فصل 41

 -1چزا دستگبُ گزدش هَاد در ثذى هب السم است؟ ظ117

گردش مواد

چَى سلَلّبی درًٍی ثذى اًسبى ثب هحیط اطزاف ارتجبط ًذارد ٍ ًویتَاًٌذ هَاد السم خَد را اس هحیط جذة کٌٌذ.
 -2تجبدل هَاد در کذام جبًذاراى راحتتز است؟ ظ117
الف)تک سلَلی

ة)پزسلَلی

الف

 -3جْت تجبدل هَاد ثب هحیط اطزاف کذام هَجَدات ثب هطکل ثیطتزی رٍ ثِ رٍ هیضًَذ؟ ظ117
الف)تک سلَلی

ة)پزسلَلی

 -4جبًذاراى تک سلَلی جذة ٍ دفغ هَاد را چگًَِ اًجبم هیدٌّذ؟ ظ117
ثِ طَر هستقین ثب هحیط.
 -5صحیح یب غلط ثَدى ػجبرت رٍثزٍرا ثب دلیل ثٌَیسیذ(( .ثبکتزی ّب دستگبُ گزدش هَاد ًذارًذ)).
صحیح؛ چَى تک سلَلی ثَدُ ٍ تجبدالت خَدرا ثِ طَر هستقین ثب هحیط اًجبم هی دٌّذ.
 -6هَاد هغذی گَارش ضذُ تَسط دستگبُ  ...................ثِ سلَلّبی ثذى هٌتقل هیضًَذ .ظ117
گزدش خَى

(ٍظیفِ اصلی دستگبُ گزدش هَاد چیست؟)

ة

 -7هْنتزیي قسوتّبی دستگبُ گزدش هَاد را ًبم ثجزیذ .ظ118
قلت – رگّب – خَى
 -8سِ قسوت اصلی دستگبُ گزدش خَى اًسبى را ًبم ثجزیذ.
.......................... :1
 -1قلت

........................ :2

 -2رگّب

.............................. :3

 -3خَى

 -9در ّز دقیقِ قلت چٌذ ثبر هیسًذ؟ ظ118
 75تب  99ثبر
 -19خَى در ضجکِای اس لَلِّبی هزتجط ثِ ًبم ٍ ...................ثَسیلِ ًَػی پوپ ثِ ًبم قلت در گزدش است .ظ118
رگّب
 -11دستگبُ گزدش هَاد ّز یک اس کبرّبی سیز را ثب کوک کذام دستگبُ اًجبم هیدّذ؟ (جبّبی خبلی را ثب افشایص ٍ
کبّص ٍ ًبم دستگبُ پز کٌیذ).
الف) اکسیژى خَى ثِ کوک دستگبُ ( ............................... ،.............................افشایص – کبّص) هییبثذ.
ة) قٌذ خَى ثِ کوک دستگبُ ( ............................... ،............................افشایص – کبّص) هییبثذ.
ج) اٍرُ خَى ثِ کوک دستگبُ ( ................................. ،..........................افشایص – کبّص) هییبثذ.
د) دیاکسیذکزثي خَى ثِ کوک دستگبُ ( .................................. ،...............................افشایص – کبّص) هییبثذ.
الف) تٌفس – افشایص

ة) گزدش گَارش – افشایص

 -12قلت ثب ظزثبى خَد چِ کبری اًجبم هیدّذ؟ ظ118
خَى را ثب فطبر ثِ درٍى رگّب ٍ اًذامّب هیفزستذ.

ج) دفغ – کبّص

د) تٌفس  -کبّص

 -13قلت اًسبى چٌذ حفزُای است؟ ظ118
 4حفزُ دارد ( 2دّلیش –  2ثطي)
 -14در ضکل هقبثل حفزُّبی قلت را ًبمگذاری کٌیذ:
(................................. :)A
(................................... :)B
(..................................... :)C
(.................................. :)D
( :)Aدّلیش راست

