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 مواد گردش                                             117ظ  چزا دستگبُ گزدش هَاد در ثذى هب السم است؟ -1

 َاد السم خَد را اس هحیط جذة کٌٌذ.تَاًٌذ هب هحیط اطزاف ارتجبط ًذارد ٍ ًویّبی درًٍی ثذى اًسبى ثچَى سلَل

 117ظ  تز است؟جبدل هَاد در کذام جبًذاراى راحتت -2

 الف     ة(پزسلَلی                                                                                                       الف(تک سلَلی

 117ظ  ضًَذ؟َدات ثب هطکل ثیطتزی رٍ ثِ رٍ هیجْت تجبدل هَاد ثب هحیط اطزاف کذام هَج -3

 ة         ة(پزسلَلی                                                                                                  الف(تک سلَلی

 117دٌّذ؟ ظیجذة ٍ دفغ هَاد را چگًَِ اًجبم ه یجبًذاراى تک سلَل -4

 ثِ طَر هستقین ثب هحیط.

 را ثب دلیل ثٌَیسیذ. ))ثبکتزی ّب دستگبُ گزدش هَاد ًذارًذ.((صحیح یب غلط ثَدى ػجبرت رٍثزٍ -5

 ؛ چَى تک سلَلی ثَدُ ٍ تجبدالت خَدرا ثِ  طَر هستقین  ثب هحیط اًجبم هی دٌّذ.صحیح

 117ظ ضًَذ.یثذى هٌتقل ه ّبیلسلَ ................... ثِ گَارش ضذُ تَسط دستگبُ یهَاد هغذ -6

 (ٍظیفِ اصلی دستگبُ گزدش هَاد چیست؟)                                                             گزدش خَى



 

 

 

 118ظ ّبی دستگبُ گزدش هَاد را ًبم ثجزیذ.تزیي قسوتهْن -7

 خَى –ّب رگ –قلت 

 سِ قسوت اصلی دستگبُ گزدش خَى اًسبى را ًبم ثجزیذ. -8

1 ..........................    :               2   :  ........................                   3   : .............................. 

 خَى -3          ّبرگ -2           قلت -1

 118ظ سًذ؟در ّز دقیقِ قلت چٌذ ثبر هی -9

 ثبر  99تب   75

 118ظ پوپ ثِ ًبم قلت در گزدش است. یًَػ ................... ٍثَسیلِ هزتجط ثِ ًبم یّباس لَلِ یاخَى در ضجکِ -19

 ّبرگ

دّذ؟ )جبّبی خبلی را ثب افشایص ٍ کذام دستگبُ اًجبم هیّبی سیز را ثب کوک دستگبُ گزدش هَاد ّز یک اس کبر -11

 (کبّص ٍ ًبم دستگبُ پز کٌیذ.

 یبثذ.هی کبّص( –............. )افشایص اکسیژى خَى ثِ کوک دستگبُ .............................، ..................الف( 

 .یبثذی( هکبّص – یص)افشاقٌذ خَى ثِ کوک دستگبُ ............................، ............................... ة( 

 یبثذ.یه کبّص( –ج( اٍرُ خَى ثِ کوک دستگبُ ..........................، ................................. )افشایص 

 یبثذ.هی کبّص( –کزثي خَى ثِ کوک دستگبُ ...............................، .................................. )افشایص اکسیذدید( 

 کبّص -کبّص         د( تٌفس  –دفغ افشایص          ج(  – گَارشافشایص         ة( گزدش  –الف( تٌفس 

 118ظ ؟دّذیاًجبم ه یبرقلت ثب ظزثبى خَد چِ ک -12

 فزستذ.ّب هیّب ٍ اًذامخَى را ثب فطبر ثِ درٍى رگ



 

 

 118ظ ای است؟قلت اًسبى چٌذ حفزُ -13

 ثطي( 2 –دّلیش  2حفزُ دارد ) 4

 گذاری کٌیذ:مّبی قلت را ًبدر ضکل هقبثل حفزُ -14

(A................................. :) 

(B....................... :)............ 

