
   گردآوری و تنظیم توسط: غالمرضا قاسمی     4فصل    سواالت خط به خط زیست دهم 

   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 

 

 

 

 

 به طور کلی دستگاه گردش مواد در انسان شامل چه بخشهایی است؟ -1

 

 ای است؟ نام ببرید.قلب انسان چند حفره -2

 

 شود؟کدام سرخرگ از بطن چپ و کدام سرخرگ از بطن راست خارج می -3

 

 کنند؟دهلیز چپ خون را وارد میچه رگهایی به دهلیز راست و چه رگهایی به  -4

 

 

 چه تفاوتی دارد؟خون طرف چپ و طرف راست قلب  -5

 

دو مسیر گردش خون در انسان را نام برده و مشخص کنید هر مسیر از کدام حفره قلب شروع  -6

 شود؟و به کدام حفره ختم می

 

 

 هدف از گردش خون ششی چیست؟ -7

 

 هدف از گردش خون عمومی چیست؟ -8

 چرا ضخامت بطن چپ قلب از بطن راست بیشتر است؟ -9

   4سئواالت فصل 

 گردش مواد در بدن
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 چرد؟مگهنم  ههمگزمگنشذذذاه هیم رگ م  مههمصذذذس یما تغذیه ماهیچه ملبی متسطذذذام رگ م   -01

 یستنر؟

 

 نرم  م رگ محفرهمخسن م ذ مگزمرره مطذذذرخر ههلمگ بچب من ر،نراهماهیچه ملب م گمتغیه ما  -00

  ردد؟لب م را 

 دهد؟ توضیح دهید.سکته قلبی چگونه رخ می -12

 

 

 رسانی شود؟چرا با وجود خون در حفرات قلب، باید به قلب خون -13

 

 های موجود در دستگاه گردش مواد به طور کلّی چه نقشی دارند؟دریچه -14

 

 های دستگاه گردش مواد از چه بافتهایی تشکیل شده است؟ساختار دریچه -15

 

 های موجود در دستگاه گردش مواد چه نقشی دارد؟بافت پیوندی دریچه -16

 

 د نام ببرید.شوها در دستگاه گردش مواد میدو عامل مهمّ که باعث باز و بسته شدن دریچه -17

 

 بین دهلیز چپ و بطن چپ قلب کدام دریچه واقع شده؟ وظیفه آن چیست؟ -18

 

 بین دهلیز راست و بطن راست قلب کدام دریچه قرار دارد؟ وظیفه آن چیست؟ -19
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 اند و وظیفه آنها چیست؟دریچه های سینی قلب در کجا قرار گرفته -22

 

 

 توان صداهای قلب را شنید؟چگونه می -21

 

 صداهای قلب ناشی از چیست و چه اهمیتی دارند؟به طور کلی  -22

 

دو نوع صددا که در حاتت طبییی از قلب شدنیده می شود نام برده و وییگی هر کدام را بیان  -23

 کنید.

 

 شود؟صدای اوّل قلب )پووم( مربوط به چیست، و در چه زمانی شنیده می -24

 

 شود؟صدای دوّم قلب )تاک( مربوط به چیست و در چه زمانی شنیده می -25

 

 تواند باشد؟شنیده شدن صداهای غیرعادی از قلب، نشان دهنده چه اختالالتی می -26

 

 دیواره سرخرگها و سیاهرگهای قلب در عمل تشریح چه تفاوتی دارند؟ -27

 

 شویم؟با بریدن سرخرگ آئورت در هنگام تشریح قلب به کدام حفره قلب وارد می -28

 

 توان مشاهده کرد؟ تیداد آنها چندتاست؟مدخل سرخرگهای اکلیلی قلب را در کدام بخش می -29

 

 ای است؟اطراف قلب چه نام دارد و چند الیه کیسه محافظت کننده -32
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 ای دارد؟الیه خارجی پریکارد )پیراشامه( شامل چه بافتهایی است و چه وظیفه -31

 

 

 الیه داخلی پریکارد چه نام دارد و شامل چه بافتهایی است؟ -32

 

 قلب قرار دارند؟ رگها و اعصاب قلب در کدام الیه -33

 

 یابد؟بافت چربی اطراف قلب در کدام الیه تجمع می -34

 

