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 بارم تشریحی سوال به همراه پاسخنامه ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 . بسته شدن سیاهرگ قلبی باعث ایجاد تصلب شرایین می شود-1

 ست. اصدای اول قوی واضح تر وبلند تر  -2

 سیاهرگ متصل است.  4به دهلیز چپ  -3

 ر محل اتصال بطن ها به دهلیزها بافت پیوندی عایقی وجود دارد. د -4

 

2 

 

2 
 درجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.

 زبرین ( قراردارد . –دهلیزی زیر منفذ بزرگ سیاهرگ ) زیرین  –گره سینوسی -1

 ( ثانیه طول می کشد. 1/0 – 4/0استراحت عمومی )  -2

 برون ده قلبی ( می گویند  –ه حجم خونی که در هر انقباض قلبی از یک بطن خارج می شود ) حجم ضربه ای ب -3

 ( است.  P-QRSکی دهلیزها به شکل موج ) یفعالیت الکتر -4

 پیوندی ( است.  –الیه بیرونی سرخرگ از بافت ) پوششی  -5

 

5/2 

 :جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3
 ام دارد.ن --------------لقه ماهیچه ای در ابتدای بعضی از مویرگ ها ح-1

 گردد می باز اولیه حالت به ها سرخرگ کشسان یوارۀد -------------در هنگام  -2

 است--------یا  ------ از ناشی و شود می وارد رگ دیوارۀ بر خون سوی از که است نیرویی خون، فشار -3

 کند می وارد ------------که است فشاری بیشینه فشار -4

 

5/2 

 عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4

 مویرگ منفذ دار -لفا                                                دیواره مویرگ                  -1

 ویرگ پیوستهم -ستگاه عصبی مرکزی                                                    بد -2

 ستهویرگ ناپیوم -لیه                                                                               جک -3

 اهش پروتئین خونک -بد                                                                                دک -4

 افت پیوندی ب -یز                                                                                هخ -5

 افت پوششی ب -ی                                                                                            

  اهچه صافم -و                                                                                             

 

5/2 

 های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5
 چه زمانی ثبت می شود ؟ Pموج -1

 انقباض بطن ها  زمان با هم -د        می بعد از انقباض دهلیزهاک -ج    قباض دهلیزها  نبا اهم زمان  -انقباض دهلیزها   بکمی قبل از  -الف

 

 دریچه النه کبوتری بیشتر است ؟در کدام سیاهرگ احتمال وجود  -2

 ود در قفسه سینه سیاهرگ موج -یاهرگ شکم  دس -یاهرگ گردن جس -سیاهرگ ران  ب -الف

 

 کدام یک کار دستگاه لنفی نیست؟ -3

 وده باریک  راز  Bانتقال ویتامین  -ب               رگ به فضای میان بافتی برگرداندن مواد نشت شده از موی -الف

 یاخته سرطانی  از بین بردن -د                                                  ااز بین بردن عوامل بیماری ز  -ج
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 زیر پاسخ دهید.های  سشبه پر

 ؟در دستگاه لنفی تا به قلب برسد مسیر عبور لنف -1

 مرکز هماهنگی دستگاه عصبی خودمختار در مورد کنترل فعالیت های قلبی کجاست ؟ -2

 نقش آلبومین در خوناب خون چیست؟ -3

 یاخته های بنیادی مغز استخوان را نام ببرید . هر کدام منشا کدام یاخته هستند ؟ -4

 سرنوشت آهن حاصل از تجزیه گویچه قرمز چیست؟ -5

 ساختار نوتروفیل چیست؟ -6

 جدایی کامل بطن ها در چه جانورانی دیده می شود و چه مزیتی دارد ؟ -7
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 را نام گذاری کنید  8تا  1شماره 
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 بارم تشریحی پاسخنامه ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1

 سرخرگ قلبی -غ   . بسته شدن سیاهرگ قلبی باعث ایجاد تصلب شرایین می شود-1

 غ گنگ و طوالنی         ست. اصدای اول قوی واضح تر وبلند تر  -2

 ص   سیاهرگ متصل است.  4به دهلیز چپ  -3

 ص     ر محل اتصال بطن ها به دهلیزها بافت پیوندی عایقی وجود دارد. د -4

 

2 

 

2 
 درجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.