(C..................................... :) 

(D.................................. :) 

(A(        دّلیش راست :)B(         ثطي راست :)C(          دّلیش چپ :)Dثطي چپ :) 

 ضًَذ؟ی قلت هیّبی ضطی ٍارد کذام حفزُسیبّزگ -15

 ثطي چپ (4                   چپ    یشدّل (3                   ثطي راست    (2                  راست       یشدّل (1

 چپ یش( دّل3

 رٍد؟ضَد ٍ ثِ کجب هیآئَرت اس کجب خبرج هی -16

 ّبضص –( ثطي چپ 4ی ثذى     ّوِ –( ثطي چپ 3ّب    ضص – ( ثطي راست2     ی ثذى ّوِ –ثطي راست ( 1

 ىثذ یّوِ –( ثطي چپ 3

 118؟ ظتٌبى چگًَِ استیسِدستگبُ گزدش هَاد در اسفٌج ٍ ک -17

 آیذ.هی در در ایي جبًَراى ثِ جبی خَى، آة در ثذى ثِ گزدش

 119؟ ظقزار دارد یٍ ّز کذام در چِ قسوت یذقلت را ًبم ثجز یّبثبفت -18

 اطزاف )ثیزٍى( قلت قزار دارد.ّبی قلت ٍ ثبفت پیًَذی کِ در ای در ٍسط، ثبفت پَضطی درٍى حفزُثبفت هبّیچِ



 

 

 119یست؟ ظچ یقلج یچِهٌظَر اس هبّ -19

 گَیٌذ ٍ تٌْب در قلت ٍجَد دارد.ای تطکیل ضذُ کِ ثِ آى هبّیچِ قلجی هیثخص ػوذُ قلت اس ًَػی ثبفت هبّیچِ

 کذام ثبفت ثیطتز قلت را تطکیل دادُ است؟ -29

 ایثبفت هبّیچِ

 را پَضبًذُ است؟ ّبی قلتکذام ثبفت درٍى  حفزُ -21

 یثبفت پَضط

 کٌذ؟کذام ثبفت در اطزاف قلت ٍجَد دارد ٍ ثِ حفبظت اس آى کوک هی -22

 یًَذیثبفت پ

 119؟ ظکٌذیثِ آى ه یدر اطزاف قلت چِ کو یًَذیٍجَد ثبفت پ -23

 کٌذ.ثِ حفبظت اس آى کوک هی

 ؟کذاهٌذ قلت یّبیژگیٍ -24

 ییيدٍ حفزُ در ثبال ٍ دٍ حفزُ در پب چْبر حفزُ دارد، -2                است.  یٍ تَ خبل یایچِثبفت هبّ -1

 ّب ثب ّن ارتجبط دارًذ.  یچِثِ کوک در یٌیٍ پبئ ییثبال یّبحفزُ -3

 ضزکت دارًذ.   یشً یقلج یّبیچِدر یلاست کِ در تطک یّب اس ثبفت پَضطدرٍى حفزُ -4

 کٌذ.یفبظت آى کوک هجَد دارد کِ ثِ حدر اطزاف قلت ٍ یًَذیثبفت پ -5

گزداًٌذ ّبیی کِ خَى را ثِ قلت ثز هیکٌٌذ ............. ًبم دارًذ ٍ رگّبیی کِ خَى را اس قلت خبرج هیرگ -25

 129................. ًبم دارًذ. ظ

 (یبّزگ؟س یفتؼز                سزخزگ؟ یفتؼز)                            سیبّزگ –سزخزگ 



 

 

 129ظ ًٍز چیست؟رگ کز -26

 ضًَذ.کٌٌذ کزًٍز ًبهیذُ هیرسبًی هیّبیی کِ ثِ ثبفت قلت خَىرگ

 هٌظَر اس خَى رٍضي چیست؟ -27

   اکسیژى دارای خَى (3          خَى دارای کزثي دی اکسیذ( 2                       ّبخَى درٍى سزخزگ  (1

        یژىاکس یدارا خَى جَاة:

 129ظ ضَد.ثِ توبم ثذى فزستبدُ هی تز ثَدُ )اکسیژى ثیطتزی دارد( ٍ تَسط .................يخَى ثطي چپ رٍض -28

 آئَرتسزخزگ 

 129یست؟ ظسزخزگ آئَرت چ یفٍِظ -29

تَسط خَى  ّبی ثذى را ثِ هَاد هغذی ٍ اکسیژىرسبًذ تب ًیبس سلَلآئَرت خَى رٍضي ثطي چپ را ثِ توبم ثذى هی

