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فصل چهارم : گردش مواد در بدن        زیست دهم

بارمتشریحی سوال به همراه پاسخنامهردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
در ماهی خون روشن در سرخرگ پشتی وجود دارد. .1

در مهره داران فقط به صورت مضاعف انجام می شود.گردش خون  .2

عامل حرکت آب در یاخته های یقه دار مژک ها هستند. .3

یکی از یاخته های خونی سفید بازوفیل ها می باشند. .4

2

2
درجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.

ند.دمبلی( هست -مونوسیت ها دارای هسته) لوبیایی .1

برآمده ( است.–یاخته های خونی قرمز از دو طرف) فرورفته  .2

.م( در خوناب اهمیت زیادی داردکلسی -وجود یون )پتاسیوم .3

ماهی( لوله ای شکل می باشد. -قلب )ملخ .4

گرده( است.–نام دیگر پالکت ها) بنداره  .5

5/2

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

ند.به می ک......................و...................و سپس به بقیه بدن تلم خون ر ا یک بار به ، در قورباغه ، بطن.1
فیبرینوژن در........................نقش دارد. .2

در ابتدای سرخرگ های خروجی از بطن ها دریچه ........................ قرار دارد..3

پیراشامه و......................... است.کیسه محافظت کننده قلب دارای دو الیه  .4

5/2

عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4
ماهی سیاهرگ شکمیآ.   میان یاخته بدون دانه .1

دیاستولب.                        ضروری برای انعقاد خون         .2

Bویتامینج.  همولنف          .3

مونوسیتد.  خون تیره        .4

پشهه.    استراحت قلب .5

Kویتامینی.  

بازوفیلو.  

5/2

های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5
همولنف کدام نقش را به عهده ندارد؟ .1

آب میان بافتید(         لنفج(         خون بهرب(        خونالف( 

؟منحنی نوار قلب کدام است .2

CGEد(                   ECGج(                 EGCب(                    GCEالف( 

؟برون ده قلبی متناسب با کدام گزینه نیست  .3

آب و هوای محیط زندگید(     سنج(      فعالیت بدنیب(       سوخت و ساز الف(

کدام گیرنده شیمیایی است؟ .4

 الف و بد(         یون هلیومج(        گیرنده حساس به کاهش دی اکسید کربن ب(    هیدروژنیون الف( 
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فصل چهارم : گردش مواد در بدن        زیست دهم

بزرگترین گلبول سفید کدام است؟ .5

نوتروفیلد(           بازوفیلج(          لنفوسیتب(        مونوسیتالف( 

؟آنمی چیست .6

اخته های خونی سفیدینوعی از د(           کم خونی وخیم ج(         نام دیگر دریچه های النه کبوتریب(            درد عضالنیالف( 

های زیر پاسخ دهید. سشبه پر 6

 ؟مزیت گردش  خون ساده چیست .1

حفره گوارشی در عروس دریایی چگونه است؟ .2

؟وظیفه درپوش ها چیست .3

؟تخریب یاخته های خونی آسیب دیده در کجا انجام می شود .4

؟در کجا وجود دارندگیرنده های فشاری  .5

در پالناریا چه چیزی به جابه جایی مواد کمک می کند؟ .6

؟در دوران جنینی یاخته های خونی در کجا تولید می شوند .7

5/3

قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید. .1 7

A ............: A......................:

B  ...............:B....................:

C .................: C......................:

D  ...................:D........................:

هرکدام چه چیزی را نشان می دهند؟ 2و  1. شکل 2

5/2

زیر را کامل کنید. ی خالیاجاه 8

 ؟...................................می شود در سامانه گردش باز چه مایعی به حفره های بدن پمپ .1

گرده های آسیب دیده چه آنزیمی ترشح می کنند؟.............................. .2

؟..................................................غذاهایی وجود دارد در چه نوع B12ویتامین .3

........................................................ ؟متوسط عمر گویچه قرمز چند روز است .4
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فصل چهارم : گردش مواد در بدن        زیست دهم

به سواالت زیر پاسخ دهید  9

سلوم یا حفره عمومی بدن چیست؟ .1

؟مراحل انعقاد خون به کمک گرده ها و عوامل انعقادی را مانند یک نمودار بنویسید .2

؟در خون ریزی های محدود، گرده ها چطور در تشکیل لخته خون نقش دارند  .3

 نقش آلبومین چیست؟ .4

2

20موفق و پیروز باشید.
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فصل چهارم : گردش مواد در بدن        زیست دهم

بارمتشریحی پاسخنامهردیف

 رست د .1 1

درستنا .2

درستنا .3

درست .4

2

لوبیایی.21

فرورفته .2

پتاسیوم .3

ملخ .4

گرده .5

5/2

پوست -شش ها  .1 3

انعقاد خون .2

دریچه های سینی .3

برون شامه)اپی کارد( .4

5/2

د .1 4

ی.2

ه .3

آ .4

ب .5

5/2

ب .1 5

ج.2

د .3

الف.4

الف.5

ج .6

5/1

 انتقال یک باره خون اکسیژن دار به تمام مویرگ های اندام هاست. .1 6

دارای انشعابات متعدد که به گردش مواد در چتر و بازوها کمک می کند. .2

جلوی خروج خون از رگ آسیب دیده را می گیرند. .3

طحال و کبد .4

 دیواره سرخرگ های گردش عمومی .5

 حرکات بدن.6

 کبد و طحال .7
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فصل چهارم : گردش مواد در بدن        زیست دهم

قلب:  A:       1شکل  7

 B :همولنف

   C :دریچه 

 D :فضای بین یاخته ای

قلب:  A:       2شکل 

 B :سیاهرگ

 C :مویرگ

         D :سرخرگ 

گردش خون بسته را نشان می دهند. 2گردش خون باز و شکل  1شکل . 2

5/2

همولنف.1 8

 پروترومبیناز .2

غذاهای جانوری.3

روز120 .4

1

 فضایی بدن، داخلی دیوارۀ و دستگاه این بخش خارجی بین فاصلۀ در شود می منتهی مخرج به و شروع دهان، از که گوارش لولۀ گیری شکل با .1 9
.شود نامیده می بدن عمومی حفرۀ یا سلوم که گیرد می شکل

2.

 ایجاد و م میچسبنده به شوند، می جمع هم دور ها گِرده آسیب، محل در جزئی می بیند، آسیب ها رگ دیوارۀ که محدود، های خونریزی در .3
.گیرد می را دیده آسیب رگِ از خروج خون جلوی درپوش این .کنند می درپوش

.دارد نقش پنیسیلین مثل از داروها بعضی انتقال و خون اسمزی فشار حفظ در آلبومین، .4

2

20موفق و پیروز باشید
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