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 قلب و تأمین اکسیژن و مواد مغذی قلب، دریچه ها و صداهای قلبی و تشریح قلب 

کدام گزینه، در ارتباط با دستگاه گردش مواد انسان به درستی بیان شده است؟6  -5

1( طرف راست و چپ قلب، از نظر نوع خون درون حفره ها، متفاوت بوده و از نظر میزان ضخامت دیوارۀ بطن، یکسان هستند.
2( مسیر گردش خون عمومی برخالف مسیر گردش خون ششی، خون روشن را به سمت اندام های خارج قفسه سینه نیز ارسال می کند.

3( سرخرگ های تاجی، پس از رفع نیاز یاخته های قلبی با هم یکی شده و به صورت سیاهرگ  تاجی به دهلیز چپ متصل می شوند.
4( ایجاد لخته درون سرخرگ های تاجی همانند سخت شدن دیوارۀ آن ها، همواره سبب مرگ یاخته های ماهیچۀ قلبی و سکتۀ قلبی می شود.

در ارتباط با قلب انسان، کدام گزینه به طور صحیح بیان نشده است؟6 --5

کسیژن رسانی به بخشی از قلب می شود.  1( سخت شدن دیوارۀ سرخرگ های تاجی قلب، لزوماً باعث کاهش ا
2( خونی که از درون قلب عبور می کند، نمی تواند نیازهای تنفسی و تغذیه ای قلب را برطرف کند.

3( رگ های تاجی قلب می توانند در تماس مستقیم با بافت چربی اطراف قلب قرار گیرند. 
4( در روند بروز بیماری های قلبی، قطعاً صدای غیرطبیعی از قلب شنیده می شود. 

با در نظر گرفتن همۀ بخش هایی از قلب انسان که باعث یک  طرفه شدن جریان خون در آن می شوند، کدام گزینه صحیح می باشد؟6 5-5

1( با انقباض یاخته های ماهیچه ای ساختار خود، میزان عبور خون را تنظیم می کنند.
2( ساختار خاص این قسمت ها، تنها عامل مؤثر بر باز و بسته شدن آن ها می باشد. 

3( حضور بافت پوششی در ال به الی بافت پیوندی آن، سبب ایجاد استحکام می گردد.
4( با بسته شدن خود، سبب جلوگیری از ورود خون به نوعی حفرۀ قلبی می شوند.

صدایی که در ابتدای انقباض بطنی شنیده می شود، ............ صدایی که در ابتدای استراحت عمومی شنیده می شود، ............ 6  -5

2( برخالفـ  از سمت چپ قفسۀ سینه به مدت طوالنی تری ادامه می یابد.   گاه می کند.  1( همانندـ  با منظم و واضح بودن، متخصصان را از سالمت قلب آ
4( همانند ـ به دلیل بازگشت خون به سمت پایین ایجاد می شود.  3( برخالف ـ در لحظۀ بسته بودن همۀ دریچه های قلبی ایجاد می شود. 

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟6  -5

»می توان گفت، در دستگاه گردش مواد انسان دریچه های ایجاد کنندۀ صدای ............ قلب از نظر ............ با یکدیگر ............ دارند.«

کسیژن از خود ـ تفاوت 1( طوالنی تر ـ عبور دادن خون فاقد مولکول ا
2( طوالنی تر و کوتاه تر ـ بسته بودن در طی انقباض بطن های قلب ـ شباهت

3( ضعیف تر و قوی تر ـ باز بودن در هنگام خروج خون تیره از درون قلب ـ شباهت
4( ضعیف تر ـ جلوگیری از بازگشت خون به حفرۀ قلبی واجد قطورترین دیواره ـ تفاوت

با توجه به تشریح قلب گوسفند و رگ های متصل به آن، کدام عبارت نامناسب است؟6  55

1( مدخل های مربوط به سرخرگ های کرونری، در زیر دریچه ای با سه قطعۀ مجزا دیده می شوند.
2( با واردکردن سوند به درون سرخرگی که خون تیره دارد، به حجیم ترین حفرۀ قلبی می رسیم.

3( چندین سرخرگ و سیاهرگ به قلب متصل اند که همگی در قسمت باالیی قلب دیده می شوند.
4( سرخرگ ها و سیاهرگ  کرونری در هر دو سطح قلب و در میان بافت چربی دیده می شوند.

قلبقلب 11
 صفحه های 48 تا 54 کتاب درسی

چهارم فصل 
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 ساختار بافتی قلب و ساختار ماهیچۀ قلب و شبکۀ هادی قلب 

بخشی از دیوارۀ قلِب انسان که به عنوان ............ شناخته می شود، به طور معمول در ساختار خود ............ 6  55

2( ماهیچۀ قلب ـ فقط از یاخته های ماهیچه ای تشکیل شده است. 1( پیراشامه ـ بافت های مشابهی با بیرونی ترین الیۀ قلب دارد.  
4( برون شامه ـ فاقد بافت یکسانی با داخلی ترین الیۀ قلب می باشد. 3( درون شامه ـ چند الیه از یاخته های پوششی سنگ فرشی دارد.   

به طور معمول، کدام مورد در ارتباط با ساختار بافتی قلب انسان صحیح است؟6  55

1( نازک ترین الیۀ دیواره، به کمک نوعی بافت پیوندی به ضخیم ترین الیه می چسبد و می تواند روی آن چین بخورد.
2( بسیاری از یاخته های ماهیچه ای در الیۀ میانی دیواره، به رشته های کشسان بافت پیوندی اتصال دارند. 

3( در بین الیۀ میانی و بیرونی دیواره، مایعی وجود دارد که به حرکات روان قلب کمک می کند.
4( همۀ الیه های دیواره، دارای یاخته های پوششی سنگ فرشی در ساختار خود هستند. 

چند مورد در ارتباط با داخلی ترین الیۀ دیوارۀ قلب در یک انسان سالم و بالغ، صحیح نیست؟6  55

الف( همانند الیۀ ماهیچه ای آن، در تشکیل ساختار دریچه های قلبی فاقد نقش می باشد.

کسیژن خود را از طریق انشعابات سرخرگ های کرونری )تاجی( تأمین می کند. ب( برخالف ضخیم ترین الیۀ آن، ا

ج( برخالف پیراشامۀ آن، در سمتی از خود، با مایع روان کنندۀ حرکات اندام قلب در تماس می باشد.

د( همانند بیرونی ترین الیۀ آن، در ساختار خود، واجد یاخته هایی با ظاهر سنگ فرشی در چند الیه می باشد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
با توجه به شکل روبه رو، کدام گزینه صحیح می باشد؟6  55

1( بخش »1« همانند بخش »2«، دارای یاخته های پوششی سنگ فرشی چندالیه می باشد.
2( بخش »2« برخالف بخش »1«، از روی هم برگشتن الیۀ دیگری تشکیل شده است.

3( بخش »4« برخالف بخش »3«، واجد رشته های ضخیم پروتئینی در ساختار خود می باشد.
4( بخش »3« همانند بخش »2«، با داشتن صفحات بینابینی، در خروج خون از قلب نقش دارد. 

کدام گزینه، در ارتباط با انسان، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 6  55

»از مشخصه های نوعی بافت ماهیچه ای که ترکیبی از ویژگی های بافت های ماهیچه ای اسکلتی و صاف را دارد، می توان به ............ آن اشاره کرد.«

2( انقباض غیرارادی، در طی مصرف انرژی توسط یاخته های غیرمخطط 1( حضور حداقل یک هسته، در همۀ یاخته های تشکیل دهندۀ 
4( منتشر کردن آهستۀ پیام انقباض، به یاخته های مجاور و از طریق صفحات بینابینی 3( انقباض همزمان همۀ یاخته های آن ، به منظور تشکیل تودۀ یاخته ای واحد 

با در نظر گرفتن یک انسان سالم و بالغ، کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟6 -55

»گره قلبی که توانایی ارسال مستقیم جریان الکتریکی به رشته های شبکۀ هادی بطن ها را ............ «

1( ندارد، در نزدیکی منفذ بزرگ سیاهرگ زیرین قلب قرار می گیرد.
2( دارد، در پشت دیوارۀ حفرۀ دریافت کنندۀ خون سیاهرگ تاجی حضور دارد.

3( دارد، جریان الکتریکی دریافت شده را، به سرعت به یاخته های مجاور خود می رساند.
4( ندارد، از طریق رشته های شبکۀ هادی، جریان الکتریکی را به بخش های دیگر شبکه منتقل می کند.

کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با شبکۀ هادی قلب، صادق است؟6 555

1( گره شروع کنندۀ ضربان های قلب در دیوارۀ جلویی دهلیز راست و زیرمنفذ بزرگ سیاهرگ زیرین قرار دارد.
2( پیام های الزم برای انقباض قلب، در شبکۀ هادی ایجادشده و به سرعت در همۀ قلب گسترش می یابد.
3( انقباض ماهیچه های دیوارۀ بطن ها از قسمت باالیی آن ها شروع شده و به سمت پایین حرکت می کند.

4( گره دهلیزی ـ بطنی در دیوارۀ پشتی دهلیز راست و در عقب دریچۀ دولختی قرار گرفته است.
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟6  55

»در یک چرخۀ ضربان قلب یک انسان سالم، انتقال پیام الکتریکی ............ نسبت به ............ انجام می گیرد.«

1( به دهلیز فاقد گره ـ ورود جریان الکتریکی به گره بزرگ تر شبکۀ هادی قلب، زودتر
2( به منظور انقباض غیرهم زمان بطن ها ـ انتقال تحریک به رشته های بین گرهی، دیرتر

3( در رشته های بین گرهی حفرۀ واجد گره ـ تاخیر در ارسال پیام به دیوارۀ بین دو بطن، زودتر
4( تنها از طریق یک رشته به نوک قلب ـ پخش شدن جریان الکتریکی در دیوارۀ هر دو بطن، دیرتر
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟6  55

»در قلب یک انسان سالم، به منظور رسیدن جریان الکتریکی از گره ............ انتظار می باشد.«

1( کوچک تر به رشته های موجود در بین دو بطن، تأخیر در فرستادن این پیام تحریکی، دور از
2( بزرگ تر به گره دیگر آن، انتقال پیام تحریکی از طریق چندین رشتۀ حاضر در شبکۀ هادی، قابل 

3( موجود در نزدیکی محل اتصال بزرگ سیاهرگ زبرین به دهلیز چپ، خروج رشته ای از شبکۀ هادی، دور از
4( موجود در عقب دریچۀ سه لختی به نوک بطن، عدم تقسیم شدن رشته های شبکۀ هادی به دو مسیر، قابل 

 چرخۀ ضربان قلب، برون ده قلب و نوار قلب 

کدام گزینه، از نظر صحیح یا غلط بودن، با سایر گزینه ها در تضاد می باشد؟6   5

1( در یک دورۀ قلبی، استراحت و انقباض قلب، به صورت متناوب انجام می شود.
2( در یک فرد با عمر متوسط، قلب ممکن است نزدیک به سه میلیارد بار منقبض  شود.

3( در هر چرخۀ قلبی انسان، قلب با خون سیاهرگ ها پر و سپس خون را به سراسر بدن ارسال کند.
4( در بین دهلیزها و بطن ها، نوعی بافت پیوندی یافت می شود که ارتباط یاخته ها از طریق صفحات بینابینی را ممکن می سازد.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟6   5

»در هر مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب یک انسان سالم و بالغ، که در نتیجۀ آن ............ می شود، به طورحتم ............ «

1( از خون بطن ها کاسته ـ امکان ورود خون روشن به دهلیز چپ وجود دارد.
2( بر خون بطن ها افزوده ـ بسته شدن برخی دریچه های قلبی مشاهده می گردد.

