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چند مورد از جمالت زیر در مورد یک فرد سالم به درستی بیان شده است؟  - 1
 الف)  تیموس همانند مغز استخوان از اجزاي دستگاه لنفی محسوب می شود. 

ب)  در ساختار هر پرز رودة باریک تعدادي مویرگ لنفی دیده می شود. 
ج)  تراکم گره هاي لنفاوي در ناحیۀ بازو از ساعد دست، کمتر است. 

د) تراکم گره هاي لنفاوي در ناحیۀ گردن از صورت، بیشتر است.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

سرخرگ ها .................. سیاهرگ ها، .................. . - 2

همانند- پیوستگی خون را در رگ ها تأمین می کند. همانند- بیشتر در اندام هاي سطحی بدن دیده می شود.
همانند- در برش عرضی به شکل گرد دیده می شود. برخالف- بیشترین میزان خون را خود جاي نداده اند.

چند مورد دربارة سرخرگ ها و سیاهرگ ها درست است؟ - 3
 الف) داشتن الیۀ ماهیچه اي 

ج) داشتن غشاء پایه 
هـ) داراي دریچه هاي النه کبوتري

 ب) داراي مقطع عرضی گرد 
د) داراي فشارخون حداقل و حداکثر

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 4
« رگ هایی که باعث حفظ پیوستگی جریان خون در بدن انسان می شوند، قطعًا .................. .» 

الف) در قسمت هاي سطحی اندام ها دیده می شود.  
ب) خون غنی از اکسیژن را به سمت شبکه هاي مویرگی حمل می کنند. 

ج) انقباض بطن ها را به صورت موجی در طول خود هدایت می کند. 
د) داراي غشاء پایه می باشند.

چند مورد از موارد زیر می تواند در مورد افراد مبتال به خیز درست باشد؟  - 5
الف) قسمتی از مایع خارج شده از مویرگ ها به آن باز می گردد. 

ب) مصرف زیاد نمک و مصرف کم مایعات می تواند باعث ایجاد آن شود. 
ج) فشار خون موجود در سیاهرگ افزایش یافته است. 

د) مولد خارج شده از مویرگ به خون باز می گردند.

صفر  مورد  مورد  مورد 

بندارة مویرگی .................. دریچۀ .................. - 6

برخالف- انتهاي معده از یاختۀ دوکی تک هسته اي تشکیل شده است.  همانند-  لختی ماهیچه اي است. 
همانند- داخلی مخرج از نوع دوکی شکل است.  برخالف- انتهاي مري از یاختۀ چند هسته اي تشکیل شده ست. 

در چند مورد ائوزینوفیل و نوتروفیل با یکدیگر مشابه هستند؟  - 7
الف) هستۀ دو قسمتی  

ج) میان یاخته با دانه هاي روشن 
ب) ریز بودن دانه هاي میان یاخته 

د) محافظت از بدن در برابر عوامل بیگانه

 مورد  مورد  مورد  مورد 

نام آزمون: فصل 4 دهم زیست
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کدام یک از جمالت زیر در مورد ملخ درست است؟ - 8

همولنف از طریق منافذ دریچه دار به قلب بر می گردد. همولنف در انتقال گاز هاي تنفسی نقش مهمی دارد. 
مویرگ هاي بدن آن، همولنف را به حفره هاي بدن پمپ می کنند. جذب اصلی در راست روده صورت می گیرد.

در انسان، هر رگی که توانایی هدایت خون را به سمت بافت هاي مختلف بدن دارد، چه مشخصه اي دارد؟ - 9

داراي فشار بیشینۀ  و کمینۀ  میلی متر جیوه است. داراي یک الیه از یاخته هاي بافت پوششی در دیوارة خود است.
در درون آن، همواره خون به طور پیوسته جریان دارد. در دیوارة خود، ماهیچه هاي صاف حلقوي فراوان دارد.

در هر جانوري که در طول عمر خود فاقد  ................. است، قطعًا  ................. - 10

تنظیم اسمزي – یاخته ها مواد مغذي خود را از محیط مایع دریافت می کنند.
غدد نمکی جهت هم ایستایی بدن – کلیه در تنظیم فشار اسمزي بدن نقش دارد.

گردش خون ساده و مهره دار – کلیه، عملکرد مشابهی با دوزیستان دارد.
کلیۀ مشابه با ماهیان آب شیرین، از نظر عملکرد – در دوران نوزادي تنفس آبششی وجود دارد.

در انسان، سیاهرگ زبرین، همانند .................. و برخالف .................. داراي خون .................. است. - 11

سرخرگ ششی – سرخرگ آئورت – تیره سیاهرگ ششی – سرخرگ ششی – تیره
سرخرگ ششی – سیاهرگ ششی – روشن سرخرگ آئورت – سرخرگ ششی – روشن

کدام یک از موارد زیر در مورد الیۀ خارجی کیسۀ اطراف قلب نادرست است؟ - 12

داراي بافتی می باشد که فضاي بین یاخته اي آن ها کم است. در این الیه، نوعی بافت پیوندي وجود دارد که ذخیره کنندة انرژي می باشد.
از خارج به قفسۀ سینه متصل است. داراي اکتین و میوزین می باشد.

در قلب یک انسان سالم .................. . - 13

در هر دورة کار قلب ابتدا دهلیز راست و سپس دهلیز چپ منتقل می شود. در هر انقباض، بطن راست خون بیشتري نسبت به بطن چپ خارج می کند.
ضخامت دیوارة بطن راست بیشتر از بطن چپ است. در دیوارة هر دو دهلیز بخشی از بافت گرهی مشاهده می شود.

در بدن یک انسان سالم صداي .................. همزمان با بسته شدن دریچه هاي .................. ایجاد می گردد و این صدا در .................. شنیده می شود. - 14

تاك - سینی - اواخر موج  پووم  - سینی - موج  پووم - دهلیزي، بطنی - اواخر موج  تاك - دهلیزي، بطنی - اواخر موج 

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 15

الف ) افزایش ارتفاع  ممکن است نشانۀ بزرگ شدن قلب در اثر فشار خون مزمن باشد. 

ب) افزایش فاصلۀ  تا  می تواند نشانۀ اشکال در بافت هادي قلب باشد. 
ج) افزایش یا کاهش فاصلۀ بین امواج می تواند نشانۀ اشکال در خونرسانی رگ هاي کرونري باشد. 