 مایع بین دو الیه پریکارد چه نام دارد؟ وظیفه آن چیست؟ -35

 

 ترین الیه دیواره قلب چه نام دارد و عمدتاً شامل چه سلوتهایی است؟ضخیم -36

 

 بافت چیست؟ای میوکارد چه بافتی قرار دارد؟ نام این های ماهیچهین یاختهدر ب -37

 

 استخوانگان )اسکلت( فیبری در میوکارد قلب شامل چه اجزایی است؟ -38

 

 اسکلت فیبری در میوکارد قلب چه وظایفی دارد؟ -39

 

 ترین الیه در دیواره قلب چه نام دارد و چه نوع بافتی است؟داخلی -42

 

 های قلب، کدام الیه از دیواره آن شرکت دارد؟در تشکیل دریچه -41

 

 مل چه نوع بافتهایی هستند؟ توضیح دهید.های قلبی شادریچه -42
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 اند.قلب متصل شده -------------های قلب در  قاعده به دریچه -43

 کدام الیه در دیواره قلب مسئول انقباض قلب است؟ -44

 

 بافت ماهیچه قلبی چه وییگیهایی دارد؟ -45

 

 

 کدام وییگیهای ماهیچة قلبی شبیه به ماهیچه اسکلتی است؟ -46

 

 قلبی شبیه به ماهیچه صاف است؟ کدام وییگیهای ماهیچة -47

 

 است. ---------یکی از وییگیهای سلوتهای ماهیچه قلبی ارتباط آنها از طریق  -48

 نقش صفحات بینابینی )در هم رفته( در ماهیچه قلبی چیست؟ -49

 

شود قلب در هنگام انقباض و استراحت مانند یک توده سلوتی واحد عمل چه عاملی باعث می -52

 کند؟

 

تباط تمام سدلوتهای ماهیچه قلبی از طریق صفحات بینابینی، انقباض دهلیزها چرا با وجود ار -51

 گیرد؟مستقل از انقباض بطنها صورت می

 

 گیرد؟ها از کدام طریق صورت میانتشار تحریک از دهلیزها به بطن -52

 

 های ماهیچه قلبی شبکه هادی قلب را تشکیل می دهند؟چند درصد از یاخته -53

 

 ب چیست؟وییگیهای شبکه هادی قل -54
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 وظیفه شبکه هادی قلب چیست؟ -55

 

 شبکه هادی قلب شامل چه اجزایی است؟  -56

 

 دهلیزی: –گروه سینوسی  -57

 در کدام حفره قلب واقع شده؟ –اتف 

 جایگاه آنرا در دهلیز راست مشخص کنید. –ب 

 چرا به آن گره پیشاهنگ گویند؟ –ج 

 

 بطنی چیست؟ –تفاوت آن با گره دهلیزی  -د

 

 وظیفه آن چیست؟ –ه 

 

 شود؟بطنی برقرار می –ارتباط آن از چه طریقی با گره دهلیزی  -و

 دهد؟ تارهای متصل به آن چه حفراتی از قلب را پوشش می –ز 

 

 بطنی در دهلیز راست را مشخص کنید. –جایگاه گره دهلیزی  -58

 

 ارتباط بین دو گره در شبکه هادی قلب از چه طریق برقرار می شود؟ -59

 

 یابند؟بطنی در کدام حفرات قلب انتشار می –تارهای متصل به گره دهلیزی  -62

 کنند؟بطنی چه مسیری را در قلب طی می –تارهای متصل به گره دهلیزی  -61
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 طرز کار شبکه هادی قلب را به اختصار توضیح دهید. -62

 

 

ظر دهد. به نقلب یک گوسفند پس از ذبح تا چند دقیقه، خارج از بدن به ضربان خود ادامه می -63

 شما علّت آن چیست؟

 

 شود؟چرا فرستادن پیام از گره دهلیزی بطنی به درون بطنها با فاصلة زمانی انجام می -64

 

 یابد؟شود و به سمت باال ادامه میچرا انقباض بطنها از قسمت پایین آنها شروع می -65

 

 منظور از سیستول و دیاستول قلب چیست؟ -66

 

 د.چرخه یا دوره قلبی را تیریف کنی -67

 