3( از خون دهلیزها کاسته ـ یاخته های مخطط قطورترین الیۀ دهلیز منقبض می شود.
4( بر خون دهلیزها افزوده ـ تمام یاخته های ماهیچه ای قلب در حال استراحت می باشند.

با توجه به شکل های زیر می توان بیان داشت که شکل ............ مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب را نشان می دهد که ............ 6   5

1( 1 ـ بسیار زودگذر است و به مدت 0/1 ثانیه به طول می انجامد.
2( 2 ـ در طی آن، حفره های بطن ها  به طور کامل با خون پر می شوند.

3( 3 ـ ماهیچه های دیوارۀ تمام حفرات قلبی در حال استراحت هستند.

(1)( )3 (2)

کسیژن می تواند در تمام حفرات قلبی دیده شود.  4( 1 ـ خون دارای مولکول ا
کدام گزینه درست است؟6   5

1( برون ده قلبی به عواملی مانند سوخت وساز پایۀ بدن، مقدار فعالیت بدنی، سن و اندازۀ بدن بستگی دارد.
2( میزان حجم ضربه ای برابر با حجمی از خون است که در هر ضربان قلب، از قلب خارج می شود.

3( میانگین برون ده قلبی در بدن هر بزرگ سال در هر حالتی، برابر با پنج لیتر در دقیقه است.
4( برون ده قلبی افراد مختلف متفاوت است، اما در بدن هر فرد میزان ثابتی به حساب می آید.

کدام گزینه، عبارت زیر را از نظر درستی یا نادرستی، به نحوی متفاوت با سایر گزینه ها تکمیل می کند؟6   5

»در دستگاه گردش مواد انسان، به دنبال ............ افزایش می یابد.«

1( افزایش تعداد ضربان قلب در دقیقه، در اثر فعالیت های مختلف بدنی، برون ده قلبی نیز
2( کاهش صفحات بینابینی موجود در یاخته های قلبی، سرعت منتشر شدن پیام انقباض و استراحت

3( کامل نشدن دیوارۀ میانی حفره های قلبی، احتمال شنیده شدن صدای غیرطبیعی قلب به وسیلۀ گوشی پزشکی
4( افزایش حجم خونی که در هر انقباض بطنی، از یک بطن خارج و وارد سرخرگ می شود، حجم ضربه ای نیز

در ارتباط با نوار قلب، کدام گزینه به طور صحیح بیان شده است؟ 6   5

1( جریان الکتریکی حاصل از فعالیت یاخته های قلبی با قراردادن الکترودی در زیر پوست ثبت می شود.
2( انقباض هر یک از بخش های قلب، کمی پیش از ثبت موج تحریک آن در نوار قلب، آغاز می شود.

3( فعالیت الکتریکی قوی ترین حفرات قلبی به صورت موج P در منحنی نوار قلب ثبت می گردد.
4( موج T اندکی پیش از شروع مرحلۀ استراحت عمومی قلب، شروع به ثبت شدن می کند.
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 قلب و تأمین اکسیژن و مواد مغذی قلب، دریچه های قلبی و صداهای قلب و تشریح قلب 

 برای این که نکات این شکل رو بهتر بتونی دسته بندی کنی، ما اومدیم و ترتیب سؤاالت رو طوری چیدیم تا بدونی که موقع خوندن شکل از کجا شروع 
کنی که تمام نکات رو بتونی بخونی ... خب اول از رگ های متصل به قلب شروع می کنیم:

در ارتباط با رگ های مرتبط با قلب کدام گزینه نادرست است؟6 - 5

1( سرخرگ ششی راست برخالف سرخرگ ششی چپ از زیر قوس سرخرگ آئورت عبور می کند.
2( سیاهرگ های ششی سمت چپ نسبت به سیاهرگ های ششی سمت راست، طول کم تری دارند.

3( تعداد سیاهرگ های واردکنندۀ خون روشن به قلب بیشتر از تعداد سیاهرگ های واردکنندۀ خون تیره به قلب است. 
4( سرخرگ تاجی راست برخالف سرخرگ تاجی چپ، در ابتدای جدا شدن از آئورت، سه شاخه ایجاد می کند.

کدام عبارت، در خصوص قلب و رگ های متصل به آن در فردی سالم و بالغ، صحیح است؟6 5 5

1( بخش صعودی بزرگترین سرخرگ متصل به قلب، بالفاصله در مجاورت یکی از رگ های متصل به دهلیز راست قرار دارد.
2( یکی از انشعابات سرخرگ متصل به قوی ترین حفرۀ بطنی، ابتدا از بخش جلویی بزرگ سیاهرگ زبرین عبور می کند.
3( یکی از سرخرگ های متصل به حفرات پایینی قلب، پس از خروج از قلب، ابتدا سه انشعاب کوچک تر ایجاد می کند.

4( همۀ سیاهرگ های متصل به نیمۀ راست قلب، خون را از اندام های پایین تر یا باالتر از قلب، به آن وارد می کنند.
کدام گزینه، در ارتباط با موقعیت بخش های تشکیل دهندۀ قلب و رگ های متصل به آن در یک فرد سالم و ایستاده، صحیح نیست؟6   5

1( جلویی ترین رگ، در سطح باالتری از مدخل بزرگ سیاهرگ زبرین در دهلیز راست، به انشعابات راست و چپ تقسیم می شود.
2( مدخل ورودی خون به دهلیز چپ از هر سیاهرگ ششی، در سطح باالتری از دریچۀ سینی شکل ابتدای سرخرگ ششی قرار دارد.

3( آخرین رگ های حمل کنندۀ خوِن مسیر گردش عمومی، ضمن عبور از بخشی در پشت قلب، به دهلیز حاوی سه مدخل سیاهرگی متصل اند.
4( بخش صعودی و بخش نزولی بزرگ ترین سرخرگ بدن از سطح جلویی سرخرگ ششی منتقل کنندۀ خون به شش ها عبور می کنند. 

با توجه به رگ های متصل به قلب یک فرد سالم و بالغ، ............ رگ)های( حمل کنندۀ خون ............ ؛ به طورحتم ............ 6   5

1( پر تعدادترین ـ روشن ـ به دیوارۀ حفرۀ مؤثر در پر شدن بطن از خون، در محل نوعی دریچۀ سینی متصل اند.
2( کم تعدادترین ـ گردش ششی ـ دریچه ای در ابتدای آن مشاهده می شود که در سطح جلوتری از سایر دریچه های قلبی قرار گرفته است. 

کسیژن را به درون حفرۀ حاوی همۀ گره های شبکۀ هادی قلب وارد می کند. 3( قطورترین ـ گردش عمومی ـ خون کم ا
4( نازک ترین ـ تیره ـ در ادامۀ خارج کردن خون از ضخیم ترین حفرۀ قلبی، به دو انشعاب چپ و راست تقسیم می شود.

 حاال که نکات رگ های متصل به قلب رو گفتیم، بهتره برویم به سراغ حفرات قلبی ...
کدام گزینه عبارت زیر را به طور درست تکمیل می کند؟6   5

»هر حفره ای از قلب یک فرد سالم و بالغ که ............ «

1( تنها با یک نوع دریچۀ قلب و خون تیره ارتباط دارد، با بیشترین تعداد رگ های خونی ارتباط مستقیم دارد.
کسیژن دار است. 2( مدت زمان بیشتری خون وارد آن می شود، دارای چهار مدخل عبور دهندۀ خون ا

3( در خو ن رسانی به مغز نقش مستقیم دارد، نسبت به حفرۀ مشابه خود دیوارۀ ماهیچه ای ضخیم تری دارد.
4( بیشترین تعداد مدخل ورودی خون را دارد، با انقباض خود موجب باز شدن دریچۀ دو لختی می شود.

با توجه به شکل مقابل کدام گزینه نادرست است؟6   5

1( حفرۀ شمارۀ 4 برخالف حفرۀ شمارۀ 1، خون درون خود را از دریچۀ سه قطعه ای عبور می دهد.
کسید را دریافت می کند. 2( حفرۀ شمارۀ 1 همانند حفرۀ شمارۀ 3، خون حاوی گاز کربن دی ا

3( حفرۀ شمارۀ 2 نسبت به حفرۀ شمارۀ 4، تعداد گره های بیشتری از شبکۀ هادی قلب را در خود جای داده است. 
4( حفرۀ شمارۀ 3 برعکس حفرۀ شمارۀ 2، نخستین حفرۀ قلبی است که ترکیبات لنفی را دریافت می کند. 
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به طور معمول، نوعی حفرۀ قلبی در بدن انسان که ............ دارد، به  طورحتم ............ می باشد.6   5

1( با بیشترین تعداد رگ خونی ارتباط ـ حاوی خون تیره
کسید کسیژن را ـ حاوی خون فاقد کربن دی  ا 2( بیشترین میزان مصرف ا

3( قوی ترین و ضخیم ترین دیواره را ـ دارای بیشترین میزان طناب های ارتجاعی
4( در دو طرف خود دو دریچه با تعداد قطعه های برابر ـ منتقل کنندۀ خون به گردش خون ششی

به طور معمول در مردی سالم و بالغ، در هر دو گردش خون عمومی و ششی ............ ، اما فقط در یکی از آن ها ............ 6   5

1( خون ابتدا از دریچه ای با سه قطعۀ مجزا عبور کرده و به سرخرگ می ریزد ـ شبکۀ مویرگی درون چند نوع اندام مختلف شکل می گیرد.
2( چهار سیاهرگ در بازگشت خون به قلب نقش دارند ـ سرخرگ ها خون روشن و سیاهرگ ها خون تیره را در طول خود هدایت می کنند.

3( انتقال ترکیبات لنفی مجاری لنفی راست و چپ به درون قلب از طریق نوعی رگ خونی ممکن است ـ نیاز غذایی یاخته های ماهیچه ای قلب برطرف می شود.
کسیژن دار، با انقباض بطن، به درون سرخرگ وارد می شود. کسیژن و هموگلوبین گسسته می شود ـ خون ا 4( پیوند تشکیل شده بین ا

کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح کامل می کند؟6   5

»با در نظر گرفتن گردش خون عمومی و ششی می توان بیان داشت که هر یک از این مسیرهای گردش خون که ............ ، قطعاً در ............ دارای نقش مستقیم می باشد.« 

1( سرخرگ ابتدای آن، زودتر انشعاباتی ایجاد می کند ـ واردکردن خون تیره به اندام تنفسی بدن
کسید به هموگلوبین 2( با تعداد رگ های بیشتری خون را به قلب وارد می کند ـ تسهیل اتصال کربن دی ا

3( در ابتدای سرخرگ شروع کنندۀ آن جلویی ترین دریچۀ قلبی قرار دارد ـ تأمین مواد مغذی موردنیاز یاخته های بدن
4( میزان انرژی الزم برای حرکت خون در آن توسط قوی ترین حفرۀ قلبی تأمین می شود ـ انتقال خون به خارج از قفسۀ سینه

در ارتباط با نخستین انشعاب بزرگ ترین سرخرگ بدن، کدام عبارت نادرست است؟6   5

1( در نیمه ای از قلب که فضای درونی حفره ها کم تر است، انشعابات بیشتر و گسترده تری ایجاد می کنند.
2( بسته شدن این سرخرگ ها توسط لخته )تصلب شرایین( می تواند توسط آنژیوگرافی تشخیص داده شود.