د) کاهش ارتفاع  ممکن است نشانۀ سکتۀ قلبی یا فشار خون مزمن باشد.

کدام گزینه در ارتباط با موج هاي مربوط به تحریک و انقباض دهلیز ها و بطن ها نادرست است؟ - 16

محدودة تحریک بطنی، اندکی قبل از موج  تا ابتداي موج  است.  محدودة تحریک دهلیزي، قبل از موج P تا اندکی پس از انتهاي این موج است. 
محدودة انقباض دهلیز ها از قلۀ موج  تا ابتداي موج  می باشد. محدودة انقباض بطن ها از شروع موج  تا پس از پایان موج  است. 

با توجه به عملکرد طبیعی قلب یک انسان سالم و بالغ در طی یک دورة قلبی، کدام گزینه صحیح است؟ - 17

یاخته هاي داخلی میوکارد بطن ها زود تر از یاخته هاي خارجی میوکارد بطن ها موج انقباض را دریافت می کنند.
حجم خون حفرات کوچک تر قلب در زمان  ثانیه اي چرخۀ قلبی کمتر از زمان  ثانیه اي می باشد.

پس از شنیدن صداي اول قلب،  انقباض میوکارد بطن ها شروع شده و در پی آن خون از بطن ها خارج می شود.
، خون داراي  زیاد، توسط سرخرگ هاي ششی از قلب خارج می شود. در حد فاصل زمان ثبت موج هاي  تا 
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طی چرخۀ ضربان قلب، هر بخش از بافت گرهی در زمانی خاص تحریک می شود. با توجه به منحنی  زیر، چند مورد به درستی بیان شده است؟  - 18
الف- شروع تولید پیام الکتریکی توسط گرة ضربان ساز 

ب- انتشار پیام الکتریکی توسط همۀ یاخته هاي موجود در دهلیز ها 
پ- شروع تحریک گرة دهلیزي – بطنی و استراحت دهلیز ها 
ت- شروع استراحت تمام یاخته هاي ماهیچه اي میوکارد قلب

چند مورد از موارد زیر دربارة عامل اصلی تنظیم جریان خون در مویرگ هاي بدن، درست است؟  - 19
الف) حجم بسیار زیادي از خون را در خود جاي می دهند. 
ب) در دیوارة خود مقدار زیادتري بافت ماهیچه اي دارند. 

ج) به کمک دریچه هاي النه کبوتري خون را به سمت قلب هدایت می کنند. 
د) عامل مورد نظر حلقه اي ماهیچه اي در ابتداي بعضی از مویرگ ها است.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از جمالت زیر در مورد کوچک ترین رگ هاي بدن به طور قطعی درست است؟  - 20
الف) در یک سمت آن سرخرگ و در سمت دیگر آن سیاهرگ قرار دارد. 

ب) در دیوارة خود سه نوع بافت اصلی دارد. 
ج) خون را با سرعت کمی هدایت می کند. 

د) به تبادل مستقیم مواد بین خون و یاخته هاي بدن می پردازند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 21
«به طور معمول هنگام فعالیت شدید بدنی .................. موجب .................. می شود.» 

الف) ترشح کلسیم- انقباض ماهیچه هاي صاف دیوارة سرخرگ 

ب) افزایش  خون- افزایش جریان خون سرخرگ هاي مغزي 
ج) تحریک گیرنده هاي شیمیایی- حفظ فشار سرخرگی در حد طبیعی 

د) افزایش یون کلسیم- باز شدن بندارة مویرگ هاي بافت

 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 22
«همۀ .................. موجود در خون انسان، قطعًا .................. .» 

الف) گلوبولین هاي- در مبارزه با عوامل بیماري زا نقش دارند. 

ب) پروتئین هاي- به تنظیم  محیط داخلی بدن کمک می کنند. 
ج) پروتئین هاي- به حفظ فشار اسمزي خون کمک می کنند. 

د) گلوبولین ها- در جذب و انتقال یون ها نقش دارند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

هر اندامی که هورمون اریتروپویتین ترشح می کند، .................. . - 23

در بخش هایی از زندگی فرد گویچۀ قرمز می سازد. مویرگ هاي منفذ دار دارد. 
در تنظیم میزان هماتوکریت فرد مؤثر است.  اندامی لوبیایی شکل است که در دو طرف ستون مهره ها قرار دارد. 
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چند مورد دربارة گرده ها و فعالیت آن ها درست است؟  - 24
الف) در اثر قطعه قطعه شدن میان یاختۀ مگاکاریوسیت در مغز استخوان و ورود آن به خون تشکیل می شود. 

ب) هر ترکیب درون گرده، پس از ورود به خوناب، باعث ایجاد لخته می شود. 
ج) گرده ها قطعات یاخته  اي بدون دانه و داراي هسته هاي زیادي هستند. 

د) تنها منشأ ترشح آنزیمی که باعث تولید ترومبین می شود، گروه هاي آسیب دیده هستند.

چند مورد از جمالت زیر در مورد محل استقرار کربنیک انیدراز درست است؟  - 25
الف) جزء هماتوکریت است. 

ب) مایعی حاوي آلبومین است. 

ج) بیش از  درصد یاخته هاي خونی است. 
د) ذخیره کنندة آهن می باشد.

در هر سامانۀ گردش آب .................. . - 26

سوراخ هاي ورودي متعددي دارند.  یاخته هاي یقه دار، تاژك هایی به سمت درون یاخته دارند. 
گردش درونی آب وجود دارد.  سوراخ هاي ورودي از خروجی بزرگتر است. 

کدام یک از جمالت زیر درست است؟ - 27

مهره داري که قلب دو حفره اي ندارد، امکان دارد که همولنف داشته باشد.  در ماهی برخالف ملخ هم خون تیره و هم خون روشن در قلب جریان دارد. 
قلب کرم خاکی پس از گرفتن غذا و آب از روده، خون را به سمت جلو می راند. همۀ بی مهرگان دستگاه گردش خون باز دارند. 

- کدام یک از جمالت زیر در مورد جانوري که در شکل مقابل نشان داده شده است، درست می  28
باشد؟

غذا توسط صفحات آرواره مانند اطراف دهان خرد می شود.
براي انتقال گاز هاي تنفسی به یاخته هاي بدن، نیازي به دستگاه گردش خون نیست. 