 تبهیي کٌذ. رٍضي

 129ظ  گزدش ػوَهی خَى )ثشرگ( ثِ کذام سوت قلت هزثَط است؟ -39

 الف(چپ

 الف                                     ة(راست                                                           

 ی؟گزدش خَى ػوَه یحتَظ -31

ضَد، تب یرت ثِ توبم ًقبط ثذى فزستبدُ هسزخزگ آئَ یقدارد ٍ رٍضي است ٍ اس طز یطتزیث یژىسوت چپ اکس خَى

 کٌذ. یيتبه یژىٍ اکس یثذى را ثِ هَاد هغذ یّبسلَل یبسً

             ؟ چزا؟تزاستدیَارُ کذام ثطي قلت ظخین  -32

            آئَرت سزخزگ در فطبرخَى ایجبد چپ، ثطي  (1

 ًتقبل خَى ثِ درٍى سیبّزگ ضطیا راست، ثطي  (2

 ایجبد فطبرخَى در سزخزگ آئَرت ،ثطي راست  (3

 فطبرخَى در سزخزگ آئَرت یجبدثطي چپ، ا ( 1 



 

 

 129ظ ضَد؟راست قلت خَى ثِ کجب فزستبدُ هی اس سوت -33

 رٍد تب تصفیِ ضَد.ثِ ضص هی

 129رٍد؟ ظّب هیّب ثِ ضصخَى ثطي راست تَسط کذام سزخزگ -34

 اس طزیق سزخزگ ضطی

 129ضَد، چِ ًبم دارد؟ ظقلت ضزٍع هیگزدش خًَی کِ اس سوت راست  -35

 گزدش ضطی خَى.

 ی؟گزدش خَى ضط یحتَظ -36

-یراست ه یشّب ثِ دّلیبّزگخَى را ثشرگ س یيدارد. ا یبىجز یذاکس یکزثي د یدارا یزُخَى ت سوت راست قلت، در

جب رٍد تب اس آىیّب هثِ ضص یسزخزگ ضط یقضَد ٍ اس طزیدارد ٍارد ثطي راست ه یکوتز یژىخَى کِ اکس یي. اآٍرًذ

رٍد تب یچپ ٍ سپس ثِ ثطي چپ ه یشثِ دّل یضط یّبیبّزگس یقدار ٍ رٍضي اس طزیژى. خَى اکسجذة کٌذ یژىاکس

 .یذدٍثبرُ در ثذى ثِ گزدش در آ

 ًقطِ ضزٍع ٍ پبیبى گزدش خَى کَچک )ضطی( ثِ تزتیت کذام است؟ -37

    چپ دّلیش – راست طي( ث2                            راست دّلیش –ثطي چپ ( 1

 راست دّلیش – راست طي( ث4                              چپ دّلیش –طي چپ ( ث3

 چپ دّلیش –(   ثطي راست 2

 121ظ ًبم ثجزیذ؟ را دٌّذای کِ یک ظزثبى قلت را تطکیل هیسِ هزحلِ-38

 استزاحت ػوَهی   -ّب   اًقجبض ثطي   -اًقجبض دّلیشّب  

 ضَد.ّب( خبرج هیدّلیش –ّب ّز خًَی کِ ثخَاّذ اس ثطي خبرج ضَد، اس ............................ )ثطي -39

 ّبثطي

 هَیزگ –سیبّزگ   -سزخزگ                     121رگ دستگبُ گزدش خَى را ًبم ثجزیذ. ظسِ ًَع  -49



 

 

 121ظ ّب چِ فزقی دارًذ؟ّب ثب سیبّزگسزخزگ -41

ّب تزی دارًذ. ٍ خبصیت ارتجبػی آىّب دیَارُ ًبسکسیبّزگ ٍلی   .دیَارُ ظخین ٍ قبثل ارتجبع دارًذ ّبسزخزگ

 کوتز است.

 121ظ کذاهیک ثِ هَیزگ قبثل تجذیل است؟ -42

 الف                             سیبّزگ                      ة(                                                سزخزگ  الف(

 ؟ آٍرًذیرا ثَجَد ه یشچِ چ یگزّب ثب اتصبل ثِ ّوذیزگهَ -43

 یبّزگس

 121یست؟ ظچ یزگهَ یفٍِ ٍظ یژگیٍ -44

 ّب تٌْب اس یک الیِ ثبفت پَضطی سبختِ ضذُ است ٍ ٍظیفِ آى هجبدلِ هَاد است.دیَارُ هَیزگ

 121؟ ظًذارًذ یزگکذام جبًَراى هَ -45

 ات.ثزخی جبًَراى هبًٌذ حطز

 122ظ فطبر خَى چیست؟ -46

 .ّب استفطبر خَى ثز دیَارُ رگ الف(

 الف                                                          ة( فطبر ٍاردُ خَد خَى است.                                    

