط باعث انقباض الیۀ ماهیچه اي بطن می شوند نه میوکارد دهلیز. گزینه 2 - 9
سایر گزینه ها:

): می توانند با انتقال پیام باعث انقباض هم زمان هر دو بطن شوند. گزینه ي (
): انقباض بطن باعث باز شدن دریچه هاي سرخرگی می شود و این انقباض به انتقال پیام الکتریکی توسط این رشته ها وابسته هستند. گزینه ي (

): دستگاه عصبی خود مختار فعالیت این رشته ها را کنترل می کند. گزینه ي (

فقط مورد (د) نادرست است. در سطح پشتی قلب فقط یک سیاهرگ اکلیلی (نه سیاهرگ هاي اکلیلی) وجود دارد. گزینه 1 - 10
بررسی سایر گزینه ها:

الف ) در قلب گوسفند همانند قلب انسان رگ هاي ورودي به قلب (سیاهرگ ها) و رگ هاي خروجی از قلب (سرخرگ ها) در سطح باالي قلب دیده می شوند.
ب) به نیمۀ چپ (دهلیز چپ) قلب  سیاهرگ ششی و نیمۀ راست (دهلیز راست) قلب بزرگ سیاهرگ زیرین، زبرین و سیاهرگ اکلیلی وارد می شود.

ج) در ابتداي سرخرگ آئورت و باالي دریچۀ سینی، دو ورودي سرخرگ هاي اکلیلی مشاهده می شود.
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( جلویی ترین دریچۀ قلب، دریچۀ سه لختی می باشد، در حالی که سرخرگ هاي اکلیلی از محل دریچۀ سینی آئورتی جدا می شوند. (نادرستی گزینۀ  گزینه 3 - 11
( عقبی ترین دریچه ها، دریچۀ دو لختی است. توجه کنید طناب هاي ارتجاعی از جنس بافت ماهیچه اي نیستند. (نادرستی گزینۀ 

بزرگ ترین دریچه ها نیز دریچه هاي دو لختی و سه لختی بوده که جنس آن ها از بافت پوششی چین خورده است. یاخته هاي این بافت به یکدیگر نزدیک بوده و بین آن ها
فضاي بین یاخته اي اندکی وجود دارد.

( کوچک ترین دریچه، دریچۀ سینی سرخرگ ششی می باشد؛ در حالی که بافت پیوندي عایق در محل دریچه هاي دهلیزي بطنی قرار دارد. (نادرستی گزینۀ 

بیشترین میزان فشار خون درون بطن چپ هنگام سیستول بطنی و بیش ترین میزان فشار خون درون دهلیز چپ هنگام انقباض دهلیزي مشاهده گزینه 2 - 12
می شود.

موارد «الف» و «ج» صحیح اند. گزینه 2 - 13
بررسی موارد:

مورد الف) اغلب یاخته هاي ماهیچه اي قلبی یک هسته اي هستند.
مورد ب) تمام یاخته هاي ماهیچه اي قلب از طریق صفحات بینابینی به سرعت پیام هاي انقباض و استراحت را انتشار می دهند.

مورد ج) بسیاري از یاخته هاي ماهیچه اي قلب به رشته هاي کالژن موجود در بافت پیوندي الیۀ میانی قلب متصل هستند. بافت پیوندي متراکم باعث استحکام
دریچه هاي قلبی می شود.

مورد د) بعضی یاخته هاي ماهیچۀ قلب ویژگی هایی دارند که آن ها را براي تحریک خودبه خودي قلب اختصاصی کرده است. پراکندگی این یاخته ها به صورت شبکه اي از
رشته ها و گره ها در بین سایر یاخته هاست که به مجموع  آن ها شبکۀ هادي قلب می گویند.

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 2 - 14
): صداي دوم (تاك) کوتاه و وضاع مربوط به بسته شدن دریچه هاي سینی ابتداي سرخرگ ها است که با استراحت بطن شروع و زمانی شنیده می شود که گزینه ي (

خون واردشده به سرخرگ هاي آئورت و ششی می خواهند به بطن برگردند در این هنگام دریچه هاي سینی بسته می شوند و جلوي برگشت خون به بطن را می گیرند. 
صداي اول (پوم) قوي، گنگ و طوالنی تر  به بسته شدن دریچه هاي دولختی و سه لختی مربوط است که با انقباض بطن ها شروع می شود.

): انتشار پیام انقباض، توسط بافت هادي در دیواره بین دو بطن، خبر از انقباض سریع بطن ها را می دهد. در شروع انقباض بطن ها هم دریچه ي دهلیزي گزینه ي (
بطنی بسته می شود. یعنی اولی، قبل از دومی رخ می دهد.