 گیرد؟در هر دوره قلبی کدام اعمال به صورت فیال و کدامیک به صورت غیرفیال صورت می -68

 

 هر دوره قلبی: -69

 کشد؟چند ثانیه طول می –اتف 

 کشد؟شامل چه مراحلی است و هر مرحله چند ثانیه طول می –ب 

 

 تر است؟کدام مرحله از همه کوتاهتر و کدامیک از همه طوالنی –ج 

 مرحله دهلیزها در حال پر شدن از خون هستند؟در کدام  -د
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

های بین دهلیزها و بطنها بسدته می شددوند؟ زمان بسته بودن این در کدام مرحله دریچه –ه 

 ها چقدر است؟دریچه

در ها چقشوند؟ زمان بسته بودن این دریچههای سینی شکل باز میدر کدام مرحله دریچه -و

 کشد؟طول می

 زمان انبساط دهلیزها  در هر دوره چقدر است؟ –ز 

 ای قلب را تیریف کنید و مقدار آن را بیان کنید.حجم ضربه -72

 

 

 برون ده قلبی را تیریف کنید. -71

 

 در میزان برون ده قلبی افراد مؤثر است؟چه عواملی  -72

 

 میانگین برون ده قلبی در یک فرد باتغ چقدر است؟ -73

 

 تیترای در این فرد حدودًا چند میلیتیتر باشد، حجم ضربه 5ار برون ده قلبی در یک فرد باتغ  -74

 خواهد بود؟

 

 توان دریافت و ثبت نمود؟های ماهیچه قلب را میچرا فیاتیت اتکتریکی یاخته -75

 

 های زیر را تیریف کنید.واژه -76

 اتکترو کاردیوگرام )اتکترو قلب نگاره( –اتف 

 

 اتکتروکاردیوگراف –ب 



   گردآوری و تنظیم توسط: غالمرضا قاسمی     4فصل    سواالت خط به خط زیست دهم 

   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 

 دهند؟اتکتروکاردیوگراف را در چه قسمتهایی از بدن قرار میاتکترودهای دستگاه  -77

 

 یک منحنی اتکتروکاردیوگرام شامل چه امواجی است نام ببرید. -78

 

 در منحنی اتکتروکاردیوگرام: -79

 دهد؟شود و عملکرد کدام حفرات قلب را نشان میچه زمانی مثبت می Pموج  –اتف 

 

 دهد؟کدام حفرات قلب را نشان می شود و عملکردچه زمانی مثبت می QRSموج  –ب 

 

 کند؟شود و قلب، بید از این موج چه وضییتی پیدا میچه زمانی مثبت می Tموج  –ج 

 

 ای بطنها در حال انقباض هستند؟ای روی منحنی دهلیزها و در چه فاصلهدر چه فاصله –د 

 

 اند؟بطنی بسته –های دهلیزی ای روی منحنی دریچهدر چه فاصله –ه 

 

 نوار قلب برای پزشکان چه اهمیتی دارد؟ -82

 

 د؟دهرخ میقلب در هر یک از اختالالت زیر چه تغییری در شکل منحنی اتکترو کاردیوگرام  -81

 بزرگ شدن قلب –اتف 

 فشار خون مزمن –ب 

 تنگی دریچه های قلب –ج 
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 آنفارکتوس یا سکته قلبی –د 

 نشانه چه عوارضی باشد؟ افزایش یا کاهش فاصله منحنی ها در نوار قلب ممکن است -82

 

 انواع رگهای اصلی در دستگاه گردش خون را نام ببرید. -83

 

 ساختار رگها با چه عاملی متناسب شده است؟ -84

 

 هایی تشکیل شده؟دیواره سرخرگها و سیاهرگها به ترتیب از داخل به خارج از چه الیه -85

 

 الیه داخلی در سرخرگها و سیاهرگها از چه نوع بافتی است؟ -86

 

 دیواره سرخرگ و سیاهرگ از چه نوعی است؟ ماهیچه -87

 

 ای صاف چه اجزایی وجود دارد؟در دیواره سرخرگ و سیاهرگ، همراه با الیه ماهیچه -88

 

ای و رشددته های االسددتیک همراه با آن در دیواره سددرخرگ و سددیاهرگ وظیفه الیه ماهیچه -89