 ( قراردارد .زبرین  –دهلیزی زیر منفذ بزرگ سیاهرگ ) زیرین  –گره سینوسی -1

 ( ثانیه طول می کشد. 1/0 – 4/0) استراحت عمومی  -2

 برون ده قلبی ( می گویند  – حجم ضربه ایه حجم خونی که در هر انقباض قلبی از یک بطن خارج می شود ) ب -3

 ( است.  QRS-Pکی دهلیزها به شکل موج ) یفعالیت الکتر -4

 ( است. پیوندی  –الیه بیرونی سرخرگ از بافت ) پوششی  -5

 

5/2 

 :جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3

 ام دارد.ن ---------- بنداره مویرگی----ی در ابتدای بعضی از مویرگ ها احلقه ماهیچه -1

 گردد می باز اولیه التح به ها سرخرگ کشسان دیوارۀ ----------بطن استراحت---در هنگام  -2

 است    ها سرخرگ ای ها بطن دیوارۀ انقباض از ناشی- از ناشی و شود می وارد رگ دیوارۀ بر خون سوی از که است نیرویی خون، فشار -3

 کند می وارد سرخرگ روی  بطن انقباض-----که است فشاری بیشینه فشار -4

 

5/2 

 عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4
 مویرگ منفذ دار -لفا                                                        ی  دیواره مویرگ          -1

 مویرگ پیوسته -ب                                          ج دستگاه عصبی مرکزی          -2

 ستهمویرگ ناپیو -ج                                                                       الفکلیه         -3

 کاهش پروتئین خون -د                                                                         جکبد        -4

 بافت پیوندی  -ه                                                                    دخیز             -5

 افت پوششی ب -ی                                                                                            

  اهچه صافم -و                                                                                           

5/2 

 های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5
 چه زمانی ثبت می شود ؟ Pموج -1

 انقباض بطن ها  زمان با هم -د        می بعد از انقباض دهلیزهاک -ج    ض دهلیزها  قبابا انهم زمان  -انقباض دهلیزها   بکمی قبل از  -الف

 

 دریچه النه کبوتری بیشتر است ؟در کدام سیاهرگ احتمال وجود  -2

 ود در قفسه سینه سیاهرگ موج -یاهرگ شکم  دس -یاهرگ گردن جس -سیاهرگ ران  ب -الف

 

 کدام یک کار دستگاه لنفی نیست؟ -3

 یک  از روده بار Bانتقال ویتامین  -ب               رگ به فضای میان بافتی برگرداندن مواد نشت شده از موی -الف

 یاخته سرطانی  از بین بردن -د                                                  ااز بین بردن عوامل بیماری ز  -ج
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 زیر پاسخ دهید.های  سشبه پر

 لنفی مجرای نام به نفیل بزرگ رگ دو طریق از لنفی های رگ و ها مویرگ از عبور از بعد لنف؟در دستگاه لنفی تا به قلب برسد مسیر عبور لنف -1

 .ریزد می راست و چپ ای ترقوه زیر های یاهرگس به
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 در و مغزی پل و النخاع لبص در اعصاب این هماهنگی مرکزمرکز هماهنگی دستگاه عصبی خودمختار در مورد کنترل فعالیت های قلبی کجاست ؟ -2

 دارد قرار تنفس تنظیم مرکز نزدیکی

 دارد نقش سیلین یپن مثل داروها بعضی انتقال و خون اسمزی فشار حفظ در  نقش آلبومین در خوناب خون چیست؟ -3

 ها لنفوسیت تولید جهت در که یلنفوئید بنیادی های یاختهیاخته های بنیادی مغز استخوان را نام ببرید . هر کدام منشا کدام یاخته هستند ؟ -4

 هستند خونی های یاخته بقیۀ منشأ که میلوئیدی بنیادی های یاخته و یکنندم عمل
 یم استخوان مغز به خون اههمر یا و شود می ذخیره کبد در یا فرایند این در شده آزاد آهن سرنوشت آهن حاصل از تجزیه گویچه قرمز چیست؟ -5

 .گیرد می قرار استفاده مورد قرمز های گویچه دوبارۀ ساخت در و رود

 ریز روشن های دانه با سیتوپالسم  قسمتی چند هستۀ :نوتروفیلساختار نوتروفیل چیست؟ -6

 مثل خزندگان برخی و ارانپستاند و پرندگان در ها بطن کامل جداییجدایی کامل بطن ها در چه جانورانی دیده می شود و چه مزیتی دارد ؟ -7

 مواد سریع رساندن برای باال خون فشار .کند می آسان را مضاعف گردشی سامانۀ در فشار حفظ حالت، این .دهد یم رخ ها کروکودیل

 .است مهم انرژی به زیاد نیاز با جانورانی در ها بافت به اکسیژن از غنی خون و غذایی
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 را نام گذاری کنید  8تا  1شماره 
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