 122؟ ظدر اًسبى چقذر است یؼیفطبر خَى طج یشاىه -47

129

89
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 یؼی؟ٍاحذ فطبر خَى ٍ ػذد فطبر خَى طج -48

 89 یرٍ 129 - دٌّذیٍ ثب دٍ ػذد ًطبى ه یَُهتز جهیلی



 

 

 آیذرت هَجی در طَل رگ ثِ حزکت در هیضَد ٍ ثِ صَّب ٍارد هیفطبری کِ اس طزف خَى ثز دیَارُ رگ -49

 122. ظ................. گَیٌذ

 ًجط

 یست؟(ًجط چ)

 122ظ  فزد چٌذ لیتز خَى ٍجَد دارد؟ در ثذى ّز -59

 لیتز 5

 122ظ خَى چِ ًَع ثبفتی است؟ -51

 ًَػی ثبفت پیًَذی است.

 122ظ دٍ قسوت ثبفت خَى کذاهٌذ؟ -52

 قسوت سلَلی، قسوت هبیغ ثِ ًبم پالسوب

 122ظ پالسوب چیست؟ -53

 ي تطکیل ضذُ است.ٍیژُ قٌذ، ًوک ٍ پزٍتئیِ ، هَاد هحلَل ثپالسوب ثخص هبیغ خَى است ٍ اس آة

 تزکیت اصلی پالسوب کذام است ؟ -54

 ًوک ،قٌذ پزٍتئیي، آة،   (2                                         ، ًوکآة، اٍرُ، قٌذ   (1

 ًوک آة، اهالح،   (4                                         ، قٌذ، اٍرُ، اهالحآة   (3

 ، ًوک، قٌذیي(   آة، پزٍتئ2

 122. ظضٌبٍرًذ ................ در یخًَ یّبسلَل -55

 پالسوب

 (در کجب ضٌبٍرًذ؟ پالسوب یخًَ یّبسلَل)

 



 

 

 چْبر هَرد اس کبرّبی دستگبُ گزدش خَى ٍ خَى را ًبم ثجزیذ. -56

 ..اًتقبل هَاد1

 ّبی هختلف ثِ ّن ..ارتجبط دادى دستگب2ُ

 ..ایوٌی دادى ثِ ثذى3

 ..تٌظین دهبی ثذى4

 123ظ ؟ّبی خَى را هؼیي کٌیذیک اس ثخصجت ّز ًس -57

 الف(پالسوب

 ّبی خًَیة(سلَل

 %45 ّبی خًَی(%          ة)سلَل55 جَاة: الف )پالسوب(

 123. ظاست ....................... ٍ ............ٍ.............. ......................... ضبهل یخًَ یّبسلَل -58

 ّب.پالکت –ّبی سفیذ َلگلج –ّبی قزهش گلجَل

 خَى؟ یفِسِ ٍظ -59

 ثذى یدهب ینتٌظ -3         یثخطیوٌیا -2     ضَد.یثذى ه یّبدستگبُ یياًتقبل هَاد کِ ثبػث ارتجبط ث -1

 123یسیذ. ظرا ثٌَ یذگلجَل سف یفٍِظ -69

  ّبدفبع اس ثذى در ثزاثز هیکزٍة

 123یسیذ. ظگلجَل قزهش را ثٌَ یفٍِظ -61

 یذکزثي(سل گبسّبی تٌفسی )اکسیژى ٍ دی اکاًتقب

 ى(در خَ یتٌفس یاًتقبل گبسّب -قزهش؟ سکِ هبًٌذ ثب ٍسط فزٍرفتِ یّبضکل ٍ کبر گلجَل)



 

 

 کذام ٍیتبهیي ٍ هبدُ هؼذًی در تَلیذ گلجَل قزهش ٍ ّوَگلَثیي هَثزًذ؟ -62

1)   K – 2             یذ)  D – 3              یذ)  B – ّ4                  يآ)  K – آّي  

 آّي – Bجَاة: 

 123یسیذ. ظپالکت را ثٌَ یفٍِظ -63

 ریشی.اًؼقبد خَى ٍ جلَگیزی اس خَى

 123ظ .یٌذگَذ ................... هیًذارً  یخَى کِ  ضکل خبص یشر یّبثِ سلَل -64

 پالکت
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