کسیژن موردنیاز یاخته های مخطط ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب نقش دارند.  3( در تأمین مواد غذایی و گاز ا
4( از سرخرگی منشأ می گیرند که پس از حرکت صعودی، قوس پیدا کرده و انشعاباتی را به سمت باال می فرستد.

با توجه به شکل مقابل کدام گزینه صحیح است؟ 6 - 5

1( رگ شمارۀ 1 برخالف رگ شمارۀ 2 خون روشن خروجی از حفرۀ دارای ضخیم ترین دیواره را دریافت می کند.
2( رگ شمارۀ 2 برخالف رگ شمارۀ 1 تنها به بخش پشتی ماهیچۀ مخطط و غیرارادی قلبی خون رسانی می کند.

3( رگ شمارۀ 1 همانند رگ شمارۀ 2 مواد مفید و گازهای تنفسی را به سمت یاخته های ماهیچه ای دیوارۀ قلب منتقل می کند.
4( رگ شمارۀ 2 همانند رگ شمارۀ 1 خون بخش هایی از قلب را دریافت کرده و به دهلیز راست منتقل می کند. 

چند مورد، در ارتباط با رگ های کرونری قلب درست است؟6 5 5

الف( سرخرگ کرونری چپ، انشعابی را در نمای جلویی قلب دارد که به ضخیم ترین بخش دیوارۀ قلب خون رسانی می کند.

ب( بسته شدن سرخرگ کرونری چپ، می تواند به مرگ یاخته های تولیدکنندۀ تحریکات طبیعی قلب منجر شود. 

کسیژن رسانی به یاخته های ماهیچه ای دریچه ای نقش دارد که بزرگ ترین دریچۀ قلب است. ج( سرخرگ کرونری راست، در ا

د( سرخرگ کرونری راست، بر روی نوعی بافت پیوندی منشعب می شود که در ذخیرۀ انرژی می تواند نقش مؤثری داشته باشد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
از عوارض مربوط به تشکیل لخته در سرخرگ های تاجی خون رسانی کننده به ماهیچۀ بطن چپ قلب به کدام مورد نمی توان اشاره کرد؟6   5

2( افزایش احتمال تجمع مایع در فضای بین یاخته های شش ها 1( کاهش برون ده قلبی و اختالل در خون رسانی به سر و گردن 
4( افزایش میزان فشار خون در بزرگ ترین سرخرگ بدن 3( کاهش میزان فعالیت الکتریکی تولیدی در یاخته های قلبی 

دید:  قلب خواهیم  در بخش چرخۀ ضربان  را  آن ها  بیشتر  کاربرد  و  بیشتر  مفاهیم  ولی  آشنا می شویم  قلبی  دریچه های  با  ابتدایی  به صورت  فعال   
کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟6   5

»افزایش فشار خون در ............ می تواند موجب ............ نوعی دریچۀ قلبی ............ شود.«

1( بطن چپ ـ بسته شدن ـ عبور دهندۀ خون دریافتی از مسیر گردش خون عمومی
2( بطن راست ـ باز شدن ـ مؤثر در ایجاد صدای گنگ در ابتدای استراحت قلب

3( سرخرگ آئورت ـ بسته شدن ـ عبوردهندۀ خون حاوی CO2 به سمت باال
4( سرخرگ ششی ـ باز شدن ـ سه قطعه ای غیرآویختۀ غیرماهیچه ای 
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ک همۀ دریچه های قلب در بدن فردی سالم و بالغ، در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟6     وجه اشترا

2( جریان خون را به سمت یکی از حفرات قلب یک طرفه می کنند. 1( حداقل از دو قطعۀ آویخته و جدا از هم تشکیل شده اند. 
4( فاقد یاخته های منقبض شونده بوده و فقط بافت پوششی چین خورده دارند. 3( در زمان شروع انقباض بطن ها، به سمت باال حرکت می کنند. 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟6    

»در مشاهدۀ برش عرضی قلب انسان از نمای باال، ............ دریچۀ قلب ............ «

1( کوچک ترین ـ همانند دریچۀ سه لختی، فقط به خون تیره اجازۀ عبور از بین قطعات تشکیل دهندۀ ساختار خود را می دهد.
2( بزرگ ترین ـ برخالف دریچۀ دولختی، در نزدیکی اولین انشعاب جدا شده از سرخرگ آئورت واقع شده است.

3( مرکزی ترین ـ برخالف دریچۀ سه لختی، مانع بازگشت خون روشن به حفرۀ موجود در باالی بطن چپ می شود.
4( جلویی ترین ـ همانند دریچۀ دولختی، با ساختار خاص خود، جریان خون را به سمت بطن راست یک طرفه می کند.

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟6    

»در قلب انسان، ............ دریچه هایی که با حرکت به سمت باال، جلوی بازگشت خون به حفرۀ قلبی را می گیرد؛ ............ «

کسیژن دار درون نوعی رگ به سه قطعۀ آن، صدا دوم قلب ایجاد می شود.   1( یکی از ـ در پی برخورد خون ا
2( همۀ ـ به هنگام انقباض حفرات پایینی قلب، برای خروج هر دو نوع خون تیره و روشن از قلب باز می شوند.

3( همۀ ـ در سطحی عقب تری از دریچه های ممانعت کننده از بازگشت خون با حرکت به سمت پایین مستقر هستند.
4( یکی از ـ کم ترین قطعۀ آویخته حاوی یاخته های پوششی و ماهیچه ای را نسبت به دریچۀ هم نوع در ساختار خود دارد.

با توجه به شکل روبه رو، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 6    

»صدایی که به دلیل بسته شدن دریچۀ شمارۀ ............ شنیده می شود، ............ «

1( 1 ـ در صورت کامل نبودن دیوارۀ بین بطنی به صورت غیرعادی شنیده می شود.
2( 2 ـ در ابتدای طوالنی ترین مرحلۀ فعالیت قلب از سمت چپ قفسۀ سینه ایجاد می شود.

3( 3 ـ بدون استفاده از گوشی پزشکی نیز به صورت کوتاه و واضح می تواند شنیده شود.
4( 4 ـ در نتیجۀ حرکت این دریچه به پایین و کشیده شدن طناب های ارتجاعی متصل به آن ایجاد می شود. 

 یه زمانی یه آهنگی خیلی معروف شده بود و هر جا میرفتی، میشنیدیش. توی این آهنگه میگفت: »مثالً روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم!« حاال تو بیا و 
با توجه به مطالبی که خوندی به من بگو که این خواننده منظورش کدوم صدای قلبی بوده؟!

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟6    

»نوعی صدای طبیعی قلب که ............ می باشد، حاصل بسته شدن دریچه هایی است که همگی ............ «

1( گنگ و طوالنی ـ نسبت به مرکزی ترین دریچۀ قلبی، تعداد قطعۀ بیشتر و اندازۀ بزرگ تری دارند.
2( کوتاه و قوی ـ نوعی بافت پوششی چین خورده دارند که توسط نوعی بافت پیوندی مستحکم می شود.

کسیژن دار را از خود عبور می دهند. 3( شبیه به پوم ـ در بیشتر مدت زمان هر دورۀ قلبی، خون ا
ک ـ پس از حرکت به سمت پایین، مانع از بازگشت خون روشن به یکی از حفرات قلب می شوند. 4( شبیه به تا

در ارتباط با فرد سالم و ایستاده، کدام گزینه صادق است؟6    

1( هر دریچۀ قلبی که اجازۀ حرکت خون در جهت جاذبه را می دهد، در ایجاد صدای دوم قلب نقش مهمی دارد.
2( هر دریچۀ قلبی که به هنگام شروع استراحت عمومی باز می شود، از دو یا سه قطعۀ آویخته تشکیل شده است.

3( هر دریچۀ قلبی که انقباض بطن ها موجب تغییر وضعیت آن می شود، با حرکت قطعات آن به سمت باال باز می گردد. 
4( هر دریچۀ قلبی که اجازۀ ورود خون به درون قوی ترین حفرۀ قلبی در مرحلۀ انقباض دهلیزها را می دهد، در ابتدای بزرگ ترین سرخرگ بدن قرار دارد.

با توجه به تشریح قلب گوسفند، چند مورد صحیح است؟6 -  

الف( سیاهرگ ها بیشتر در سطح پشتی و سرخرگ ها بیشتر در سطح شکمی مشاهده می شوند.

ب( با داخل کردن سوند به داخل رگ ها می توان مقصد آن ها و نوع آن ها را از یکدیگر تشخیص داد.

ج( رگ های خون رسان به ماهیچۀ قلب در هر دو سطح پشتی و شکمی قلب قابل مشاهده هستند.

د( در ابتدای آئورت و پایین دریچۀ سینی می توان دو ورودی سرخرگ های تاجی را مشاهده کرد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 ساختار بافتی قلب و ساختار ماهیچۀ قلب و شبکۀ هادی قلب 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 6 5  

»در یک فرد سالم و بالغ، ............ الیۀ موجود در دیوارۀ قلب ............ «

کم تشکیل شده است. 1( ضخیم ترین ـ از بافت پوششی سنگ فرشی و بافت پیوندی مترا
2( خارجی ترین ـ در پی برگشت روی خود فضایی ایجاد می کند که با مایع پر شده است. 

3( داخلی ترین ـ از چند الیه بافت پوششی تشکیل شده که در تشکیل دریچه قلبی نقش دارد.
4( نازک  ترین ـ همانند الیۀ زیرین در تشکیل و استحکام ساختار دریچه های سه لختی نقش دارد. 

کدام گزینه مناسب ترین عبارت برای تکمیل جملۀ زیر به حساب می آید؟6    

»در ساختار قلب فردی سالم، بیشتر ............ «

1( میزان ضخامت دیوارۀ قلب، به الیه ای تعلق دارد که در تماس مستقیم با نوعی مایع است.
2( یاخته های ماهیچه ای قلب، به رشته های پروتئینی افزایندۀ استحکام بافت پیوندی اتصال دارند.

3( یاخته های پوششی درونی ترین الیۀ قلب، در تماس مستقیم با مایع درون قلب قرار می گیرند.
4( یاخته های الیۀ میانی، از جنس بافتی است که منجر به استحکام دریچه های قلبی می شود.

در دیوارۀ قلب یک فرد سالم و بالغ، بخشی را می توان یافت که در اثر تا خوردن نوعی الیۀ دیوارۀ قلب ایجاد شده است. کدام گزینه، در ارتباط با آن درست می باشد؟6    

2( بافت پوششی آن با بافت پوششی مخاط معده یکسان می باشد. 1( فاقد یاخته های احاطه شده توسط رشته های کالژن است. 
4( توسط نوعی بافت پیوندی به نازک ترین الیۀ قلب، چسبیده است. 3( با مایع کمک کننده به حرکت روان قلب تماس دارد.  

» هر الیه ای در دیوارۀ قلب که ............ «6     کدام گزینه عبارت مقابل را به طور صحیح کامل می کند؟ 

1( به ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب اتصال دارد، در تشکیل دریچه های قلبی نقش مؤثری دارد.
2( در ساختار خود نوعی بافت پیوندی دارد، دارای تماس با خون موجود درون قلب می باشد.

3( بر روی خود برمی گردد و الیه ای را ایجاد می کند، با مایع محافظت کننده از قلب تماس دارد.
4( در تشکیل و یا استحکام دریچه های قلبی نقش دارد، یک الیه نازک از یاخته های متصل به غشای پایه دارد.