( :)Bثطي راست

( :)Cدّلیش چپ

( :)Dثطي چپ

 -15سیبّزگّبی ضطی ٍارد کذام حفزُی قلت هیضًَذ؟
 )1دّلیش راست

 )2ثطي راست

 )3دّلیش چپ

 )4ثطي چپ

 )3دّلیش چپ
 -16آئَرت اس کجب خبرج هیضَد ٍ ثِ کجب هیرٍد؟
 )1ثطي راست – ّوِی ثذى

 )2ثطي راست – ضصّب  )3ثطي چپ – ّوِی ثذى  )4ثطي چپ – ضصّب

 )3ثطي چپ – ّوِی ثذى
 -17دستگبُ گزدش هَاد در اسفٌج ٍ کیسِتٌبى چگًَِ است؟ ظ118
در ایي جبًَراى ثِ جبی خَى ،آة در ثذى ثِ گزدش در هیآیذ.
 -18ثبفتّبی قلت را ًبم ثجزیذ ٍ ّز کذام در چِ قسوتی قزار دارد؟ ظ119
ثبفت هبّیچِای در ٍسط ،ثبفت پَضطی درٍى حفزُّبی قلت ٍ ثبفت پیًَذی کِ در اطزاف (ثیزٍى) قلت قزار دارد.

 -19هٌظَر اس هبّیچِ قلجی چیست؟ ظ119
ثخص ػوذُ قلت اس ًَػی ثبفت هبّیچِای تطکیل ضذُ کِ ثِ آى هبّیچِ قلجی هیگَیٌذ ٍ تٌْب در قلت ٍجَد دارد.
 -29کذام ثبفت ثیطتز قلت را تطکیل دادُ است؟
ثبفت هبّیچِای
 -21کذام ثبفت درٍى حفزُّبی قلت را پَضبًذُ است؟
ثبفت پَضطی
 -22کذام ثبفت در اطزاف قلت ٍجَد دارد ٍ ثِ حفبظت اس آى کوک هیکٌذ؟
ثبفت پیًَذی
ٍ -23جَد ثبفت پیًَذی در اطزاف قلت چِ کوی ثِ آى هیکٌذ؟ ظ119
ثِ حفبظت اس آى کوک هیکٌذ.
ٍ -24یژگیّبی قلت کذاهٌذ؟
 -1ثبفت هبّیچِای ٍ تَ خبلی است.

 -2چْبر حفزُ دارد ،دٍ حفزُ در ثبال ٍ دٍ حفزُ در پبییي

 -3حفزُّبی ثبالیی ٍ پبئیٌی ثِ کوک دریچِّب ثب ّن ارتجبط دارًذ.
 -4درٍى حفزُّب اس ثبفت پَضطی است کِ در تطکیل دریچِّبی قلجی ًیش ضزکت دارًذ.
 -5ثبفت پیًَذی در اطزاف قلت ٍجَد دارد کِ ثِ حفبظت آى کوک هیکٌذ.
 -25رگّبیی کِ خَى را اس قلت خبرج هیکٌٌذ ً .............بم دارًذ ٍ رگّبیی کِ خَى را ثِ قلت ثز هیگزداًٌذ
ً .................بم دارًذ .ظ129
سزخزگ – سیبّزگ

(تؼزیف سزخزگ؟

تؼزیف سیبّزگ؟)

 -26رگ کزًٍز چیست؟ ظ129
رگّبیی کِ ثِ ثبفت قلت خَىرسبًی هیکٌٌذ کزًٍز ًبهیذُ هیضًَذ.
 -27هٌظَر اس خَى رٍضي چیست؟
 )1خَى درٍى سزخزگّب

 )2خَى دارای کزثي دی اکسیذ

 )3خَى دارای اکسیژى

جَاة :خَى دارای اکسیژى
 -28خَى ثطي چپ رٍضيتز ثَدُ (اکسیژى ثیطتزی دارد) ٍ تَسط  .................ثِ توبم ثذى فزستبدُ هیضَد .ظ129
سزخزگ آئَرت
ٍ -29ظیفِ سزخزگ آئَرت چیست؟ ظ129
آئَرت خَى رٍضي ثطي چپ را ثِ توبم ثذى هیرسبًذ تب ًیبس سلَلّبی ثذى را ثِ هَاد هغذی ٍ اکسیژى تَسط خَى
رٍضي تبهیي کٌذ.
 -39گزدش ػوَهی خَى (ثشرگ) ثِ کذام سوت قلت هزثَط است؟ ظ129
الف)چپ
ة)راست

الف

 -31تَظیح گزدش خَى ػوَهی؟
خَى سوت چپ اکسیژى ثیطتزی دارد ٍ رٍضي است ٍ اس طزیق سزخزگ آئَرت ثِ توبم ًقبط ثذى فزستبدُ هیضَد ،تب
ًیبس سلَلّبی ثذى را ثِ هَاد هغذی ٍ اکسیژى تبهیي کٌذ.
 -32دیَارُ کذام ثطي قلت ظخینتزاست؟ چزا؟
 )1ثطي چپ ،ایجبد فطبرخَى در سزخزگ آئَرت
 )2ثطي راست ،اًتقبل خَى ثِ درٍى سیبّزگ ضطی
 )3ثطي راست ،ایجبد فطبرخَى در سزخزگ آئَرت
 )1ثطي چپ ،ایجبد فطبرخَى در سزخزگ آئَرت