5 جفت کمان رگی در اطراف دستگاه گردش خون به صورت قلب کمکی عمل می کند.
مویرگ ها در همۀ قسمت هاي بدن بین رگ پشتی و شکمی وجود دارد. 

سینوس سیاهرگی و مخروط سرخرگی ماهی به ترتیب .................. - 29

خون را به سیاهرگ شکمی و سرخرگ شکمی می دهند. خون را به دهلیز و سیستم تنفسی می دهند.
خون تیره و روشن دارند.  خون را به سیستم تنفسی و دهلیز ها می دهند.

چند مورد در رابطه با هر دریچه که با بسته شدن خود صداي گنگ و طوالنی تر قلب انسان را ایجاد می کند، صحیح است؟  - 30
الف) با خون داراي هموگلوبین متصل به اکسیژن در تماس است. 

ب) سبب یک طرفه شدن جریان خون در دستگاه گردش مواد می شوند. 
ج) توسط طناب هاي ارتجاعی به برآمدگی هاي ماهیچه اي بطن ها متصل هستند. 

د) در حد فاصل حفرات کوچک و بزرگ قلب و در مجاورت گره دهلیزي - بطنی قرار دارند.

دربارة الیه اي از قلب انسان سالم و بالغ که در تعیین میزان حجم ضربه اي نقش اصلی را دارد، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ - 31

بروز تصلب شرایین، می تواند سبب عدم رسیدن اکسیژن به بخشی از یاخته هاي آن شود.
بسیاري از یاخته هاي آن به یاخته هاي اسکلت فیبري متصل هستند.

در استحکام دریچۀ بین دهلیز چپ و بطن چپ نقش ندارد.
توسط خون روشن خارج شده از بطن چپ تغذیه می شود.

در بدن انسان سالم و بالغ، هر رگی که درون خود دریچه هاي دو قطعه اي دارد، .................. - 32

درون خود داراي یاخته هاي اصلی دستگاه ایمنی است. بیشترین حجم خون را درون خود جاي داده است.
گویچه هاي قرمز آن در حمل و نقل گروهی از گاز(هاي) تنفسی نقش دارند. فشار خون کم تري نسبت به بزرگ ترین سرخرگ بدن دارد.
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در ساختار بافتی قلب انسان، هر الیه اي که ..................، ممکن نیست .................. داشته باشد. - 33

در ساختار خود، اسکلت فیبري دارد - اغلب یاخته هاي آن، انقباض غیرارادي با مایعی آبکی در تماس است - بافتی مشابه بافت پوششی دهان
در تشکیل دریچه هاي قلب شرکت می کند - بافتی مشابه کوچک ترین رگ هاي بدن حاوي بافت پیوندي است - در عملکرد درسِت دریچه هاي دهلیزي - بطنی، نقش

چند مورد درباره رشته هاي شبکۀ هادي که از گرة سینوسی - دهلیزي قلب انسان خارج می شوند، صحیح است؟  - 34
الف) همگی می توانند به انقباض بطن ها کمک کنند. 

ب) یاخته هاي آن ها با دیگر یاخته هاي ماهیچۀ قلبی ارتباط دارند. 
ج) دسته هایی از تارهاي تخصص یافته براي هدایت سریع جریان الکتریکی اند. 

د) عبور جریان الکتریکی از آن ها در منحنی قلب نگاره، در حد فاصل موج  تا ابتداي  ثبت می شود.

کدام گزینه دربارة دستگاه لنفی بدن انسان نادرست است؟ - 35

طحال همانند آپاندیس، لنف خود را به مجراي لنفی چپ می ریزد.
عالوه بر مقابله با عوامل بیماري زا در پخش یاخته هاي سرطانی نیز مؤثر است.

هر اندام لنفی که در مسیر عبور هواي دمی قرار گرفته است، می تواند محل تولید لنفوسیت ها باشد.
انسداد رگ هاي لنفی برخالف کاهش پروتئین هاي خوناب سبب افزایش مایع بین یاخته اي می گردد.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 36
«به طور معمول در قلب انسان، امکان ندارد هم زمان با ..................»

باز شدن دریچه هاي سینی شکل، فشار خون آئورت افزایش یابد.
ایجاد صداي دوم قلب، بیشترین میزان خون در دهلیزها مشاهده شود.

بسته شدن دریچه هاي سینی شکل، فشار خون درون سرخرگ ششی به صفر برسد.
موج  در منحنی قلب نگاره، پیام تحریک از طریق مسیرهاي بین گرهی از گرة بزرگ تر به گرة کوچک تر منتقل شود.

در رگ هاي خونی دستگاه گردش خون انسان، هر دریچه اي که .................. قطعًا .................. - 37

با خون تیره در تماس است - با انقباض بطن ها دچار تغییر وضعیت می شود.
با انقباض نوعی ماهیچه بسته می شود - مانع خروج خون از دهلیزها خواهد شد.

با انقباض نوعی ماهیچه باز می شود - در هر چرخۀ ضربان قلب، مدت زمان باز بودن آن کم تر از مدت زمان بسته بودن آن است.
داراي بافت پوششی در ساختار خود است - در تماس مستقیم با فیبرینوژن برخالف هموگلوبین هستند.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟    - 38
«در شکل روبه رو، بخشی که با شمارة .................. مشخص شده است ..................»

 - در شروع انقباض بزرگ ترین حفره هاي قلب، صداي کوتاه تر قلب را ایجاد می کند.
 - در تمام مدتی که خون تیره از دهلیز راست خارج می شود، بسته می باشد.

 - مانع از بازگشت خون روشن از سرخرگ آئورت به بطن چپ می شود.
 - یاخته هاي پوششی درونی ترین الیۀ دیوارة قلب را تغذیه می کند.

کدام گزینه به ترتیب، در ارتباط با ویتامین  و یون کلسیم در بدن انسان، به درستی ذکر شده است؟ - 39

موجود در غذاهاي گیاهی و جانوري - کاهش میزان فشار خون بر دیوارة رگ ها
مؤثر در کارکرد صحیح نوعی ویتامین از خانواده  - جذب در جهت شیب غلظت از فضاي روده

مؤثر در تقسیم طبیعی یاخته هاي بنیادي در مغز استخوان - تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها
جذب همراه با تشکیل کیسه هاي غشایی- داراي نقش اصلی در تشکیل لخته در خون ریزي هاي شدید

در یک فرد سالم، هر نوع گویچۀ سفیدي که داراي .................. است، قطعًا .................. - 40

هسته هاي تکی خمیده- پس از تولید به مویرگ خونی وارد می شود. هستۀ چند قسمتی- می تواند در بافت هاي مختلف بدن پراکنده شود.
بلندترین زوائد غشایی - حاصل تقسیم یاختۀ لنفوئیدي است. دانه هاي تیره در میان یاخته - در هر اندام لنفی تولید می گردد.
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 41
«در خوناب انسان سالم، پروتئینی که در .................. نقش دارد، ممکن نیست ..................» 