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟6    

»در دیوارۀ قلب فردی سالم و بالغ، گروهی از یاخته های ............ می توانند ............ «

الف( پیوندی ـ مانع از انقباض همزمان بزرگ ترین و کوچک ترین حفرات قلب شوند.

ب( ماهیچه ای ـ به ضخیم ترین رشته های پروتئینی نوعی بافت پیوندی متصل شوند. 

ج( پیوندی ـ باعث چسبیدن ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب به نازک ترین الیۀ آن شوند.

د( پوششی ـ در تماس با نوعی بافت پیوندی و مایع حفاظت کننده از قلب قرار گیرند.

4 )4  3 )3  2 )2   1 )1
با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟6    

»یاخته های ............ موجود در ............ دیوارۀ قلب فردی سالم و بالغ، می توانند ............ «

1( دو هسته ای ـ ضخیم ترین الیۀ ـ پیام انقباض را به همۀ یاخته های مجاور خود منتقل کنند.
2( دوکی شکل ـ الیۀ میانی ـ در استحکام دریچه های دهلیزی ـ بطنی نقش داشته باشند.
3( پوششی ـ نازک ترین الیۀ ـ در تماس با شبکه ای از رشته های گلیکوپروتئینی قرار گیرند.

4( غیرپوششی ـ الیۀ بیرونی ـ در تماس با رشته های پروتئینی کالژن قرار داشته باشند.
با توجه به شکل زیر، کدام یک از گزینه های زیر به طور صحیح بیان شده است؟6    

1( ساختار A، باعث می شود تا قلب به صورت تودۀ یاخته ای واحد عمل کرده و تمام ماهیچه های آن به صورت همزمان منقبض شوند. 
2( در محل ارتباط بین دهلیزها و بطن ها، بافت پوششی مانع انتقال انقباض یاخته های C به یاخته های مشابه می شود.
3( ساختار B، در بسیاری از یاخته های الیۀ میانی قلب که غیرارادی منقبض می شوند به تعداد یکی مشاهده می گردد. 

4( یاختۀ C تنها در ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب دیده شده و به طورحتم به رشته های کالژن این الیه متصل است. 
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چند مورد، در ارتباط با یاخته های ماهیچه ای قلبی یک انسان سالم و بالغ صحیح است؟6    

ب( همگی، در انقباض و استراحت مانند یک تودۀ یاخته ای واحد عمل می کنند. الف( فقط بعضی از آن ها، ویژگی هایی برای تحریک خودبه خودی قلب دارند. 

د( فقط بعضی از آن ها، بیش از یک هسته را در تماس با غشای یاخته ای قرار می دهند. کم قرار دارند.  ج( همگی، در تماس با گروهی از رشته های پروتئینی بافت پیوندی مترا

4 )4  3 )3   2 )2  1 )1
با توجه به مطالب کتاب درسی در خصوص شبکۀ هادی قلب، همۀ گره های موجود در این شبکه چه مشخصه ای دارند؟6    

2( در پشت دیوارۀ یکی از حفرات باالیی قلب واقع شده اند. 1( تحریکات طبیعی قلب را ایجاد و به تارهای ماهیچه ای منتقل می کنند. 
4( پیام را با فاصلۀ زمانی و تأخیر به قسمت بعدی منتقل می کنند.  3( در دیوارۀ حفرۀ حاوی چهار منفذ انتهای سیاهرگی یافت نمی شوند. 

در قلب فردی سالم، گرۀ بزرگ تر شبکۀ هادی قلب ............ گرۀ دیگر، ............ 6 -  

1( همانند ـ پیام های الکتریکی را از بیش از یک رشتۀ شبکۀ هادی دریافت می کند.
2( همانند ـ در دیوارۀ پشتی قلب و عقب یکی از دریچه های قلبی قرار گرفته است.

3( برخالف ـ پیام های الکتریکی را به بیش از یک رشتۀ شبکۀ هادی انتقال می دهد.
4( برخالف ـ پیام های الکتریکی را با فاصلۀ زمانی به سایر یاخته ها منتقل می کند.

چند مورد از عبارت های زیر، ویژگی مشترک همۀ رشته های شبکۀ هادی موجود در دهلیز راست می باشد؟6 5  

الف( به صورت همزمان پیام انقباض را در سرتاسر الیۀ میانی دیوارۀ دهلیز چپ منتشر می کنند.

ب( از گره مستقر در زیر الیۀ بافتی دارای یاخته های سنگ فرشی در ساختار خود، پیام انقباض را می گیرند.

ج( موج تحریکی را فقط برای به انجام رسیدن سیستول بطنی به گرۀ دهلیزی ـ  بطنی ارسال می کنند.

د( از یاخته های حاوی صفحات درهم رفته و با توانایی انتشار سریع موج تحریکی تشکیل شده اند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟6    

»در قلب یک فرد سالم و بالغ، انتشار پیام الکتریکی به ............ فقط ............ ممکن است.«

1( حفرۀ دریافت کنندۀ خون روشن از چهار سیاهرگ ـ توسط یاخته های شبکۀ هادی قلب
2( دریچه های دو لختی و سه لختی قلب ـ پس از عبور پیام از گرۀ فاقد توانایی ایجاد ضربان

3( گرۀ کوچک تر از گرۀ ضربان ساز ـ توسط دسته تارهای بین گرهی با طول متفاوت 
4( دیوارۀ بین دو بطن از گرۀ کوچک تر ـ به وسیلۀ یک دسته  تار شبکۀ هادی 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟6    

»با توجه به ایجاد و هدایت پیام الکتریکی در شبکۀ هادی قلب، بالفاصله پس از ............ «

1( رسیدن رشته هایی از شبکۀ هادی به نوک قلب، دو مسیر راست و چپ در دیوارۀ بطن ها ایجاد می شود.
2( رسیدن پیام الکتریکی به پایین ترین گره شبکۀ هادی، رشته های موجود در دیوارۀ میان بطن ها، پیام را دریافت می کنند.

3( تولید پیام تحریکات طبیعی قلب توسط گره کوچک تر موجود در دیوارۀ پشتی دهلیز، بزرگ ترین حفره های قلبی برای انقباض آماده می شوند. 
4( تولید خودبه خودی پیام الکتریکی توسط گره پیشاهنگ، بسیاری از یاخته های موجود در الیۀ میانی دیوارۀ دهلیزها به هدایت پیام می پردازند. 

کدام عبارت، به طور معمول دربارۀ بافت ماهیچه ای با توانایی تحریک خودبه خودی در قلب انسان، صادق است؟6    

1( همۀ بخش های موجود در این شبکۀ بافتی، با سرعت یکسانی پیام تحریکی را هدایت می کنند.
2( سه دسته رشته در این نوع بافت هادی، پیام الکتریکی را از دهلیز راست به بطن ها منتقل می کنند.

3( یاخته های این شبکه، پیام های الکتریکی مربوط به انقباض را به صورت سه موج در نوار قلب نشان می دهند.
4( حفرۀ قلبی حاوی کم ترین تعداد یاخته های شبکۀ هادی، به طور همزمان با حفرۀ مجاور خود به انقباض درمی آید.

کدام گزینه، عبارت زیر را از نظر درستی یا نادرستی به شیوۀ متفاوتی با سایر گزینه ها تکمیل می کند؟6    

»هر بخش از شبکۀ هادی در قلب فردی سالم و بالغ که ............ ، می تواند پیام انقباض را به ............ نزدیک کند.«

1( پیام را از گره دوم شبکۀ هادی قلب دریافت می کند ـ نوک قلب
2( پیام موج QRS را به بعضی از حفرات قلبی وارد می کند ـ پایین ترین بخش قلب

3( در عقب نوعی دریچۀ واجد قطعات آویخته قرار دارد ـ دیوارۀ میان بطن ها
4( در حدفاصل دو گره با اندازۀ متفاوت مشاهده می شود ـ بزرگ ترین دریچۀ قلب
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در قلب یک فرد سالم و بالغ، ............ یاخته های مخطط بطنی دریافت کنندۀ پیام انقباض ............ 6    

1( اولین ـ در نزدیکی بیشتر برجستگی های درون بطن های قلب قرار دارند.
2( اولین ـ در اولین بخش منقبض شونده در مرحلۀ انقباض حفرات بطنی قرار دارند.
3( آخرین ـ سرعت هدایت پیام کم تری نسبت به یاخته های شبکۀ هادی قلب دارند.

4( آخرین ـ با یاخته های منشعب شبکۀ هادی در دیوارۀ جانبی بطن ها ارتباط مستقیم دارند.

 چرخۀ ضربان قلب و برون ده قلب 

 بپردازیم به بررسی تغییرات حجم خون حفرات قلب و انقباض ماهیچه های قلبی:
در هر مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که حجم خون درون قلب در حال ............ است، به طورقطع ............ رخ می دهد.6    

2( کاهش ـ انقباض حفرات باالیی ساختار قلب 1( افزایش ـ انقباض همۀ ماهیچه های قلب  
4( کاهش ـ انقباض حفرات پایینی ساختار قلب 3( افزایش ـ انقباض نیمی از حفرات قلب 

در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب فردی سالم که ............ است.6    

1( خون تیره به دهلیز چپ وارد می شود، ورود خون به درون بطن چپ غیرممکن 
2( خون به حفرات پایینی قلب وارد می شود، ورود خون به حفرات باالیی قلب غیرممکن 

3( خون بدون انقباض ماهیچه ها به بطن ها وارد می شود، افزایش حجم خون درون قلب ممکن 
4( ورود خون به برخی حفرات قلبی وابسته به انقباض ماهیچه هاست، خروج خون از قلب ممکن 

 حاال زمان رو به عوامل قبلی اضافه کنیم: 
در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که ............ ثانیه طول می کشد، ............ 6    

2( 0/3 ـ خون به تمامی حفرات قلب وارد می شود. 1( 0/1 ـ حفرات پایینی قلب در حال انقباض هستند. 
4( 0/3 ـ بطن ها به طور کامل توسط خون پر می شوند. 3( 0/4 ـ انتقال خون به بطن ها بدون مصرف انرژی روی می دهد. 

کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می نماید؟6 -  

»در هر مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که در بخش میانی آن، دریچه های ............ هستند، ............ «

1( سینی، باز ـ طویل ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب در حال وقوع است.
2( سینی، بسته ـ ماهیچه های حفرات پایینی قلب در حال استراحت می باشند. 

3( دهلیزی بطنی، بسته ـ میزان حجم خون درون حفرات پایینی قلب در حال افزایش است.
4( دهلیزی بطنی، باز ـ انتقال خون بین حفرات قلبی به کمک انقباض ماهیچه های قلبی صورت می گیرد.

در هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب که دریچه های دهلیزی بطنی، ............ و دریچه های سینی ............ هستند، به طورحتم ............ 6 5  

2( بسته ـ بسته ـ ورود خون به درون قلب غیرممکن است. 1( باز ـ باز ـ گروهی از حفرات قلبی در حال انقباض می باشند. 
4( بسته ـ باز ـ حجم خون درون قلب در حال افزایش است. 3( باز ـ بسته ـ قوی ترین حفرۀ قلب در حال دریافت خون است. 

در بدن فردی سالم و ایستاده، هنگامی که ............ دریچه های قلبی ............ 6    

1( طوالنی ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب رخ می دهد، بعضی از ـ اجازۀ جریان خون به سمت باال را می دهند.
2( کوتاه ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب در حال وقوع است، همۀ ـ در پایین ترین محل ممکن خود قرار گرفته اند.