 چیست؟

 

 چیست؟ الیه خارجی در سرخرگ و سیاهرگ چه نوع بافتی است و وظیفه آن -92

 

 تفاوتهای ساختاری بین سرخرگ و سیاهرگ را بیان کنید. -91

 

 

 خاصیت ارتجاعی سرخرگ بیشتر است یا سیاهرگ؟ چرا؟ -92
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 

 بیشترین حجم خون در کدام رگها وجود دارد؟ چرا؟ -93

 

 ساختار مویرگها چگونه است؟ -94

 

 وظیفة مویرگها چیست؟ -95

 

 شود؟میزان جریان خون ورودی به مویرگها چگونه تنظیم می -96

 

 تواند خون ورودی به مویرگها را کم و زیاد کند؟الوه بر بنداره مویرگی کدام عامل دیگر میع -97

 

 شود؟جریان خون در سرخرگها و سیاهرگها چگونه کم و زیاد می -98

 

 شوند؟گِرد دیده میچرا سرخرگها در برش عرضی، -99

 

 تفاوت سرخرگ و سیاهرگ از نظر عملکرد چیست؟ -122

 

 سرخرگها چه فوایدی دارد؟سانی( خاصیت ارتجاعی )کش -121

 

 

 کند؟خاصیت ارتجاعی سرخرگ چگونه به هدایت خون در سرخرگها کمک می -122

 

 شود و ناشی از کدام خاصیت سرخرگ است؟نبض چگونه ایجاد می -123
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

شددود در سددرخرگهای کوچک با ورود خون، قطر آنها تغییر زیادی چه خاصددیتی باعث می -124

 نکند؟

 

رخرگهای کوچک، مقاومت آنها در برابر جریان خون و با انقباض ماهیچه صاف در دیواره س -125

 کند؟همچنین فشار درون آنها چه تغییری می

 

 اند؟چرا بیشتر سرخرگهای بدن در قسمتهای عمقی هر اندام قرار گرفته -126

 

 فشار خون را تیریف کنید. -127

 

 منشأ ایجاد فشار خون از کجاست؟ -128

 

 شود؟بید از بریده شدن میچه عاملی باعث خروج خون با سرعت زیاد از سرخرگها  -129

 

 فشار خون در سرخرگها بیشتر است یا سیاهرگها؟ چرا؟ -112

 

بیشینه و کمینة فشار خون طبییی را به ترتیب بیان کنید و مشخص کنید هر کدام ناشی از  -111

 چه عاملی است؟

 

 تواند روی فشار خون تأثیر گذارد کدامند؟عوامل محیطی که می -112

 

 

 گیرد؟های بدن در کدام رگها صورت میتبادل مواد بین خون و یاخته -113

 کند بیان کنید.دو وییگی مهم مویرگها که امکان تبادل مواد را در آنها فراهم می -114
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 های بدن تا مویرگها چقدر است؟ اهمیت آن چیست؟فاصله بیشتر یاخته -115

 

 در کدام رگها ماهیچه صاف وجود ندارد؟ -116

 

 کند؟ها عبور میرگمواد از کدام بخش موی -117

 

 مویرگها در کدام اندامها بیشترین منافذ و در کدام اندام کمترین منافذ را دارند؟ -118

 

 چرا در کبد و طحال، مویرگها دارای منافذ زیاد و بزرگی هستند؟ -119

 

 پوشاند؟ای میسطح خارجی مویرگها را چه الیه -122

 

 شوند؟مویرگها از نظر تیداد منافذ و نفوذپذیری به چه گروههایی تقسیم می -121

 

 پذیری مویرگهای پیوسته چگونه است؟ این مویرگها در چه اندامهایی وجود دارند؟نفوذ -122

 

 وییگی مویرگهای منفذدار چیست؟ این مویرگها در چه اندامهایی وجود دارند؟ -123

 

 توانند از مویرگهای منفذدار عبور کنند؟چرا پروتئینها و موتکوتهای درشت نمی -124

 

 شوند؟می مویرگهای ناپیوسته در چه اندامهایی یافت -125

 

 وییگی مهم مویرگهای ناپیوسته چیست؟ -126
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 نفوذپذیری کدام نوع مویرگ از همه بیشتر است؟ -127