الف) انتقال پنی سیلین- موجب حفظ فشار اسمزي خون شود. 
ب) جذب و انتقال یون ها- در دفع مواد دفعی خون موثر باشد. 

ج) انعقاد خون- توسط بافت ها و ِگرده هاي آسیب دیده ترشح شود. 
د) مبارزه با عوامل بیماري زا- جزئی از انواع گلوبولین ها باشد.

صفر

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  - 42
«در تشریح قلب گوسفند، .................. می توان .................. را مشاهده کرد.»

در دهلیز راست- ورود سه سیاهرگ با خون تیره در دو الیۀ پیراشامه و درون شامه - تجمع بافت چربی
در ابتداي سرخرگ آئورت و زیر دریچۀ سینی- دو ورودي سرخرگ هاي اکلیلی با بریدن دیوارة سرخرگ ششی و بطن مرتبط با آن- دریچۀ سینی و دولختی

در حرکت مواد در مویرگ ها براساس جریان توده اي، ممکن نیست .................. - 43

بیشتر بودن فشار تراوشی نسبت به فشار اسمزي در طرف سیاهرگی باعث بازگشت توده اي مواد به مویرگ شود.
انتقال مواد تحت تأثیر دو نیروي فشار اسمزي و فشار تراوشی از منافذ دیوارة مویرگ صورت پذیرد.

کاهش آلبومین خوناب با کاهش بازگشت مواد خارج شده از مویرگ به خون همراه باشد.
فشار تراوشی در ورود مواد به مایع بین یاخته اي نقش داشته باشد.

چند مورد دربارة کوچک ترین رگ هاي بدن انسان در گردش خون عمومی، همواره صحیح است؟  - 44
الف) به کمک شبکه اي از رشته هاي پروتئینی، نوعی صافی مولکولی ایجاد می کنند. 

ب)  فشار اسمزي خون، در بخش ابتدایی آن بیشتر از بخش انتهایی آن است. 
ج) تغییر قطر سرخرگ هاي کوچک، جریان خون آن را تنظیم می کند. 

د)  داراي دریچه هایی هستند که جریان خون را یک طرفه می کنند

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 45
«در شبکۀ مویرگی ..................  شبکۀ مویرگی کالفک کلیۀ انسان،  .................. .»

مغز استخوان، همانند- درصد حجمی یاخته هاي خونی ممکن است بیشتر از  درصد شود.
آبشش ماهی، همانند- دو رگ با بافت ماهیچه اي زیاد شبکۀ مویرگی را احاطه می کنند.

کبد، برخالف - میزان خون رسانی توسط شبکه هاي عصبی روده اي تنظیم می شود.
حبابک ها، برخالف - خون تیره وارد و خون روشن خارج می شود.

کدام عبارت، دربارة هر جانور مهره داري که در آن خون تیره پس از ورود به قلب، از آن خارج می شود، نادرست است؟ - 46

خون، ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفره اِي آن عبور می کند.
بین بخش خارجی دستگاه گوارش و دیوارة داخلی بدن آن، فضایی شکل گرفته است.

 امکان جریان یک طرفۀ غذا بدون مخلوط شدن غذاي گوارش یافته و مواد دفعی در بدن آن فراهم است.
 داراي ساز و کاري است که باعث می شود جریان پیوسته اي از هواي تازه در مجاورت سطح تنفسی آن برقرار شود.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  - 47
«در یک فرد بالغ، وجه مشترك همۀ گویچه هاي سفیدي که ..................  دارند با ..................  در این است که .................. .»

هستۀ دو قسمتی - مونوسیت ها - از یک نوع یاختۀ بنیادي منشأ می گیرند. 
دانه هاي روشن - بازوفیل ها- اندازة کوچک تري نسبت به لنفوسیت ها دارند. 

 هستۀ تکی - نوتروفیل ها- می توانند در بافت هاي مختلف بدن پراکنده شوند. 
میان یاختۀ بدون دانه - نوتروفیل ها - نقش اصلی آن ها، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است.
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در بدن نوعی جانور داراي سامانۀ گردش خون بسته، تمامی تبادالت گازي از طریق پوست انجام می شود، مشخصۀ این جانور کدام است؟ - 48

همانند قورباغه، خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می کند.
همانند پرندگان دانه خوار، داراي سنگدان است که از بخش عقبی معده تشکیل می شود.

همانند ماهی، اکسیژن مورد نیاز یاخته هاي بدن، از گازهاي محلول در آب به دست می آید.
برخالف ملخ، دستگاه گردش مواد در رساندن اکسیژن به یاخته هاي بدن و دور کردن  از آن ها نقش مهمی دارد. 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ «در شکل مقابل، .................. دیده می شود که .................. .» - 49

رشته هاي پروتئینی - از تأثیر ترومبین بر فیبرینوژن ایجاد شده و یاخته هاي خونی و گرده ها را در بر می گیرد.
یاخته هاي خونی - آهن آزاد شده پس از تخریب آنان تنها به مغز استخوان می رود.
قطعات یاخته اي - بی رنگ و هسته دار می باشند و از گویچه هاي خون کوچک تراند. 
 یاخته هاي خونی - در انسان کروي و از یک طرف حالت فرورفته به خود گرفته اند.

منابع جانوري آهن و فولیک اسید، ممکن نیست .................. - 50

منبع ویتامین  نیز باشند. 

در جنین انسان محل تولید گویچه هاي قرمز باشند. 
در انسان بالغ با ترشح هورمونی، میزان تولید گویچه هاي قرمز را تنظیم کنند.

در انسان بالغ، از آهن آزاد شده طی تخریب یاخته هاي خونی، در ساخت مجدد آن ها استفاده کند.
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گزینه 2 - 1
 موارد «الف» و «د» درست هستند. 