کسیژن دار به سمت پایین را می دهند. 3( قوی ترین حفرۀ قلبی در حال منقبض شدن است، بعضی از ـ اجازۀ جریان خون ا
4( بدون نیاز به انقباض قلب خون به درون بطن ها وارد می شود، همۀ ـ مانع انتقال خون به حفره هایی در ساختار قلب می گردند. 

 حاال صداهای قلبی رو به این بخش اضافه کنیم: 
)در( مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که در ابتدای آن صدای ............ قلب شنیده می شود، برخالف مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که در ابتدای آن صدای دیگر 6    

قلب شنیده می شود، ............ 

1( گنگ ـ بعضی دریچه های قلبی اجازۀ عبور خون به سمت باال را می دهند.
2( پوم ـ جلویی ترین دریچۀ قلبی مانع ورود خون به درون بطن راست می گردد.

ک ـ کوتاه ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب در حال وقوع است. 3( تا
4( کوتاه تر ـ خون تیره به قوی ترین حفرۀ قلبی وارد می شود.
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور درست تکمیل می کند؟6    

»در فاصلۀ زمانی بین شنیده شدن صدای ............ قلب فردی سالم، ............ «

1( صدای اول تا دوم ـ جلویی ترین دریچۀ قلبی با حرکت به سمت باال باز می شود.
2( صدای اول تا دوم ـ ورود خون به درون قلب برخالف خروج خون از آن، ممکن است.

3( صدای دوم تا اول ـ می توان عبور خون روشن از کم قطعه ترین دریچۀ قلب را شاهد بود.  
4( صدای دوم تا اول ـ جابه جایی خون بین حفرات قبلی تنها با انقباض قلب صورت می گیرد.

در هر مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که ............ به طورحتم شنیده شدن صدای ............ و ............ ممکن است.6    

1( نوعی دریچۀ قلبی مانع ورود خون به درون بطن چپ می شود ـ دوم قلبی ـ بسته شدن جلویی ترین دریچۀ قلبی
2( خون تنها به درون حفرات باالیی قلب وارد می شود ـ اول قلبی ـ بازشدن دریچه های فاقد قطعات آویخته

3( طوالنی تر از سایر مراحل به طول می انجامد ـ دوم قلبی ـ بازشدن مرکزی ترین دریچۀ قلبی
4( مرحله ای بسیار زودگذر است ـ اول قلبی ـ بسته شدن بزرگ ترین دریچۀ قلبی

 جدول مربوط به مبحث فشار خون از کتاب درسی حذف شده است، ولی هنوز هم می توان سؤاالتی کلی از این مبحث طرح کرد که ما هم بر آنشدیم 
تا تو را به چالش بکشیم: 

کثر مقدار خود می رسد، ............ 6     در بدن فردی سالم، فقط در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که فشار خون ............ به حدا

2( بطن ها ـ صدای پوم از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود. 1( دهلیزها ـ جلویی ترین دریچۀ قلب مانع عبور خون می شود. 
4( سرخرگ آئورت ـ ماهیچه های حفرات باالیی قلب در حال استراحت هستند. 3( دهلیزها ـ حجم خون درون قلب در حال کاهش است. 

 حاال که یکی از فاکتورهای مربوط به چرخۀ ضربان قلب رو اضافه کردیم، الزم است تا به صورت کلی هم به بررسی این وقایع بپردازیم و قیمه ها رو بریزیم تو ماستا! 
در قلب یک فرد سالم و بالغ، چند مورد را می توان فقط به مرحلۀ انقباض دهلیزی نسبت داد؟6    

ب( جابه جایی خون بین حفرات قلبی الف( عدم تغییر وضعیت دریچه های قلبی  

د( انتشار پیام انقباض از طریق صفحات بینابینی کسیژن رسان به پشت قلب   ج( ورود خون به عروق ا

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟6    

»وجه ............ طوالنی ترین مرحلۀ چرخۀ قلبی در یک انسان سالم و بالغ با کوتاه ترین مرحلۀ آن در ............ می باشد.«

ک ـ عبور خون روشن از طریق دریچۀ بین دهلیز و بطن چپ 2( اشترا 1( تمایز ـ انقباض گروهی از یاخته های منشعب الیۀ ماهیچۀ قلبی 
ک ـ ورود خون از طریق حفره های باالیی قلب به حفره های پایینی آن 4( اشترا 3( تمایز ـ بسته شدن برخی از دریچه های قلبی، در زمان انتهایی وقوع آن 

به دنبال بسته شدن گروهی از دریچه های قلبی در اثر تجمع خون در سطح باالیی آن ها، کدام گزینه زودتر رخ می دهد؟ 6    

2( صدای اول قلب از سمت چپ قفسۀ سینه فرد شنیده می شود. 1( ماهیچه های حفرات باالیی قلب شروع به انقباض می کنند. 
4( گروهی از دریچه های قلبی اجازۀ عبور خون به سمت پایین را می دهند. کثر میزان خود می رسد.  3( حجم خون درون حفرات باالیی قلب به حدا

کثر میزان حجم خون درون .............، در ابتدای مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب دیده می شود که ............ 6 -   حدا

2( دهلیزها ـ ورود خون به درون تمامی حفرات قلب غیرممکن است. 1( بطن ها ـ وضعیت دریچه های قلبی در تمامی طول آن ثابت می ماند. 
4( دهلیزها ـ تنها حفرات پایینی قلب در حال استراحت می باشند. 3( قلب ـ دریچه های واجد قطعات آویخته، مانع عبور خون می شوند. 

هرگاه نوعی صدای طبیعی از سمت چپ قفسۀ سینه فرد شنیده شود، بالفاصله ............ 6 5  

1( برای مدت کوتاهی، ورود خون به بطن ها و خروج خون از این حفرات قلبی متوقف می شود.
2( مرحله ای که در آن نیمی از حفرات قلب منقبض می گردند، شروع می شود.

3( میزان کشیدگی طناب های ارتجاعی درون قلب رو به افزایش می گذارد.
4( کم ترین میزان حجم خون درون ساختار قلب فرد دیده می شود.

به طور معمول، با توجه به مراحل دورۀ قلبی در فردی سالم و در حال استراحت، کدام عبارت صحیح است؟6    

1( در طی استراحت عمومی همانند انقباض دهلیزی، بزرگ ترین گره شبکۀ هادی به تولید پیام های الکتریکی می پردازد.
2( در طی استراحت عمومی برخالف انقباض بطنی، انقباض دریچه های سینی مانع ورود خون به سرخرگ ها می شود.

3( در طی انقباض بطنی همانند استراحت عمومی، خون تیرۀ سیاهرگ ها به حفرات باالیی قلب وارد می شود.
کسیژن دار در حفرات باالیی قلب تجمع می یابد. 4( در طی انقباض بطنی برخالف استراحت عمومی، خون ا
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کدام گزینه در ارتباط با مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که در شکل روبه رو نشان داده شده است، صحیح می باشد؟ 6    

1( در ابتدای این مرحله، صدایی واضح و طوالنی از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود. 
2( در طی این مرحله، حجم خون درون حفرات متصل به بیش از یک رگ همواره افزایشی است.

3( در انتهای این مرحله، با بسته شدن دریچه های سینی از بازگشت خون به بطن ها جلوگیری می شود.
کثر فشار خون در سرخرگ ششی دیده می شود. 4( در بخشی از این مرحله، خروج خون از دهلیزها و حدا

با توجه به چرخۀ ضربان قلب یک فرد سالم و بالغ، در ارتباط با مراحلی که بیشترین و کمترین زمان باز بودن دریچۀ دولختی )میترال( در آن رخ می دهد، چه 6    

تعداد موارد درست است؟

الف( در هر دوی این مراحل، ممکن نیست خون به سرخرگ های خارج کنندۀ خون از قلب وارد شود.

ب( در هر دوی این مراحل، جریان الکتریکی در محل صفحات در هم رفته دیده می شود.

ج( در یکی از این مراحل، صدایی از سمت چپ قفسه سینۀ فرد قابل شنیدن است. 

د( در یکی از این مراحل، خون تیره تحت تأثیر فعالیت انقباضی ماهیچه ها به بطن وارد می شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟6    

کثر حجم خون درون بطن ها دیده می شود، ............ « »به طور معمول در چرخۀ قلبی فردی سالم و بالغ، از زمان بسته شدن کوچک ترین دریچه های قلبی، تا زمانی که حدا

ب( حفرات باالیی قلب به طور کامل با خون سیاهرگ ها پر می شوند. الف( در حدود  /  ثانیه، خون با  فشار به درون بطن ها رانده می شود. 

د( بیشتر یاخته های ماهیچه ای قلبی، همواره در حال استراحت هستند. ج( با انقباض دهلیزها، ورود خون به حفرات پایینی قلب شروع می شود. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در مرحله ای از دورۀ قلبی فردی سالم و بالغ که ............ ، به طور حتم ............ دور از انتظار است.6    

1( دریچه های قلبی طی آن تغییر وضعیت نمی دهند ـ افزایش حجم حفرات باالیی قلب
2( نسبت به سایر مراحل مدت بیشتری طول می کشد ـ افزایش حجم خون درون بطن ها

3( بیشتر یاخته های ماهیچه ای قلبی در حال انقباض اند ـ حرکت رو به باالی دریچه های سینی
4( بر حجم خون درون حفرات پایینی قلب افزوده می شود ـ استراحت ماهیچه های دیوارۀ دهلیزها

کدام گزینه عبارت زیر را به طور درست تکمیل می کند؟ 6    

»در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب فردی سالم که ............ «

1( به علت انقباض ماهیچه های قلب، وضعیت همۀ دریچه های قلبی تغییر می کند، خون به تمامی حفرات قلبی وارد می شود.
2( مرکزی ترین دریچۀ قلبی بدون نیاز به انقباض قلب تغییر وضعیت می دهد، خون فقط به باالیی ترین حفرات قلبی وارد می شود.

3( بیشتر ماهیچه های دیوارۀ قلب در حال انقباض هستند، دریچه های قلبی ایجادکنندۀ صدای اول قلبی مانع عبور خون می شوند.
کسیژن از مویرگ های تاجی حداقل است. 4( حداقل میزان حجم خون دهلیزها در ابتدای آن دیده می شود، میزان برداشت گلوکز و ا

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟6    

»در چرخۀ قلب یک فرد سالم و بالغ، ............ ثانیه بعد از شنیده شدن صدای طوالنی تر قلب ............ «

1( 0/3 ـ نخستین دریچۀ در تماس با خون سیاهرگ فوق کبدی، باز می شود.
2( 0/1 ـ بعضی از دریچه های موجود در ساختار قلب باز هستند.

3( 0/7 ـ سرعت ورود خون از دهلیز چپ به قوی ترین حفرۀ قلبی افزایش می یابد.
4( 0/4 ـ مرکزی ترین دریچۀ قلبی مانع ورود خون تیره به درون قلب می شود. 

چند مورد، در ارتباط با انسان صحیح است؟6    

الف( به دنبال تحلیل الیۀ خارجی دیوارۀ قلب، در حرکات آن اختالل ایجاد می شود.

ب( به دنبال ورزش های طوالنی مدت، برون ده قلبی افزایش یافته و مایعات بیشتری به قلب می ریزد.