): اول پیام به گره دوم می رسد و بعد به بطن ها - دریچه هاي دهلیزي بطنی در ابتداي انقباض بطن ها بسته می شوند. گزینه ي (
): این گزینه برعکس است. دریچه سینی آئورتی در بطن چپ و ابتداي سرخرگ آئورتی است که از برگشت خون روشن به بطن چپ در هنگام استراحت گزینه ي (

بطن ها جلوگیري می کند درنتیجه خون روشن وارد آئورت می شود.

بین یاخته هاي ماهیچه اي قلبی، صفحات بینابینی وجود دارد، اما در محل ارتباط ماهیچه دهلیزها با ماهیچۀ بطن ها یک بافت پیوندي عایق وجود دارد، که گزینه 2 - 15
مانع از انتقال تحریک از دهلیز به بطن از طریق صفحات بینابینی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
»: قلب اندامی ماهیچه اي همراه با کیسه اي محافظت کننده است این کیسه از دو الیه تشکیل شده است. در دو الیه بافت پیوندي و پوششی وجود دارد و در گزینۀ «

برون شامه عالوه بر  این الیه ها بافت چربی دیده می شود.
»: در الیۀ داخلی بطن ها برجستگی هایی وجود دارند که رشته هایی از دریچه هاي قلبی به آنها متصل می شوند. گزینۀ «

»: یاخته هاي بافت گرهی قلب داراي توانایی انقباض ذاتی هستند. گزینۀ «

مدت زمان باز بودن دریچه هاي دهلیزي – بطنی، حدود  ثانیه و مدت زمان بسته بودن دریچه هاي سینی نیز  ثانیه است. گزینه 3 - 16
بررسی سایر گزینه ها:

): مدت زمان دریافت خون توسط بطن ها  ثانیه (استراحت عمومی  انقباض دهلیزها) است و مدت زمان تخلیۀ خون از بطن ها  ثانیه (هنگام انقباض گزینۀ (
بطن ها) است.

): دریچه هاي سینی حدود  ثانیه (استراحت عمومی  انقباض دهلیزها) بسته اند و حدود  ثانیه (انقباض بطن ها) بازند. گزینۀ (
): مدت زمان ممانعت از خروج خون از دهلیز حدود  ثانیه (هنگام انقباض بطن ها) است اما این مدت براي بطن ها  ثانیه است (استراحت عمومی  گزینۀ (

انقباض دهلیزها)

فقط مورد (الف) درست می باشد. گزینه 1 - 17
بررسی موارد:

(کرونري) وارد می شود بنابراین حفرة چپ مورد الف) به دهلیز چپ  سیاهرگ ششی متصل است و به دهلیز راست، سیاهرگ هاي زبرین، زبرین و سیاهرگ اکلیلی
یا دهلیز چپ بیشتر از دهلیز راست است.

مورد ب) ساختار خاّص دریچه ها و تفاوت فشار در دو طرف آن ها، باعث باز و بسته شدن آن ها می شود، نه اعصاب.
مورد ج) غذا و  سلول هاي ماهیچه اي همۀ قسمت هاي قلب به وسیلۀ سرخرگ هاي اکلیلی منشعب از سرخرگ آئورت طی گردش خون عمومی تأمین می شود. ماهیچۀ

قلب را رگ هاي ویژه اي به نام سرخرگ هاي اکلیلی (کرونري) که از آئورت منشعب شده اند، تغذیه می شود.

از دهلیز ها رگی خارج نمی شود بلکه به آن ها رگ هایی وارد می شوند. بزرگ  سیاهرگ زیرین، بزرگ سیاهرگ زبرین و سیاهرگ هاي کرونري به دهلیز گزینه 1 - 18
راست وارد می شوند.

عبور خون تیره از سرخرگ ششی در هنگام انقباض بطن ها صورت می گیرد. گزینه 4 - 19
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بررسی سایر گزینه ها:
): عبور خون روشن از دریچۀ دولختی (میترال) هم در زمان استراحت عمومی و هم در زمان انقباض دهلیزها رخ می دهد. گزینۀ (

): ورود خون سیاهرگ ها به قلب به طور غیرفعال و بدون نیاز به فعالیت قلب رخ می دهد. گزینه هاي ( و 

سرخرگ ُششی، خون تیره را از بطن راست ولی سرخرگ آئورت ، خون روشن را از بطن چپ خارج میکند و چهار سیاهرگ کوچک ششی خون روشن را گزینه 2 - 20
وارد دهلیز چپ میکنند و دو سیاهرگ بزرگ زبرین و زیرین و همچنین یک سیاهرگ کرونري (اکلیلی) خون تیره را به دهلیز راست وارد میکنند.
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