 -33اس سوت راست قلت خَى ثِ کجب فزستبدُ هیضَد؟ ظ129
ثِ ضص هیرٍد تب تصفیِ ضَد.
 -34خَى ثطي راست تَسط کذام سزخزگّب ثِ ضصّب هیرٍد؟ ظ129
اس طزیق سزخزگ ضطی
 -35گزدش خًَی کِ اس سوت راست قلت ضزٍع هیضَد ،چِ ًبم دارد؟ ظ129
گزدش ضطی خَى.
 -36تَظیح گزدش خَى ضطی؟
در سوت راست قلت ،خَى تیزُ دارای کزثي دی اکسیذ جزیبى دارد .ایي خَى را ثشرگ سیبّزگّب ثِ دّلیش راست هی-
آٍرًذ .ایي خَى کِ اکسیژى کوتزی دارد ٍارد ثطي راست هیضَد ٍ اس طزیق سزخزگ ضطی ثِ ضصّب هیرٍد تب اس آىجب
اکسیژى جذة کٌذ .خَى اکسیژىدار ٍ رٍضي اس طزیق سیبّزگّبی ضطی ثِ دّلیش چپ ٍ سپس ثِ ثطي چپ هیرٍد تب
دٍثبرُ در ثذى ثِ گزدش در آیذ.

ً -37قطِ ضزٍع ٍ پبیبى گزدش خَى کَچک (ضطی) ثِ تزتیت کذام است؟
 )1ثطي چپ – دّلیش راست

 )2ثطي راست – دّلیش چپ

 )3ثطي چپ – دّلیش چپ

 )4ثطي راست – دّلیش راست

 )2ثطي راست – دّلیش چپ
-38سِ هزحلِای کِ یک ظزثبى قلت را تطکیل هیدٌّذ را ًبم ثجزیذ؟ ظ121
اًقجبض دّلیشّب  -اًقجبض ثطيّب  -استزاحت ػوَهی
ّ -39ز خًَی کِ ثخَاّذ اس ثطي خبرج ضَد ،اس ( ............................ثطيّب – دّلیشّب) خبرج هیضَد.
ثطيّب
 -49سِ ًَع رگ دستگبُ گزدش خَى را ًبم ثجزیذ .ظ121

سزخزگ  -سیبّزگ – هَیزگ

 -41سزخزگّب ثب سیبّزگّب چِ فزقی دارًذ؟ ظ121
سزخزگّب دیَارُ ظخین ٍ قبثل ارتجبع دارًذٍ .لی سیبّزگّب دیَارُ ًبسکتزی دارًذ ٍ .خبصیت ارتجبػی آىّب
کوتز است.
 -42کذاهیک ثِ هَیزگ قبثل تجذیل است؟ ظ121
الف) سزخزگ

ة) سیبّزگ

الف

 -43هَیزگّب ثب اتصبل ثِ ّوذیگز چِ چیش را ثَجَد هیآٍرًذ؟
سیبّزگ
ٍ -44یژگی ٍ ٍظیفِ هَیزگ چیست؟ ظ121
دیَارُ هَیزگّب تٌْب اس یک الیِ ثبفت پَضطی سبختِ ضذُ است ٍ ٍظیفِ آى هجبدلِ هَاد است.
 -45کذام جبًَراى هَیزگ ًذارًذ؟ ظ121
ثزخی جبًَراى هبًٌذ حطزات.
 -46فطبر خَى چیست؟ ظ122
الف) فطبر خَى ثز دیَارُ رگّب است.
ة) فطبر ٍاردُ خَد خَى است.
 -47هیشاى فطبر خَى طجیؼی در اًسبى چقذر است؟ ظ122
129
89

هیلی لیتز جیَُ است.