 

 چرا در مغز استخوان منافذ مویرگها بسیار بزرگ و باز است؟ -128

 

 شوند؟بیشتر موتکوتهای محلول در خون در مویرگها از چه راهی مبادته می  -129

 

 شود؟ع میان بافتی وارد میموتکول گلوکز از چه راهی از مویرگها به مای -132

 

 کند؟جهت انتشار مواد در مویرگها را چه عاملی تییین می -131

 

 توانند انتشار یابند؟موتکوتهای محلول از کدام بخش دیواره مویرگها می -132

 

موتکوتهدایی که انحالل آنها در تییید غشددام کم اسددت چگونه از دیواره مویرگها منتشددر  -133

 شوند؟ مثال بزنید.می

 

موتکوتهایی که انحالل آنها در تیییدهای غشام بیشتر است چگونه از دیواره مویرگها منتشر  -134

 شوند؟ مثال بزنید.می

 

 شوند؟موتکوتهای آب از کدام بخش مویرگها و با کدام روش منتشر می -135

 

 توانند از دیواره مویرگها عبور کنند؟پروتئینهای درشت چگونه و با کدام روش می -136

 

 پروتئینها نمی توانند از منافذ مویرگها منتشر شوند؟چرا  -137
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 ای مواد در مویرگها را تیریف کنید.جریان توده -138

 دو نیروی مؤثر در تبادل مواد بین مویرگها و مایع میان بافتی را نام ببرید. -139

نیروی فشار تراوشی خون در سمت سرخرگی مویرگها بیشتر است یا سیاهرگی؟ نقش آن  -142

 چیست؟

ی خون در سدمت سدرخرگی مویرگها بیشدتر اسدت یا سیاهرگی؟ نقش آن فشدار اسدمز -141

 چیست؟

 شود؟کدام عامل باعث ایجاد فشار اسمزی در خون می -142

 

 فشار تراوشی در مویرگها ناشی از چیست؟ -143

 

 منظور از خیز یا ادم در بافتها چیست؟ -144

 

 علل ایجاد خیز یا ادم در بافتها چیست؟ -145

 

 کند؟در عمل تبادل مواد در بافتها چه تغییری میمیزان فشار اسمزی در طول مویرگها  -146

 

 ای که می تواند منجر به خیز یا ادم شود کدامند؟دو عامل تغذیه -147

 

 چرا الزم است، عواملی به جریان خون در سیاهرگها کمک کند؟ -148

 

 شود؟چه عواملی باعث حرکت خون در سیاهرگهای پایین قلب به سمت باال می -149
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 اسکلتی چگونه باعث حرکت خون در سیاهرگها می شود؟های انقباض ماهیچه -152

 

 

 های النه کبوتری در کدام سیاهرگها قرار دارند؟دریچه -151

 

 کند؟های النه کبوتری چگونه به حرکت خون در سیاهرگها کمک میدریچه -152

 

 ------های النه کبوتری باالیی ها در اطراف سیاهرگها، دریچهدر هنگام انقباض ماهیچه -153

 می شود. ------های پایینی دریچهشود و می

 کند؟فشار مکشی قفسه سینه چگونه به جریان خون در سیاهرگها کمک می -154

 

 دستگاه تنفی شامل چه اجزایی است؟ -155

 

 وظیفه اصلی دستگاه تنفی چیست؟ -156

 

 تنف چیست؟ -157

 

 نقش دستگاه تنفی در مورد چربیها چیست؟ -158

 

 د؟دستگاه تنفی چه نقشی را در مبارزه با میکروبها دار -159

 

 پیوندند؟رگهای تنفی بزرگ سرانجام به کدام رگها می -162

 گردد.برمی ------------تنف پس از تصفیه شدن به دستگاه  -161

 اندامهای تنفی را نام ببرید و وظیفه آنها را بنویسید. -162
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 

 یاخته های اصلی دستگاه ایمنی چه نام دارند؟ -163

 

 های تنفی در چه بخشهایی از بدن فراوانترند؟گره -164

 

 کند؟های سرطانی در بدن کمک میتنفی چگونه به انتشار یاخته دستگاه -165

 