ج( به دنبال انسداد رگ هایی در باالی دریچۀ سینی آئورتی، حجم خون ورودی به دهلیز راست کاهش می یابد.

د( به دنبال تحلیل نوعی بافت پیوندی در دیوارۀ قلب، ممکن است انقباض دهلیزها و بطن ها به صورت همزمان انجام شود.

4 )4   3 )3  2 )2   1 )1
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)متوسط ـ خط به خط(  	65  2
می توان گفت در مسیر گردش خون عمومی خون روشن هم به سمت اندام های خارج 
از قفسه سینه و هم به سمت اندام های داخل قفسه سینه ارسال می شود. ولی در مسیر 
گردش خون ششی خون فقط به انواعی )شش( در داخل قفسه سینه منتقل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:  

1( خون حفره های سمت راست قلب، تیره و خون حفره های سمت چپ قلب، روشن 
است. همانطور که در شکل می بینید ضخامت دیوارۀ بطن راست و چپ با یکدیگر 

یکسان نیست!

 ضخامت دیوارۀ بطن چپ به دلیل این که این حفره خون را به مسیر طوالنی تری 
پمپ می کند، ضخیم تر است. 

به  یکی شدن،  باهم  و  قلبی  یاخته های  نیاز  رفع  از  پس  تاجی،  سرخرگ های   )3
صورت سیاهرگ  تاجی به دهلیز راست )نه چپ( متصل می شوند.

4( ایجاد لخته درون سرخرگ های تاجی همانند سخت شدن دیوارۀ آن ها، ممکن 
است )نه همواره( باعث سکتۀ قلبی و مرگ یاخته های بافت ماهیچۀ قلبی  شود.

 با مرگ یاخته های ماهیچۀ قلب، قدرت انقباض حفرات قلبی کاهش می یابد، در 
نتیجه، خون رسانی به بخش هایی از بدن دچار اختالل می شود.

)متوسط ـ خط به خط(  655  4
در روند بیماری های قلبی ممکن است صداهای غیرطبیعی از قلب شنیده شود. 

بررسی سایر گزینه ها:

به  کافی  کسیژن رسانی  ا می شود  باعث  تاجی  دیوارۀ سرخرگ های  1( سخت شدن 
یاخته ها انجام نشود.

نیازهای  2( طبق متن کتاب درسی، خون درون قلب نمی تواند به طور مستقیم 
یاخته های قلب را برطرف کند.

3( همان طور که در شکل مقابل مشاهده 
در  می توانند  تاجی  رگ های  می کنید 
اطراف  چربی  بافت  با  مستقیم  تماس 

قلب قرار داشته باشند.
 

)متوسط ـ خط به خط(   656  4
از دستگاه گردش مواد باعت یک طرفه شدن    وجود دریچه ها در هر بخشی 
دریچه های  و  دریچه های سینی  قلب  در  می شود.  قسمت  آن  در  جریان خون 

دولختی و سه لختی مشاهده می شوند.

دریچه های دولختی و سه لختی با بسته شدن خود سبب جلوگیری از ورود خون 
بطن ها به دهلیزها، و دریچه های سینی با بسته شدن خود، سبب جلوگیری از ورود 

خون از سرخرگ ها به بطن ها می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( دقت کنید که در ساختار دریچه ها، بافت ماهیچه ای به کار نرفته است.

باعث بسته شدن آن ها  )انقباض ماهیچه های دریچه های قلبی    این جمله که 
می شود.( را در آزمون های مختلف خواهید دید و بدانید که غلط است، زیرا در 

ساختار دریچه های قلبی ماهیچه  نداریم! 

2( حواستان باشد که هم ساختار دریچه ها و هم تفاوت فشار در دو طرف آن ها، 
باعث باز یا بسته شدن دریچه ها می شوند.

3( بافت پوششی چین خورده در تشکیل دریچه ها نقش دارد و وجود بافت پیوندی 
به  پیوندی  بافت  وجود  پس  می کند.  کمک  آن ها  استحکام  به  دریچه ها  این  در 

استحکام دریچه ها کمک می کند، نه وجود بافت پوششی!
)متوسط ـ خط به خط( 	65  2

  صدای اول )پوم( قوی، گنگ و طوالنی تر است و به بسته شدن دریچه های 
ک(  دولختی و سه لختی هنگام شروع انقباض بطن ها مربوط است. صدای دوم )تا
واضح و کوتاه تر و مربوط به بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها است 

که با شروع استراحت عمومی، شنیده می شود.

  برای ساده تر کردن سؤال، صورت سؤال رو کامالً خط بزنید و به جای »صدایی 
که در ابتدای انقباض بطنی شنیده می شود« بنویسید، صدای اول قلبی« و به 
جای »صدایی که در انتهای انقباض بطنی شنیده می شود« بنویسید، »صدای 

دوم قلبی« تا تمرکزتون روی گزینه ها باشد و صورت سؤال را ساده کرده  باشید.

صدای اول قلب نسبت به صدای دوم قلب طوالنی تر است.

صدای دوم قلبصدای اول قلبمورد مقایسه

کوتاه ترطوالنی ترمدت زمان

ک ـ واضحپووم ـ گنگویژگی تا

ابتدای استراحت عمومیابتدای انقباض بطن هازمان شنیده شدن

دلیل شنیده شدن
بسته شدن دریچه های 

دولختی و سه لختی
بسته شدن دریچه های 

سینی 

بررسی سایر گزینه ها:

قلب  صدای  دو  هر  است.  واضح  قلب  اول  صدای  برخالف  قلب  دوم  صدای   )1
گاه می کند. متخصصان را از سالمت قلب آ

3( هر دو صدای قلبی در لحظۀ بسته بودن همۀ دریچه های قلبی شنیده می شوند. 
باز  بسته  دریچه های  سپس  و  بسته  باز،  دریچه های  ابتدا  قلبی،  چرخۀ  در  زیرا 

می شوند و در پی بسته شدن دریچه ها، صداهای قلبی ایجاد می شوند.

 در هر چرخۀ ضربان قلب در دو لحظه، هر چهار دریچۀ قلبی بسته می باشند. 
یکی از این لحظات مربوط به ابتدای انقباض بطن هاست و دیگری مربوط به ابتدای 

استراحت عمومی می باشد. 
4( صدای اول قلب با بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی و به وسیلۀ حرکت 

خون به سمت باال ایجاد می شود.
)متوسط ـ خط به خط(   	65  4

بسته  با  آئورتی  واجد قطورترین دیواره، بطن چپ می باشد. دریچۀ سینی  حفرۀ 
شدن خود، سبب جلوگیری از ورود خون به بطن چپ و دریچۀ سینی ششی با 

بسته شدن خود، سبب جلوگیری از ورود خون به بطن راست می شود.
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بررسی سایر گزینه ها:

کسیژن  1( دقت کنید که هم خون تیره و هم خون روشن، درون خود مولکول ا
کسیژن نداریم! دارند! پس ما عمالً در بدن، خون فاقد مولکول ا

کسیژن کم و  ا تیره،  کسید کم و خون  زیاد و کربن دی ا کسیژن  ا  خون روشن، 
کسید زیاد دارد. کربن دی ا

2( در طی انقباض بطن، دریچۀ سینی آئورتی باز و دریچۀ دو لختی بسته می باشد.
3( خروج خون تیره از درون قلب، با انقباض بطن راست صورت می گیرد. در این 

زمان، دریچۀ سینی ششی باز و سه لختی بسته است.

 هر حفرۀ قلبی که .............
 در آن امکان مشاهدۀ طناب های ارتجاعی وجود دارد  بطن راست و چپ
 قوی ترین حفرۀ قلبی بوده و ضخامت ماهیچۀ قلبی آن بیشتر است  بطن چپ

 در ارتباط با دو نوع دریچۀ قلبی است  بطن راست و چپ 
کسیژن قرار می گیرد  دهلیز راست و بطن راست  در تماس با خون کم ا

 گره های شبکۀ هادی قلب در آن قرار گرفته است  دهلیز راست 
 کم ترین میزان گستردگی شبکۀ هادی قلب در آن دیده می شود  دهلیز چپ 

 در سطح عقبی تیموس قرار گرفته است  دهلیزها 

)متوسط ـ خط به خط( 	66  1
دقت کنید که ورودی های سرخرگ های 
ابتدای  کرونری در باالی دریچۀ سینی 

سرخرگ آئورت قرار دارند.

 
ابتدای سرخرگ  بلکه در  ندارد،  ابتدای سرخرگ های کرونری دریچه وجود   در 

آئورت و سرخرگ ششی دریچۀ سینی وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

2( در هنگام تشریح با وارد کردن سوند به درون سرخرگ ششی، به بطن راست 
می رسیم که حجیم ترین حفرۀ قلبی است.

 در هنگام تشریح قلب، با وارد کردن سوند به درون یک رگ، به حفرۀ قلبی که 
آن رگ به آن متصل است، می رسیم.

3( سرخرگ ها و سیاهرگ های متصل به قلب در قسمت باالیی قلب قرار دارند.

 قلب به شکل یک مخروط است که نوک آن به سمت پایین و قائدۀ آن به سمت 
باال قرار دارد. 

4( سرخرگ های کرونری و سیاهرگ کرونری در هر دو سطح قلب دیده می شوند.
)آسان ـ خط به خط( 661  1

بیرونی ترین الیۀ قلب برون شامه است. این الیه همانند پیراشامه از بافت پوششی 
کم تشکیل شده است. سنگ فرشی و بافت پیوندی مترا

بررسی سایر گزینه ها:

بافت  یاخته های  قلبی،  ماهیچه ای  یاخته های  بر  عالوه  ماهیچه ای  الیۀ  در   )2
کم نیز وجود دارند. پیوندی مترا

3( بافت پوششی سنگ فرشی درون شامه تنها از یک الیه یاخته تشکیل شده است.
4( در برون شامه همانند درون شامه )داخلی ترین الیۀ قلب( بافت پوششی یافت می شود. 

پیراشامهبرون شامهالیۀ ماهیچه ایدرون شامهمورد مقایسه

نوع بافت های 
تشکیل دهنده

یک الیه یاختۀ 
پوششی

به همراه یاخته های 
بافت پیوندی

ماهیچۀ قلبی، 
کم  پیوندی مترا
و بافت عصبی

پوششی و 
کم پیوندی مترا

پوششی و 
کم پیوندی مترا

الیۀ ماهیچه ایدر مجاورت با ...
درون شامه و 

برون شامه
الیۀ ماهیچه ای 

و پیراشامه
برون شامه

 ترتیب اجزای دیوارۀ قلب از سمت داخل به سمت خارج به صورت زیر است:

 

الیۀ پوششی 
درون شامه

الیۀ ماهیچه ایالیۀ پیوندی

برون شامه
مایع بین برون شامه و 

پیراشامه پیراشامه

)آسان ـ خط به خط( 662  1
به  پیوندی  بافت  نوعی  طریق  از  که  است  درون شامه  الیۀ  قلب،  الیۀ  نازک ترین 

ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب )الیۀ ماهیچه ای( متصل می شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

2( توجه کنید که یاخته های ماهیچه ای قلبی به رشته های کالژن اتصال دارند، نه 
رشته های کشسان.

3( در بین الیۀ میانی و برون شامه، فضایی وجود ندارد که بخواهد توسط مایع مؤثر 
در حرکات روان قلب پرشود. 

 الیه های درون شامه، ماهیچۀ قلب و برون شامه به یکدیگر چسبیده اند و بین 
آن ها فاصله ای وجود ندارد.