بررسی سایر موارد: 
ب) در ساختار هر پرز رودة باریک یک مویرگ لنفی دیده می شود. 

ج) تراکم گره هاي لنفاوي در ناحیۀ بازو از ساعد بیشتر است.

  

لوزه

راست لنفی مجراي

لنفی گره

طحال

تیموس
مجراي

چپ لنفی

رگ اتصال محل
رگ سیاه به لنفی

اي ترقوه زیر

استخوان مغز

آپاندیس

گره لنفی

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3 - 2

: سرخرگ ها بیشتر در اندام هاي درونی دیده می شود.  گزینۀ 

: فقط سرخرگ ها پیوستگی خون را در رگ ها تأمین می کنند.  گزینۀ 

: فقط سرخرگ ها به شکل گرد دیده می شوند. گزینۀ 

موارد «الف» و «ج» درست هستند.  گزینه 2 - 3
سرخرگ ها و سیاهرگ ها داراي الیۀ پیوندي، ماهیچه اي و پوششی همراه با غشاء پایه هستند. 

مقطع عرضی گرد و فشار خون حداقل و حداکثر مربوط به سرخرگ است. 
دریچه هاي النه کبوتري در سیاهرگ ها است.

موارد «ج» و «د» درست هستند.  گزینه 1 - 4
رگ هایی که پیوستگی جریان خون را حفظ می کنند، سرخرگ ها هستند. 

بررسی سایر موارد: 
الف) بیشتر در قسمت هاي عمقی اندام ها دیده می شوند. 

ب) در سرخرگ ششی خون تیره را به سمت شبکیۀ مویرگی حمل می کنند. 
ج) سرخرگ ها انقباض بطن ها را به صورت موجی در طول خود هدایت می کنند. 

د) سرخرگ داراي پوششی و در زیر آن غشاء پایه هستند. 
همۀ موارد درست هستند.  گزینه 3 - 5

هر دو دریچه از جنس ماهیچۀ صاف و دوکی شکل هستند.  گزینه 4 - 6
بررسی سایر گزینه ها: 

: دریچۀ میترال ( لختی) از جنس پوششی- پیوندي است.  گزینۀ 

: انتهاي معده، دریچۀ پیلور است که از نوع صاف می باشد و بنابراین دوکی تک هسته اي است.  گزینۀ 

: یاختۀ چند هسته اي مربوط به ماهیچۀ اسکلتی است که دربندارة ماهیچه صاف است.  گزینۀ 

موارد (ج) و (د) مشابه هستند.  گزینه 2 - 7
ائوزینوفیل هستۀ دو قسمتی و میان یاخته با دانه هاي روشن درشت دارد. 

نوتروفیل هستۀ چند قسمتی و میان یاخته با دانه هاي روشن ریز دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2 - 8
: در حشرات تنفس از نوع نایدیسی است بنابراین همولنف در انتقال گاز هاي تنفسی نقش ندارد.  گزینۀ 

: جذب اصلی در معده انجام می گیرد.  گزینۀ 

: حشرات گردش خون باز دازند بنابراین مویرگ ندارند.  گزینۀ 
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سرخرگ ها، مویرگ ها و سیاهرگ ها همگی توانایی هدایت خون را به سمت بافت هاي مختلف بدن دارند. همگی این رگ ها در دیوارة خود داراي بافت پوششی سنگ فرشی تک الیه گزینه 1 - 9
هستند. 

پستانداران، پرندگان و خزندگان مهره دارانی هستند که در طول عمر خود فاقد گردش خون ساده اند. کلیۀ مهره داران عملکرد مشابهی با یکدیگر دارد.  گزینه 3 - 10
بررسی سایر گزینه ها: 

»: همۀ جانداران، هم ایستایی و تنظیم اسمزي دارند.  گزینۀ «

»: غدد نمکی در برخی خزندگان و پرندگان بیابانی و دریایی وجود دارد. در بی مهرگان، کلیه وجود ندارد.  گزینۀ «

»: کلیۀ مهره داران، عملکرد مشابهی با یکدیگر دارند.  گزینۀ «

سیاهرگ هاي زیرین و زبرین و سرخرگ ششی داراي خون تیره و در مقابل سرخرگ آئورت و سیاهرگ ششی داراي خون روشن هستند.  گزینه 2 - 11

کیسۀ محافظت کنندة قلب از  الیه پیراشامه و بدون شامه تشکیل شده است که از جنس بافت پوششی و پیوندي هستند و اکتین و میوزین مربوط به بافت ماهیچه اي هستند.  گزینه 3 - 12
بررسی سایر گزینه ها: 

): در هر دو الیۀ کیسۀ اطراف قلب، بافت چربی وجود دارد.  گزینۀ (

): در هر دو الیۀ کیسۀ اطراف قلب، بافت پوششی وجود دارد که داراي فضاي بین سلولی کم می باشد.  گزینۀ (

): به دلیل اینکه خارجی ترین الیۀ قلب است به قفسۀ سینه متصل است.  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:  گزینه 3 - 13
): هر دو بطن به یک میزان خون از بطن خارج می کنند.  گزینۀ (

): دهلیزها همزمان منقبض می شوند.  گزینۀ (

): در دهلیز راست گره اصلی و در دهلیز چپ انشعابات دیده می شود.  گزینۀ (

): ضخامت دیوارة بطن چپ از بطن راست بیشتر است.  گزینۀ (

پووم  صداي اول  بسته شدن دریچه هاي دهلیزي، بطنی  همزمان با موج   گزینه 4 - 14
تاك  صداي دوم  بسته شدن دریچه هاي سینی شکل  همزمان با اواخر موج 

فقط مورد (د) نادرست است.  گزینه 1 - 15
بررسی موارد: 

الف) افزایش ارتفاع  ممکن است نشانۀ بزرگ شدن قلب در اثر فشار خون مزمن باشد. 
ب) افزایش یا کاهش فاصلۀ منحنی ها ممکن است نشانۀ اشکال در بافت هادي قلب باشد. 

ج) افزایش یا کاهش فاصلۀ منحنی ها ممکن است نشانۀ اشکال در خون رسانی رگ هاي اکلیلی شود. 

د) کاهش ارتفاع  ممکن است نشانۀ سکتۀ قلبی باشد ولی نشانۀ فشار خون مزمن نیست. 