 چرا فیاتیتهای دستگاه گردش خون باید تنظیم شود؟ مثال بزنید. -166

 

 

 سازوکارهای تنظیم فیاتیت دستگاه گردش خون را نام ببرید. -167

 

 یابند و نقش آنها چیست؟حس( در کدام بخش قلب انتشار میاعصاب سمیاتیک )هم -168

 

شددوند و نقش آنها حس( به کدام بخش قلب متصددل میهم پاراسددمیاتیک )پاداعصدداب  -169

 چیست؟

 

اعصدداب سددمیاتیک عالوه بر قلب به چه اندامهای دیگری برای تنظیم فیاتیت دسددتگاه   -172

 شوند؟گردش خون وارد می

 

مرکز هماهنگی اعصداب سدمیاتیک و پاراسمیاتیک برای تنظیم فیاتیتهای دستگاه گردش  -171

 خون در کجاست؟

 توانند فیاتیتهای دستگاه گردش خون را تنظیم کنند؟ مثال بزنید.هورمونها چگونه می -172
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 

بیضدی از مواد گشدادکننده رگی که در تنظیم موضیی جریان خون در بافتها نقش دارند را  -173

 دهند؟نام ببرید. این مواد چگونه جریان خون به یک بافت را افزایش می

 

 

 بدن چه اثری بر قطر رگها دارد؟افزایش یون کلسیم در ماییات  -174

 

گلماحسذذذس مد م رگ م  ههلم رنم،جسدمدگ نرم،مچ منسعم چرنرهخسنمیذهلمششذذذه م چرنذره -071

 شسنر؟ا 

 

 های شیمیایی موجود در دیواره سرخرگها را نام ببرید.گیرنده -176

 

 شود؟های شیمیایی سرخرگها پس از تحریک به کجا فرستاده میپیام گیرنده -177

 

 خون:در مورد  -178

 چه نوع بافتی است؟ –اتف 

 جریان آن در رگها یک طرفه است یا دو طرفه؟ –ب 

 دو بخش سازنده آن کدامند؟ –ج 

 چگونه می توان دو بخش سازنده خون را از هم جدا کرد؟ -179

 

 دهد؟چند درصد حجم خون را پالسما و چند درصد را سلوتهای خونی تشکیل می -182

 را تیریف کنید و مقدار طبییی آن را بیان کنید. بهر( هماتوکریت )خون -181
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 کند.درصد مشکلی ایجاد نمی -----------افزایش هماتوکریت تا  -182

 درصد چه عوارضی دارد؟ 52افزایش هماتوکریت تا بیش از  -183

 

 مهمترین وظایف خون را بیان کنید. -184

 

 

 پالسمای خون شامل چه موادی است؟ بیشترین ماده آن کدام است؟ -185

 

 

 پروتئینهای پالسما )خوناب( چه وظایفی دارند؟ -186

 

 هر یک از پروتئینهای زیر چه وظیفه ای در پالسما دارند؟  -187

 آتبومین –اتف 

 فیبرینوژن –ب 

 گلوبوتین ها –ج 

 هموگلوبین -د

 وجود کدام یونها در خوناب اهمیت زیادی دارد؟ چرا؟ -188

 

 مواد غذایی خوناب کدامند؟ -189

 

 پالسما را نام ببرید.بیضی از مواد دفیی در  -192

 سلوتهای خونی را نام ببرید. -191
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 شوند؟کدام گروه از سلوتهای خونی، قطیاتی از یاخته محسوب می -192

 

 گیرد؟در یک فرد باتغ توتید یاخته های خونی و پالکتها در کجا صورت می -193

 

 های خونی در مغز استخوان چه نام دارند؟سلوتهای توتید کننده یاخته -194

 

 گیرد؟های خونی در چه اندامهایی صورت میتوتید یاختهدر دوران جنینی  -195

 

 های بنیادی در مغز استخوان چه وییگیهایی دارند؟یاخته -196

 

 شود؟های بنیادی در مغز استخوان چه سلوتهایی توتید میاز تقسیم اوتیة یاخته -197

 

 شود؟از تقسیم سلوتهای بنیادی تنفوئیدی چه سلوتهایی توتید می -198

 

 شوند؟بنیادی میلوئیدی کدام سلوتهای خونی توتید میاز تقسیم سلوتهای  -199

 