4( در الیۀ ماهیچۀ قلب یا همان الیۀ میانی، بافت سنگ فرشی دیده نمی شود! 

 بافت پوششی در الیه های درون شامه، برون شامه و پیراشامه وجود دارد و در 
الیۀ ماهیچۀ قلب مشاهده نمی شود. همچنین دقت کنید که یاخته های ماهیچه ای 
قلب با غشای پایه هیچ کدام از این بافت های پوششی تماس ندارند و در بین آنها، 

بافت پیوندی وجود دارد. 

)متوسط ـ خط به خط( 	66  1
  درونی ترین الیۀ دیوارۀ قلب، درون شامه است.

هیچ یک از موارد در ارتباط با داخلی ترین الیۀ دیوارۀ قلب در یک انسان سالم و 
بالغ، صحیح نیستند!

بررسی همۀ موارد:

در  می کند،  شرکت  قلب  دریچه های  تشکیل  در  درون شامه  که  کنید  دقت  الف( 
حالی که در این گزینه، چیزی برخالف آن نوشته شده است!

ب( ضخیم ترین الیۀ قلبی، الیۀ ماهیچه ای است. دقت کنید که الیۀ ماهیچه ای 
کسیژن خود را از طریق انشعابات سرخرگ کرونری )تاجی( تأمین می کند. ا

ج( بین برون شامه و پیراشامه فضایی وجود دارد که با مایع پر شده است. این مایع 
ضمن محافظت از قلب، به حرکت روان آن کمک می کند. پس پیراشامه برخالف 

درون شامه، با این مایع در تماس است.
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 یاخته های بافت پوششی )نه پیوندی!( برون شامه و پیراشامه با مایع بین این 
دو بخش در تماس هستند.

برون  است.  برون شامه  قلب،  دیوارۀ  بیرونی ترین الیۀ  کتاب درسی،  د( طبق متن 
شامه، همانند درون شامه بافت پوششی دارد اما دقت کنید که بافت پوششی درون 

شامه، در یک الیه قرار دارد نه چندین الیه! 

 الیۀ درون شامه تنها از یک الیه یاخته های پوششی سنگ فرشی تشکیل شده است.

)متوسط ـ خط به خط(   664  2
  در شکل مطرح شده در سؤال بخش های »1« تا »4« به ترتیب درون شامه، 

پیراشامه، الیۀ ماهیچه ای و الیۀ برون شامه، هستند. 

الیۀ پیراشامه برخالف درون شامه، از روی هم برگشتن الیۀ برون شامه تشکیل شده است.
بررسی سایر گزینه ها: 

1( دقت کنید که در پیراشامه، یاخته های سنگ فرشی بافت پوششی مشاهده می شود، 
در درون شامه یک الیه )نه چند الیه!( از یاخته های سنگ فرشی قابل مشاهده است!

تشکیل شده   کم  مترا پیوندی  بافت  و  فرشی  پوششی سنگ  بافت  از  پیراشامه   )3
بین  طرفی  از  می باشد.  )کالژن(  پروتئینی  ضخیم  رشته های  واجد  پس  است. 
کم نیز قرار دارد. بسیاری از یاخته های  یاخته های ماهیچۀ قلبی، بافت پیوندی مترا

ماهیچه ای قلب به رشته های کالژن موجود در این بافت پیوندی متصل هستند.
4( دقت کنید که صفحۀ بینابینی، مخصوص یاخته های ماهیچه ای قلب است، نه پیراشامه!

 یاخته های ماهیچه ای منشعب قلبی از طریق صفحات بینابینی با یکدیگر ارتباط 
دارند و به دلیل منشعب بودن، یک یاختۀ ماهیچه ای می تواند با بیش از دو یاختۀ 

دیگر از طریق این صفحات ارتباط داشته باشد.

)آسان ـ خط به خط( 	66  1
  ساختار ماهیچه قلبی، ترکیبی از ویژگی های ماهیچۀ اسکلتی و صاف دارد. 

یاخته های آن بیشتر یک هسته ای و بعضی دو هسته ای اند. پس در همۀ یاخته های 
ماهیچه ای قلبی حداقل یک هسته وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها: 

2( ماهیچۀ قلبی، همانند ماهیچه اسکلتی، دارای ظاهری مخطط است. پس به کار 
بردن عبارت »غیرمخطط« برای آن نادرست است.

کتین و   دلیل مخطط بودن یاخته های ماهیچه ای، آرایش خاص پروتئین های ا
میوزین و همپوشانی آن ها با یکدیگر است.

3( یکی از ویژگی های یاخته های ماهیچه ای قلب ارتباط آن ها از طریق صفحات 
بینابینی در هم رفته است. ارتباط یاخته ای در این صفحات به گونه ای است که 
قلب  ماهیچه  یاخته های  بین  به سرعت  استراحت  و  انقباض  پیام  می شود  باعث 
منتشر شود و قلب در انقباض و استراحت مانند یک توده یاخته ای واحد عمل کند. 
اّما دقت کنید که یاخته های ماهیچۀ قلبی، همگی با هم منقبض نمی شوند زیرا در 
محل ارتباط ماهیچه دهلیزها به ماهیچه بطن ها، بافت پیوندی عایقی وجود دارد 

که مانع از انقباض همزمان دهلیزها و بطن ها می شود.
با  خود  ارتباط  محل  در  عصبی  یاخته های  برخالف  ماهیچه ای   یاخته های 

یاخته های مشابه خود، به یکدیگر اتصال دارند.

هستند.  ارتباط  در  یکدیگر  با  بینابینی  صفحات  با  قلبی  ماهیچۀ  یاخته های   )4
انقباض و استراحت به سرعت )نه به آرامی( بین  این صفحه باعث می شود پیام 

یاخته های ماهیچۀ قلب منتشر شود.

)متوسط ـ خط به خط( 665  4

  شبکۀ هادی قلب، دو گره دارد:  گره سینوسی ـ دهلیزی  گره دهلیزی ـ 
بطنی. گره دهلیزی ـ بطنی، توانایی ارسال جریان الکتریکی به رشته های شبکۀ 

هادی بطن ها را دارد، ولی گره سینوسی ـ دهلیزی فاقد این توانایی می باشد.

گره سینوسی ـ دهلیزی، از طریق چندین رشتۀ شبکۀ هادی، جریان الکتریکی را 
به بخش های دیگر مثل گره دوم منتقل می کند.

بررسی سایر گزینه ها: 

1( گره سینوسی ـ دهلیزی )نه گره دهلیزی ـ بطنی( در دیواره پشتی دهلیز راست 
و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین )نه زیرین!( قرار دارد.

  مراقب باشید کلمۀ »زیرین« و »زبرین« رو باهم اشتباه نکنید، چون فقط یک 
نقطه با هم تفاوت دارند!

2( حفرۀ دریافت کنندۀ خون سیاهرگ تاجی، دهلیز راست می باشد. گره دهلیزی ـ 
بطنی، در دیوارۀ پشتی دهلیز راست )نه پشت دیوارۀ دهلیز راست!!( مشاهده می شود.

  گاهی طراح با عوض کردن جای کلمات متن کتاب، موجب اشتباه شدن جمله 
می شود، مثل همین گزینه! پس سعی کنید که جمالت کتاب درسی را با دقت بخوانید!

3( حواستان باشد که فرستادن پیام از گره دهلیزی ـ بطنی به درون بطن، با فاصله 
زمانی )نه بالفاصله( انجام می شود!

)آسان ـ خط به خط(  666  2
این گزینه خط کتاب درسیه و درسته!

بررسی سایر گزینه ها:

1( گره سینوسی ـ دهلیزی )گره شروع کنندۀ ضربان های قلب( در دیوارۀ پشتی 
)نه جلویی!( دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین )نه زیرین!( قرار دارد.

  محل حضور گره ها، دسته تارها و رشته های شبکۀ هادی قلب، از جمله موارد 
مهمی است که مورد توجه طراحان قرار می گیرد.

سمت  قسمت پایینی شروع شده و به  از  انقباض ماهیچه های دیوارۀ بطن ها   )3
باال حرکت می کند.

 با توجه به این که انقباض ماهیچه های دیوارۀ بطن ها از قسمت پایینی شروع 
می شود، می توان گفت پیام انقباض پس از دیوارۀ میانی بطن ها، ابتدا در نوک قلب، 

سپس به دیواره های طرفی هر یک از بطن ها منتشر می گردد.

4( گره دهلیزی ـ بطنی در عقب دریچۀ سه لختی )نه دولختی!( قرار دارد.

)متوسط ـ خط به خط(  	66  	
ـ  سینوسی  گره  طریق  از  الکتریکی،  پیام  است.  راست  دهلیز  گره،  واجد  حفرۀ 
دهلیزی به رشته های درون دهلیز راست و سپس به گره دهلیزی بطنی می رسد. در 
این زمان، تأخیری در انتقال پیام از گره دهلیزی ـ بطنی به بطن ها صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

1( دهلیز فاقد گره، دهلیز چپ است. دقت کنید که شروع و ایجاد تحریکات، توسط 
گره بزرگ تر )سینوسی دهلیزی( انجام می شود و نمی توان گفت که جریان الکتریکی 

قلبی به آن وارد می شود.
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 گره ای از شبکۀ هادی قلب که ............
 پیام الکتریکی تحریکات طبیعی قلب را تولید می کند  گرۀ اول 

 پیام الکتریکی به آن وارد نمی شود  گرۀ اول
 بزرگ تر است  گرۀ اول

 در دیوارۀ پشتی دهلیز راست قرار دارد  گرۀ اول و دوم 
 پیام الکتریکی از آن خارج می شود  گرۀ اول و دوم

 پیام الکتریکی را با تأخیر به بخش های بعدی ارسال می کند  گرۀ دوم 
 در پشت یکی از دریچه های قلبی قرار دارد  گرۀ دوم 

 در هنگام انقباض برخی از حفرات قلبی فعالیت الکتریکی دارد  گرۀ دوم

2( برای رد این مورد، باید حواستان باشد که در انسان، دهلیزها با هم و بطن ها با 
هم منقبض می شوند. پس در یک فرد سالم، انقباض غیرهم زمان بطن ها نداریم!

 دقت کنید که ممکن است برخی از یاخته های ماهیچۀ قلب همزمان با برخی دیگر 
منقبض نشوند! زیرا دهلیزها و بطن ها همزمان با یکدیگر منقبض نمی شوند. اما دو 
بطن همواره با یکدیگر و دو دهلیز نیز همواره همزمان با یکدیگر منقبض می شوند.

4( طبق متن و شکل کتاب درسی، رشته های شبکۀ هادی در دیوارۀ بین دو بطن، 
به دو شاخه تقسیم می شوند. پس جریان به نوک قلب، توسط دو رشتۀ شبکۀ هادی 
می رسد، نه یک رشته! ضمناً باید دقت داشته باشید که رسیدن پیام الکتریکی به 

نوک قلب زودتر از دیواره های کناری بطن ها صورت می گیرد.
)متوسط ـ خط به خط( 	66  2

گره سینوسی دهلیزی، گره بزرگ تر قلب است. به منظور رسیدن جریان الکتریکی 
از این گره به گره دیگر، پیام تحریکی از چندین رشتۀ شبکۀ هادی عبور می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( فرستادن پیام از گره دهلیزی ـ بطنی به دیوارۀ بین دو بطن، با فاصله زمانی و 
تأخیر انجام می شود. پس این مورد، قابل انتظار است، نه دور از انتظار.