ٍ -48احذ فطبر خَى ٍ ػذد فطبر خَى طجیؼی؟
هیلیهتز جیَُ ٍ ثب دٍ ػذد ًطبى هیدٌّذ  129 -رٍی 89

الف

 -49فطبری کِ اس طزف خَى ثز دیَارُ رگّب ٍارد هیضَد ٍ ثِ صَرت هَجی در طَل رگ ثِ حزکت در هیآیذ
 .................گَیٌذ .ظ122
ًجط
(ًجط چیست؟)
 -59در ثذى ّز فزد چٌذ لیتز خَى ٍجَد دارد؟ ظ122
 5لیتز
 -51خَى چِ ًَع ثبفتی است؟ ظ122
ًَػی ثبفت پیًَذی است.
 -52دٍ قسوت ثبفت خَى کذاهٌذ؟ ظ122
قسوت هبیغ ثِ ًبم پالسوب ،قسوت سلَلی
 -53پالسوب چیست؟ ظ122
پالسوب ثخص هبیغ خَى است ٍ اس آة ،هَاد هحلَل ثِ ٍیژُ قٌذً ،وک ٍ پزٍتئیي تطکیل ضذُ است.
 -54تزکیت اصلی پالسوب کذام است ؟
 )1آة ،اٍرُ ،قٌذً ،وک

 )2آة ،پزٍتئیي ،قٌذً ،وک

 )3آة ،اهالح ،اٍرُ ،قٌذ

 )4اهالح ،آةً ،وک

 )2آة ،پزٍتئیي ،قٌذً ،وک
 -55سلَلّبی خًَی در  ................ضٌبٍرًذ .ظ122
پالسوب
(سلَلّبی خًَی در کجب ضٌبٍرًذ؟ پالسوب)

 -56چْبر هَرد اس کبرّبی دستگبُ گزدش خَى ٍ خَى را ًبم ثجزیذ.
..1اًتقبل هَاد
..2ارتجبط دادى دستگبُّبی هختلف ثِ ّن
..3ایوٌی دادى ثِ ثذى
..4تٌظین دهبی ثذى
ً -57سجت ّز یک اس ثخصّبی خَى را هؼیي کٌیذ؟ ظ123
الف)پالسوب
ة)سلَلّبی خًَی
جَاة :الف (پالسوب) %55

ة(سلَلّبی خًَی) %45

 -58سلَلّبی خًَی ضبهل  ....................... ٍ ..........................ٍ .........................است .ظ123
گلجَلّبی قزهش – گلجَلّبی سفیذ – پالکتّب.
 -59سِ ٍظیفِ خَى؟
 -1اًتقبل هَاد کِ ثبػث ارتجبط ثیي دستگبُّبی ثذى هیضَد -2 .ایوٌیثخطی

 -3تٌظین دهبی ثذى

ٍ -69ظیفِ گلجَل سفیذ را ثٌَیسیذ .ظ123
دفبع اس ثذى در ثزاثز هیکزٍةّب
ٍ -61ظیفِ گلجَل قزهش را ثٌَیسیذ .ظ123
اًتقبل گبسّبی تٌفسی (اکسیژى ٍ دی اکسیذکزثي)
(ضکل ٍ کبر گلجَلّبی قزهش؟ سکِ هبًٌذ ثب ٍسط فزٍرفتِ -اًتقبل گبسّبی تٌفسی در خَى)

 -62کذام ٍیتبهیي ٍ هبدُ هؼذًی در تَلیذ گلجَل قزهش ٍ ّوَگلَثیي هَثزًذ؟
 – K )1یذ

 – D )2یذ

 – B )3آّي

 – K )4آّي

جَاة – B :آّي
ٍ -63ظیفِ پالکت را ثٌَیسیذ .ظ123
اًؼقبد خَى ٍ جلَگیزی اس خَىریشی.
 -64ثِ سلَلّبی ریش خَى کِ ضکل خبصی ًذارًذ  ...................هیگَیٌذ .ظ123
پالکت

تهیه و گردآوری از موالئی جمعه  6اسفنذ 5931
ناحیه  9تبریس

«ابر و باد و مه و خورشیذ و فلک در کارانذ //تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری»
سعذی

ﻧﻤﺮه ﺑﺮﺗﺮ
NOMREBARTAR.COM
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮااﻟﺖ درﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ

ﺟﺰوه ﻫﺎی
|

ﺑﯿﺸﺘﺮ )ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(

:

ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم راﯾﮕﺎن ﻫﻔﺘﻢ

||

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت

ﻫﻔﺘﻢ | |

ﺟﺰوه ﻫﺎی

ﻫﻔﺘﻢ |

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

اﺑﺘﺪاﯾﯽ

اول

ﺳﻮم

دوم

ﭼﻬﺎرم

ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول

ﻫﻔﺘﻢ

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﻬﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم

دﻫﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

دوازدﻫﻢ

ﺷﺸﻢ