محدودة انقباض بطن ها از شروع موج  تا کمی قبل از پایان موج  است اما محدودة تحریک بطنی، طبق شکل، کمی قبل از موج  تا ابتداي موج  است.  گزینه 3 - 16
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گره دهلیزي
بطنی

گره سینوس
دهلیزي

استراحت دهلیزها

 

طبق شکل و طبق مسیر رشته هاي انتقال دهندة پیام عصبی، یاخته هاي داخلی در میوکارد بطن زود تر از یاخته هاي سطح خارجی آن پیام را دریافت می کنند، اما همۀ آن ها با هم منقبض گزینه 1 - 17
می شوند.
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تحریک دهلیزيتحریک بطنیاستراحت بطنی
گره دهلیزي
بطنی

گره سینوس
دهلیزي

استراحت دهلیزها

 بررسی سایر گزینه ها: 
   
 

: در زمان انقباض بطن ها (زمان  ثانیه اي چرخه قلبی) خون به درون دهلیز  گزینه 
ها وارد می شود، اما هیچ خونی خارج نمی شود. بنابراین، در این زمان حجم خون دهلیز 

ها از زمان استراحت عمومی (زمان  ثانیه اي چرخه قلبی) بیشتر می باشد. 

: صداي اول قلب گنگ و طوالنی تر است و به بسته شدن دریچه هاي دولختی و گزینه 
سه لختی هنگام شروع انقباض بطن ها مربوط است. 

: از قلب انسان، فقط یک سرخرگ ششی خارج می شود. (نه سرخرگ هاي گزینه 
ششی!) 

فقط مورد «الف» صحیح است.  گزینه 1 - 18
بررسی سایر موارد: 

ب)موج  هنگامی ثبت می شود که پیام عصبی به گرة دهلیزي – بطنی رسیده و دهلیز ها منقبضند. 

، گرة دهلیزي – بطنی تحریک می شود و دهلیز ها در حال انقباض اند.  پ) در زمان رسم موج 

ت) در اواخر موج  فقط یاخته هاي ماهیچه اي میوکارد بطن ها شروع به استراحت می کنند. میوکارد دهلیز ها در حدود زمان موج  شروع به استراحت کرده است. 
فقط مورد «ب» درست است.  گزینه 1 - 19

 عامل اصلی که تنظیم جریان خون در مویرگ هاي بدن، سرخرگ هاي کوچک هستند که براساس نیاز بافت به مواد مغذي و اکسیژن تنظیم می شود. 
بررسی موارد: 

الف) سیاهرگ ها حجم زیادي از خون را در خود جاي می دهند. 
ب) در دیوارة خود بافت ماهیچه اي دارند. 

ج) سیاهرگ ها به کمک دریچه هاي النه کبوتري، خون را به سمت قلب هدایت می کنند. 
د) حلقۀ ماهیچه اي در ابتداي بعضی از مویرگ ها عامل اصلی نیست. 

کوچک ترین رگ هاي بدن، مویرگ ها هستند که سرعت جریان خون در آن ها کم است.  گزینه 1 - 20
بررسی سایر موارد: 

الف) سیاهرگ باب به کبد وارد شده و سیاهرگ فوق کبدي از آن خارج می شود. 

ب) در دیوارة خود  نوع بافت اصلی یعنی بافت پوششی دارد. 
د) با مایع میان بافتی در تبادل مستقیم است نه با یاخته هاي بدن. 

موارد «ب» و «ج» درست هستند.  گزینه 2 - 21
بررسی موارد: 

الف) در هنگام فعالیت شدید بدنی ماهیچه هاي رگ ها باید گشاد شوند تا خون بیشتري به ماهیچه ها برسانند، بنابراین کلسیم که تنگ کنندة رگی است در ماهیچه ها ترشح نمی شود. 
ب) دي اکسید کربن از جمله مواد گشاد کنندة رگی است که با تأثیر بر ماهیچه هاي صاف دیوارة رگ ها، سرخرگ هاي کوچک را گشاد و بنداره هاي مویرگی را باز می کند تا میزان جریان خون در آن 

ها افزایش یابد. 
ج) گیرنده هاي شیمیایی پس از تحریک به مراکز عصبی پیام می فرستند تا فشار سرخرگی در حد طبیعی حفظ و نیاز هاي بدن در شرایط خاص تأمین شود. 

د) افزایش یون کلسیم باعث تنگ شدن رگ ها می شود.
همۀ موارد درست هستند.  گزینه 4 - 22

کبد و کلیه، هورمون اریتروپویتین ترشح می کنند.  گزینه 4 - 23
بررسی گزینه ها: 

: فقط کلیه مویرگ هاي منفذ دار دارد.   گزینۀ 

: کبد در دوران جنینی گویچۀ قرمز می سازد.  گزینۀ 

: فقط در مورد کلیه صدق می کند.  گزینۀ 

: کبد و کلیه از طریق افزایش تعداد گویچۀ قرمز در میزان خون بهر (هماتوکریت) مؤثر هستند.  گزینۀ 
فقط مورد (الف) درست است.  گزینه 1 - 24

بررسی سایر موارد: 
ب) با آزاد شدن یکی از ترکیبات فعال گرده و ورود آن به خوناب فرایند  لخته شدن آغاز می شود. 

ج) گرده ها بدون هسته هستند. 
د) آنزیم پروترومیناز از بافت هاي آسیب دیده و گرده هاي آسیب دیده ترشح می شود.

موارد «الف» و «ج» درست است.  گزینه 2 - 25
محل استقرار کربنیک ایند راز غشاء گلبول قرمز است. 

بررسی موارد: 
الف) گلبول قرمز جزء هماکریت (خون بهر) است. 

ب) پالسما حاوي آلبومین است نه گلبول قرمز.
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ج) بیش از  درصد یاخته هاي خونی، گلبول هاي قرمز است. 
د) ذخیره کنندة آهن هموگلوبین است نه غشاء گلبول قرمز. 