 دهند؟های خونی را گلبوتهای قرمز تشکیل میچند درصد از یاخته -222

 

 وییگیهای سلوتی گلبوتهای قرمز را بیان کنید. -221

 

 

 نقش اصلی گلبوتهای قرمز چیست؟ -222

 متوسط عمر گلبوتهای قرمز چقدر است؟ -223

 شوند؟تخریب و جایگزین میچند درصد از گلبوتهای قرمز، روزانه  -224
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 

 گیرد؟های خونی مرده و آسیب دیده در چه اندامهایی صورت میتخریب یاخته -225

 

آهن آزاد شددده از تخریب گلبوتهای قرمز در چه اندامهایی ذخیره و یا مورد اسددتفاده قرار  -226

 گیرد؟می

 

 چه عواملی برای توتید گلبوتهای قرمز در مغز استخوان الزم است؟ -227

 

 

 کدام بخش هموگلوبین به کار رفته است؟آهن در  -228

 فوتیک اسید: -229

 از ویتامینهای کدام گروه است؟ –اتف 

 به چه منظور در بدن الزم است؟ –ب 

 کمبود آن چه عوارضی دارد؟ –ج 

 

 بیضی از منابع مهم آهن و فوتیک اسید را نام ببرید. -212

 

 

 کارکرد صحیح فوتیک اسید به وجود کدام ویتامین وابسته است؟ -211

 

 شود؟در کدام نوع غذاها یافت می 12Bویتامین  -212

 شود؟در روده بزرگ کدام ویتامین توتید می -213

 د؟شوهورمون تنظیم کننده میزان گلبوتهای قرمز چه نام دارد و از چه اندامهایی ترشح می -214



   گردآوری و تنظیم توسط: غالمرضا قاسمی     4فصل    سواالت خط به خط زیست دهم 

   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 

 ای دارد؟کند و چه وظیفههورمون اریتروپویتین بر کجا اثر می -215

 

 یابد؟داری در بدن افزایش میوپویتین به طور مینیدر چه شرایطی مقدار هورمون اریتر -216

 

چرا گلبوتهای قرمز انسدان در بسدیاری از پستانداران هسته و بیشتر اندامکهای خود را از  -217

 اند؟دست داده

 

 چرا غشام گلبوتهای قرمز در دو طرف حاتت فرورفته دارد؟ -218

 

 دارد؟محصور بودن هموگلوبین در غشای گلبوتهای قرمز چه اهمیّتی  -219

 

 شوند؟کدام گروه از سلوتهای خونی عالوه بر خون در بافتهای مختلف نیز پراکنده می -222

 

 نقش اصلی گلبوتهای سفید چیست؟ -221

 

انواع گلبوتهای سدفید را نام برده و آنها را از نظر شکل هسته و سیتوپالسم مقایسه کنید و  -222

 وظیفه هر گروه را بیان کنید.

 

 

 

 وییگیهایی دارند؟ها( چه ها )پالکتهدگر -223
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 

 شوند؟ها در کجا و چگونه توتید میهدگر -224

 

 ها در عمل انیقاد خود چیست؟هدنقش گر -225

 

 شوند؟در محل خونریزی میآن ها چگونه باعث انقباض تخته و جمع شدن هدگر -226

 

 کنند؟ه ها چگونه از هدر رفتن خون جلوگیری میددر خونریزیهای محدود، گر -227

 

 ها چیست؟هدگر در خونریزیهای شدید، نقش -228

 

 مراحل واکنشهای انیقاد خون و تشکیل تخته را به ترتیب بیان کنید. -229

 

 

 

 کدام ویتامین و کدام یون در عمل انیقاد خون الزم است؟ -232

 

 تختة خون شامل چه اجزایی است؟ -231

 

 گیرد؟تبادل مواد در تک یاختگان چگونه صورت می -232

 

 است. -----------در تک یاختگان نسبت سطح سلول به حجم آن  -233

 ای باید دستگاه گردش مواد وجود داشته باشد؟چرا در جانداران پریاخته -234
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 سامانه گردش آب در چه جاندارانی وجود دارد؟ -235

 

 چگونگی گردش آب در اسفنجها را توضیح دهید. -236

 

 