بررسی گزینه ها:  گزینه 2 - 26
: یاخته هاي یقه دار، تاژك هایی به سمت بیرون یاخته دارند.  گزینۀ 

: سامانۀ گردش آب دارد که از راه آن ها  آب و مواد به حفره یا حفره هایی وارد می شود و بعد از تبادل در بدن از طریق سوراخ یا سوراخ هاي بزرگتري خارج می شود. گزینه هاي  و 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 27
: در قلب ماهی فقط خون تیره جریان دارد و ملخ خون تیره یا روشن ندارد.  گزینۀ 

: در مهره داران، همولنف وجود ندارد و دستگاه گردش مواد از نوع بسته است.   گزینۀ 

: کرم خاکی گردش خون بسته دارد.  گزینۀ 

گزینه 4 جانور مورد نظر کرم خاکی می باشد.  - 28
بررسی سایر گزینه ها: 

: این ویژگی مربوط به ملخ است.  گزینۀ 

: کرم خاکی به دستگاه گردش خون براي انتقال گاز هاي تنفسی نیاز دارد.  گزینۀ 

: در اطراف لولۀ گوارش قلب کمکی وجود دارد.  گزینۀ 

سینوس سیاهرگی، خون را به دهلیز می دهد نه به سیاهرگ شکمی و مخروط سرخرگی خون را از طریق سرخرگ شکمی به مویرگ هاي آبششی می دهد.  گزینه 1 - 29
سینوس سیاهرگی و مخروط سرخرگی خون تیره دارند. 

موارد (الف)، (ب) و (ج) صحیح اند.  گزینه 4 - 30
دریچه هاي دولختی و سه لختی (دهلیزي – بطنی) با بسته شدن خود صداي گنگ و طوالنی تر قلب انسان را ایجاد می کنند. 

وجود دریچه ها در هر بخشی از دستگاه گردش مواد باعث یکطرفه شدن جریان خون در آن قسمت می شود. 
دریچه هاي دولختی و سه لختی (دهلیزي – بطنی) با خون تیره و یا روشن در تماس هستند که هم در خون تیره و هم در خون روشن هموگلوبین به اکسیژن متصل است، اما فقط مقدار آن متفاوت

است. 
این دریچه ها در حد فاصل دهلیز و بطن (حفرات کوچک و بزرگ قلب) قرار دارند و دریچۀ سه لختی در مجاورت گره دهلیزي – بطنی قرار دارد. 

این دریچه ها توسط طناب هاي ارتجاعی به برآمدگی هاي ماهیچه اي بطن ها متصل هستند. 

الیۀ درون شامه، در تشکیل دریچه هاي قلب شرکت می کند. اسکلت فیبري موجود در الیۀ میوکارد باعث استحکام این دریچه ها می شود. گزینه 3 - 31

مطابق شکل هاي زیر، سیاهرگ ها و رگ هاي لنفی، دریچه هاي دو قطعه اي دارند. درون هر دو نوع رگ لنفوسیت ها مشاهده می شوند. یک نوع از یاخته هاي خونی گویچه هاي سفید گزینه 2 - 32
(مانند لنفوسیت ها) اند. 

سایر گزینه ها فقط براي سیاهرگ ها صادق است. 

 

خروج مواد

مایع بین

ورود مواد

جهت جریان خون

فشار خون

جریان به خارجفشار اسمزي

جریان به داخل

منقبض

بسته

درحالت
استراحت

پیراشامه و برون شامه در تماس با مایع آبشامه می باشند که در آن ها بافت پوششی از نوع سنگفرشی ساده وجود دارد، اما در دهان، بافت پوششی سنگفرشی چندالیه وجود دارد. گزینه 1 - 33
تنها مورد (الف) نادرست است.  گزینه 4 - 34

منظور سوال، دسته تارهاي مربوط به مسیرهاي بین گرهی و دسته تارهاي دهلیزي است. دسته تارهاي دهلیزي به طور مستقیم، نقشی در انقباض بطن ها ندارند. 

بررسی گزینه ها:  گزینه 4 - 35
): طحال، آپاندیس، پاها و دست چپ لنف خود را به مجراي لنفی چپ و دست راست لنف خود را به مجراي لنفی راست می ریزد.  گزینۀ (

): دستگاه لنفی، عالوه بر مقابله با عوامل بیماري زا در پخش یاخته هاي سرطانی نیز مؤثر است.  گزینۀ (

): لوزه ها می توانند در پشت بینی و حلق یعنی در مسیر هواي دمی قرار داشته باشند. تولید لنفوسیت ها در اندام هاي لنفی (مغز استخوان، لوزه، آپاندیس، طحال و تیموس) صورت می گیرد.  گزینۀ (

): کمبود پروتئین هاي خون سبب ِادم و افزایش مایع بین یاخته اي می شود از طرفی انسداد رگ هاي لنفی نیز باعث باقی ماندن مایعات خارج شده از مویرگ ها در بافت می شود که منجر به گزینۀ (
ایجاد خیز یا ِادم می شود. 

در سرخرگ ها به علت نداشتن دیوارة ارتجاعی، هیچ گاه فشار خون صفر نمی شود. گزینه 3 - 36
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تمام دریچه ها در دستگاه گردش خون انسان، داراي بافت پوششی در ساختار خود هستند و در تماس مستقیم با خوناب و مواد محلول در آن (فیبرینوژن) می باشند؛ اما با هموگلوبین گزینه 4 - 37
که درون گویچه هاي قرمز است تماس مستقیم ندارند.

در شکل صورت سؤال بخش هاي  تا  به ترتیب نشان دهندة دریچۀ سینی سرخرگ ششی، سرخرگ اکلیلی، دریچۀ سه لختی و دریچۀ سینی  آئورتی می باشد. در تمام مدتی که خون گزینه 2 - 38
از دهلیزها خارج می شود، بطن ها در حال استراحت بوده و در نتیجه دریچه هاي سینی بسته می باشند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: در شروع انقباض بطن ها، بسته شدن دریچه هاي دهلیزي – بطنی صداي طوالنی تر قلب را ایجاد می کند.  گزینۀ «

»: دریچۀ سینی سرخرگ ششی مانع از بازگشت خون تیره از سرخرگ ششی به بطن راست می شود.  گزینۀ «

»: یاخته هاي ماهیچه اي قلب با رگ هاي ویژه اي به نام اکلیلی که از سرخرگ آئورت انشعاب گرفته است تغذیه می شوند، نه یاخته هاي پوششی اندوکارد!  کزینۀ «

یون کلسیم موجب تنگ شدن رگ ها می شود. تغییر مقدار این یون در تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها نقش دارد. ویتامین  فقط در غذاهاي جانوري وجود دارد و در گزینه 3 - 39
تقسیم طبیعی یاخته هاي بنیادي در مغز استخوان مؤثر است.

یاخته هاي خونی، که ضمن گردش در خون، در بافت هاي مختلف بدن نیز پراکنده می شوند، گویچه هاي سفید هستند.  گزینه 1 - 40
بررسی سایر گزینه ها: 

»: هیچ گویچۀ سفیدي چند هسته اي نیست.  گزینۀ «

»: همۀ گویچه هاي سفید دانه دار در مغز استخوان تولید می شوند.  گزینۀ «

»: همانطور که درشکل رو به رو می بینید بلندترین زوائد غشایی مربوط به مونوسیت هاست و مونوسیت ها حاصل تقسیم یاخته هاي گزینۀ «
میلوئیدي هستند. 

بازوفیل
مونوسیتائوزینوفیل

نوتروفیل

لنفوسیت

 

همۀ موارد نادرست اند.  گزینه 3 - 41
بررسی موارد: 

الف) آلبومین، در انتقال پنی سیلین و حفظ فشار اسمزي خون نقش دارد. 
ب) هموگلوبین، در جذب و انتقال یون ها و دفع کربن دي اکسید نقش دارد. 

ج) در فرایند انعقاد خون، ترشح آنزیم پروترومبیناز توسط بافت ها و ِگرده هاي آسیب دیده صورت می گیرد. 
د) گلوبولین ها در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماري زا دخالت دارند. 

به دهلیز چپ، چهار سیاهرگ ششی (حاوي خون روشن) و به دهلیز راست، بزرگ سیاهرگ هاي زبرین و زیرین و سیاهرگ اکلیلی (حاوي خون تیره) وارد می شوند. گزینه 2 - 42
در طرف سیاهرگی بیش تر بودن فشار اسمزي نسبت به فشار تراوشی باعث بازگشت توده اي مواد به مویرگ می شود. گزینه 1 - 43

فقط مورد (الف) صحیح است.  گزینه 1 - 44
در گردش خون عمومی انسان، مویرگ ها کوچک ترین رگ هاي بدن هستند. 

بررسی موارد: 
مورد الف) سطح بیرونی مویرگ ها را غشاي پایه (شبکه اي از رشته هاي پرروتئینی و گلیکوپروتئینی)، احاطه می کند و نوعی صافی مولکولی براي محدود کردن عبور مولکول هاي بسیار درشت به وجود

می آورد. 
  ب) با توجه به شکل روبه رو فشار اسمزي خون در طول شبکۀ مویرگی ثابت است.

 

فشار خون

جریان به خارجفشار اسمزي

جریان به داخل

ورود مواد
مویرگ

خروج مواد
ايمایع بین یاخته

جهت جریان خون

مورد  ج) ممکن است قبل از مویرگ سرخرگ نباشد. سیاهرگ باب خون تیره را به کبد وارد می کند؛ لذا گروهی از مویرگ هاي کبد، خون را از سیاهرگ
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دریافت می کنند. 
مورد د) در ابتداي بعضی از مویرگ ها بندارة مویرگی وجود دارد. 

در دیوارة لولۀ گوارش (از مري تا مخرج) شبکه هاي یاخته هاي عصبی، وجود دارند. این شبکه ها تحرك و ترشح را در لولۀ گوارش، تنظیم می کنند کبد جزء لولۀ گوارش نیست.  گزینه 3 - 45

در همۀ مهره داران خون تیره به قلب وارد و از آن خارج می شود. همگی به دلیل وجود لولۀ گوارش، داراي سلوم یا حفرة عمومی (بین بخش خارجی دستگاه گوارش و دیوارة داخلی گزینه 4 - 46
بدن) هستند. ضمنًا ساز و کارهایی دارند که باعث می شود جریان پیوسته اي از هواي تازه در مجاورت سطح تنفسی برقرار شود. ضمنًا به دلیل وجود لولۀ گوارش، امکان جریان یک طرفۀ غذا بدون

مخلوط شدن غذاي گوارش یافته و مواد دفعی فراهم است. 
در گردش خون ساده در ماهی و نوزاد دوزیستان، خون، ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفره اي جانور عبور می کند. 

گزینه 2 همان طور که در تصویر می بینید، اندازة لنفوسیت ها کوچک تر از بازوفیل ها، ائوزینوفیل ها و نوتروفیل ها است.    - 47

ائوزینوفیلبازوفیل نوتروفیل لنفوسیت
 

کرم خاکی جانوري داراي سامانۀ گردش خون بسته است که تمامی تبادالت گازي خود را از طریق پوست انجام می دهد. دقت داشته باشید مهره دارانی که داراي گردش خون بسته گزینه 4 - 48
می باشند و تنفس پوستی نیز دارند، می توانند تبادالت گازي خود را از طریق شش ها نیز انجام دهند. در کرم خاکی برخالف ملخ، دستگاه گردش مواد در حمل ونقل گازهاي تنفسی نقش دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: در گردش خون مضاعف، خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می کن.د گردش خون مضاعف و ساده فقط در مورد جانوران مهره دار صادق است و در کرم خاکی دیده گزینۀ «
نمی شود. 

»: سنگدان از بخش عقبی معده تشکیل می شود و داراي ساختاري ماهیچه اي است. کرم خاکی معده ندارد.  گزینۀ «

»: کرم خاکی، اکسیژن مورد نیاز یاخته هاي بدن خود را از هواي درون فضاهاي خالی بین ذرات خاك به دست می آورد نه از گازهاي محلول در آب دریا.  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1 - 49

»: شکل، رشته هاي پروتئینی فیبرین را نشان می دهد که یاخته هاي خونی و گرده ها را در برگرفته و تشکیل لخته داده است. دقت کنید که در انسان یاخته هاي خونی قرمز، کروي » و « گزینه هاي «

و از  طرف فرورفته هستند. یاخته ها پس از تخریب آهن آزاد می کنند که یا در کبد ذخیره و یا به مغز استخوان می رود. 

»: گرده ها قطعات یاخته اي بی رنگ و بدون هسته اي اند که درون خود دانه هاي زیادي دارند.   گزینۀ «

منابع جانوري آهن و فولیک اسید، گوشت قرمز و جگر (کبد) هستند، در انسان بالغ آهن آزاد شده از تخریب یاخته هاي خونی آسیب دیده و مرده در مغز استخوان در ساخت دوبارة گزینه 4 - 50
گویچه هاي قرمز مورد استفاده قرار می گیرد.
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