 عامل حرکت آب در سامانه گردش آب در اسفنجها چیست؟ -237

 

 سیستم گردش آب در مرجانیان از چه نوعی است؟ -238

 

 سیستم گردش آب در عروس دریایی را توضیح دهید. -239

 

 

 کیسه گوارشی در کرمهای پهن آزادزی مثل پالناریا چگونه است؟ -242

 

 کند؟چه عاملی به حرکت مواد در حفره گوارشی پالناریا کمک می -241

 

 سلوم یا حفرة عمومی بدن چیست؟ و در چه جانورانی وجود دارد؟ -242

 

 

 چگونه است؟ای سیستم گردش مواد در کرمهای توته -243

 

 دو نوع کلّی سامانه گردش مواد در جانوران را نام ببرید. -244

 شود؟گردش خون باز در چه جانورانی دیده می -245
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 شود؟هموتنف چیست و در چه جانورانی دیده می -246

 

 گردش خون باز را توضیح دهید. -247

 

 

 در کدام نوع گردش خون، مویرگ وجود ندارد؟ -248

 .گردش خون باز در حشرات را توضیح دهید -249

 

 

 چه وضییتی دارند؟قلب های قلب توته ای حشرات در هنگام انقباض و انبساط دریچه -252

 

 ترین سامانه گردش خون بسته در چه جانورانی وجود دارد؟ساده -251

 

 های گردش خون باز و بسته را بیان کنید.تفاوت -252

 

 

 گردش خون بسته در کرم خاکی را توضیح دهید. -253

 

 دارد؟رگ پشتی در کرم خاکی چه نقشی  -254

 

 در قسمت جلویی بدن کرم خاکی چند کمان رگی وجود دارد و نقش آنها چیست؟ -255

 دارند. ----------داران سامانه گردش خون تمام مهره -256

 انواع گردش خون بسته در مهره داران را نام ببرید. -257
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   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

 

 داران دارای گردش خون ساده هستند؟کدام گروه از مهره -258

 

 توضیح دهید.گردش خون ساده در ماهیها را  -259

 

 

 کند تیره است یا روشن؟ای است و خونی که از آن عبور میقلب ماهی چند حفره -262

 

سدیاهرگ شدکمی در ماهیها حاوی خون تیره است یا روشن؟ این رگ به کدام حفره قلب  -261

 رود؟می

 

سرخرگ شکمی در ماهیها حاوی خون تیره است یا روشن؟ این رگ خون را به کدام اندام  -262

 کند؟وارد می

رگ به چه اندامهایی سددرخرگ پشددتی در ماهیها حاوی خون تیره اسددت یا روشددن؟ این  -263

 رود؟می

 در ماهیها قبل از دهلیز قلب و بید از بطن به ترتیب چه بخشی وجود دارد؟ -264

 

 شود؟گردش خون مضاعف در چه جانورانی دیده می  -265

 

 کند؟در گردش خون مضاعف، خون در هر گردش چند بار از قلب عبور می -266

 

 دو مسیر گردش خون را در سیستم گردش خون مضاعف نام ببرید. -267

 



   گردآوری و تنظیم توسط: غالمرضا قاسمی     4فصل    سواالت خط به خط زیست دهم 

   ghasemibiology@کانال تلگرامی: 

کند آنها را نام ببرید و مقایسه در گردش خون مضداعف، قلب به صورت دو تلمبه عمل می -268

 کنید.

 قلب سه حفره ای در چه جانوری وجود دارد؟ تیداد دهلیزها و بطنها را بیان کنید. -269

 

 کند؟ا به چه بخشهایی از بدن تلمبه میبطن قلب در دوزیستان در هر انقباض، خون ر -272

 

 گردش خون دوزیستان، ساده است یا مضاعف؟ -271

 

جددایی کدامدل بطنهای قلب در چه جانورانی رخ داده اسددت و این حاتت چه مزیّتی برای  -272

 جانوران دارد؟

 

 باال بودن فشار خون در سامانه گردش خون جانوران چه اهمیّتی دارد؟ -273

 

 

 

 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | نمونه سوال دهم | | جزوه آموزشی دهم | | گام به گام رایگان دهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم

https://nomrebartar.com/
https://nomrebartar.com/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/