3( گره سینوسی دهلیزی در نزدیکی منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد. اّما برای رد 
این مورد، باید حواستان باشد که بزرگ سیاهرگ زبرین، به دهلیز راست خون می ریزد 

نه دهلیز چپ!
از گره دهلیزی  4( گره دهلیزی بطنی در عقب دریچۀ سه لختی قرار دارد. پس 
بطنی رشته هایی از بافت هادی که در دیوارۀ بین دو بطن وجود دارند به دو مسیر 

راست و چپ تقسیم می شوند و جریان الکتریکی را در بطن ها پخش می کنند.
 انشعابات دیواره های جانبی بطن ها بیشتر از دیوارۀ بین دو بطن است. در دیوارۀ 

بین دو بطن، تنها دو انشعاب چپ و راست ایجاد می شود.

)متوسط ـ خط به خط(  		6  4
بینابینی مخصوص یاخته های  نادرست است. دقت کنید که صفحات  گزینۀ »4« 
ماهیچۀ قلبی می باشد نه یاخته های بافت پیوندی! سایر گزینه ها نیز متن کتاب 
درسی می باشند. چرخه ضربان قلب و قلب تقریباً در هر ثانیه، یک ضربان دارد و 
ممکن است در یک فرد با عمر متوسط در طول عمر، نزدیک به سه میلیارد بار 
پیوسته  استراحتی  بتواند  اسکلتی  ماهیچه های  مانند  این که  بدون  شود،  منقبض 
داشته باشد. )تأیید گزینۀ »2«( استراحت )دیاستول( و انقباض )سیستول( قلب 
را، که به طور متناوب انجام می شود، چرخه یا دوره قلبی می گویند. )تأیید گزینۀ 
»1«( در هر چرخه، قلب با خون سیاهرگ ها پر، و سپس منقبض می شود و خون 

را توسط سرخرگ ها به سراسر بدن می فرستد. )تأیید گزینۀ »3«(

 بافت پیوندی بین دهلیزها و بطن ها، عایق است و جریان الکتریکی را عبور نمی دهد.

)متوسط ـ خط به خط(  1	6  1
در انقباض بطن ها، از خون موجود در بطن ها کاسته می شود. در این زمان، خون 

روشن به دهلیز چپ و خون تیره به دهلیز راست می ریزد.
بررسی سایر گزینه ها:

2( در زمان انقباض دهلیز و استراحت عمومی، بر خون موجود در بطن ها افزوده 
می شود. دقت کنید که در این زمان، هیچ دریچۀ قلبی بسته نمی شود.

 تغییر وضعیت دریچه های قلبی با تغییر حالت استراحت و انقباض بطن ها رخ می دهد.

3( در زمان انقباض دهلیز و استراحت عمومی، از خون دهلیزها کاسته می شود. در 
مرحلۀ استراحت عمومی دهلیزها در حال استراحت اند.

به  استراحت عمومی، خون ورودی  انقباض دهلیز و   دقت کنید که در زمان 
دهلیز، همزمان از آن خارج شده و به بطن  ها وارد می شود، و خون درون دهلیزها 

تجمع پیدا نمی کند.

4( برای مثال، در زمان انقباض بطن، بر خون دهلیزها افزوده می شود ولی در این 
زمان، همۀ ماهیچه های قلبی در حال استراحت نیستند.

)متوسط ـ خط به خط(  2	6  4
مرحلۀ  نشان دهندۀ   2 عمومی، شکل  استراحت  مرحلۀ  نشان دهندۀ   1   شکل 

انقباض بطن ها و شکل 3 نشان دهندۀ مرحلۀ انقباض دهلیزها است.

در مرحلۀ استراحت عمومی، خون می تواند وارد بطن ها و دهلیزها شود. دقت کنید 
کسید دارند. و تفاوت دو  کسیژن و کربن دی ا که هم خون تیره و هم خون روشن ا

کسید است. کسیژن و کربن دی ا نوع خون در مقدار ا
بررسی سایر گزینه ها:

1( مرحلۀ انقباض دهلیزها، بسیار زودگذر بوده و زمان مرحلۀ استراحت عمومی، 
0/4 ثانیه است.

2( در مرحلۀ انقباض بطن ها، خون از بطن ها خارج می شود، نه این که حفرات آن ها 
از خون پر می شود!

3( در مرحلۀ انقباض دهلیزها، تنها ماهیچه های بطن ها در حال استراحت هستند.  

 در هر مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب یک فرد سالم و بالغ که ................
انقباض   ماهیچۀ الیۀ میانی دیوارۀ دهلیزها در حال استراحت است: مرحلۀ 

بطنی و مرحلۀ استراحت عمومی )مجموعاً 0/7 ثانیه(
انقباض  استراحت است: مرحلۀ   ماهیچۀ الیۀ میانی دیوارۀ بطن ها در حال 

دهلیزی و مرحلۀ استراحت عمومی )مجموعاً 0/5 ثانیه(

)آسان ـ خط به خط(  		6  1
این گزینه خط کتاب درسیه و درسته!

بررسی سایر گزینه ها:

2( حجم ضربه ای معادل حجمی از خون است که در هر ضربان قلب از یک بطن 
)نه از قلب( خارج می گردد. 

3( میانگین برون ده قلبی در بدن بزرگساالن در حالت استراحت )نه در هر حالتی( 
حدود پنج لیتر در دقیقه است.

4( در یک فرد با توجه به میزان فعالیت، برون ده قلبی فرد تغییر می کند و مقدار 
ثابتی ندارد!
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)متوسط ـ خط به خط(  4	6  2
گزینۀ »2« نادرست است. ارتباط یاخته ای در این صفحات به گونه ای است که باعث 
می شود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاخته های ماهیچه قلب منتشر شود. 

پس کاهش تعداد این صفحات، سبب کاهش سرعت منتشر شدن پیام می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

انقباض بطنی از یک بطن خارج و وارد سرخرگ  1 و 4( حجم خونی که در هر 
گر این مقدار را در تعداد ضربان قلب در  می شود، حجم ضربه ای نامیده می شود. ا
دقیقه ضرب کنیم، برون ده قلبی به دست می آید. برون ده قلبی متناسب با سطح 
فعالیت بدن تغییر می کند و عواملی مانند سوخت و ساز پایه بدن، مقدار فعالیت 

بدنی، سن و اندازه بدن، در آن مؤثر است.
قلب  شدن  بزرگ  دریچه ها،  ساختار  در  اختالل  ویژه  به  بیماری ها  برخی  در   )3
کامل نشدن دیواره میانی حفره های قلب، ممکن است  نقایص مادرزادی مثل  یا 

صداهای غیرعادی شنیده شود.
)آسان ـ خط به خط(  		6  4

موج T اندکی پیش از پایان انقباض بطن ها و بازگشت آن ها به حالت استراحت یا 
پیش از شروع مرحلۀ استراحت عمومی قلب ثبت می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1( جریان الکتریکی حاصل از فعالیت یاخته های قلبی را می توان در سطح پوست 
ثبت کرد. 

2( انقباض هریک از بخش های قلب، اندکی پس از )نه کمی پیش از( ثبت موج 
تحریک آن آغاز می شود.

3( قوی ترین حفرات قلبی، بطن ها هستند که فعالیت الکتریکی آن ها به صورت 
موج QRS ثبت می شود.

)متوسط ـ استنباطی( 5	6  4
با توجه به شکل، سرخرگ تاجی سمت راست و چپ هر دو بعد از جدا شدن از 

آئورت ابتدا دو شاخه می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( با توجه به شکل، سرخرگ ششی راست از زیر قوس آئورت عبور می کند.

اما  آئورت است  از سرخرگ  ابتدا جلوتر  به شکل، سرخرگ ششی در   با توجه 
در ادامه سرخرگ ششی منشعب شده و سرخرگ ششی راست از زیر قوس آئورت 

عبور می کند.

سیاهرگ های ششی سمت چپ  بنابراین  است؛  نزدیک تر  به شش چپ  قلب   )2
نسبت به سیاهرگ های ششی سمت راست، طول کم تری دارند.

سیاهرگ  سه  و  می کنند  وارد  قلب  به  را  روشن  خون  ششی  سیاهرگ  چهار   )3
)سیاهرگ کرونری، بزرگ سیاهرگ زبرین و بزرگ سیاهرگ زیرین( خون تیره را به 

قلب وارد می کنند.

)سخت ـ استنباطی(   6	6  1
با توجه به شکل کتاب درسی، بخش صعودی سرخرگ آئورت در مجاورت بزرگ 

سیاهرگ زبرین متصل به دهلیز راست است.

بزرگ سیاهرگ  آئورت و  به شکل، سه رگ، سرخرگ ششی، سرخرگ   با توجه 
زبرین در بخشی از مسیر خود در مجاورت یکدیگر قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

2( قوی ترین حفرۀ بطنی، بطن چپ است. هیچ یک از انشعابات آئورت از جلوی 
بزرگ سیاهرگ زبرین عبور نمی کنند.

را  کرونری  به سرخرگ  انشعاب مربوط  ابتدا دو  آئورت  کنید که سرخرگ  3( دقت 
ایجاد می کند.

 تمام خون خروجی از سرخرگ آئورت به قوس آن وارد نمی شود و بخشی از آن 
وارد سرخرگ های تاجی می شود.

4( سیاهرگ کرونری متصل به دهلیز راست، خون تیرۀ یاخته های قلبی را به دهلیز 
راست وارد می کند.

قلبی  به یک حفرۀ   سیاهرگ کرونری برخالف سرخرگ های کرونری مستقیماً 
)دهلیز راست( راه دارد.

)سخت ـ استنباطی(   		6  4
بخش صعودی سرخرگ آئورت، از جلوی انشعاب سرخرگ ششی عبور کرده و بخش 

نزولی آن از پشت انشعاب سرخرگ ششی عبور می کند. 
بررسی سایر گزینه ها:

1( جلویی ترین رگ، سرخرگ ششی است که در سطح باالتری از مدخل بین بزرگ 
سیاهرگ زبرین و دهلیز راست، به انشعابات راست و چپ تقسیم می شود. 

2( دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی در سطح پایین تری از محل تخلیۀ سیاهرگ 
ششی به دهلیز چپ قرار دارد.

بزرگ  سیاهرگ های  گردش عمومی،  کنندۀ خوِن مسیر  آخرین رگ های حمل   )3
زیرین و زبرین هستند. این رگ ها ضمن عبور از پشت قلب، به دهلیز راست )حاوی 

سه مدخل سیاهرگی( متصل اند.

)سخت ـ استنباطی( 		6  2
در  است.  گردش خون ششی  کنندۀ  کم تعدادترین رگ های حمل  سرخرگ ششی 
ابتدای سرخرگ ششی دریچۀ سه لختی وجود دارد. این دریچه در سطح جلوتری 

نسبت به سایر دریچه های قلبی قرار گرفته است. 

 یک سرخرگ ششی از بطن راست خارج می شود. اما چهار سیاهرگ ششی وجود 
دارد که خون را به دهلیز چپ وارد می کنند.
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بررسی سایر گزینه ها:

1( سیاهرگ ششی و سرخرگ آئورت خون روشن را حمل می کنند. سیاهرگ های 
تخلیه می کنند. در محل  به دهلیز چپ  را  ششی 4 عدد هستند و خون روشن 

اتصال سیاهرگ ها به دهلیز، دریچۀ سینی وجود ندارد. 
3( سرخرگ آئورت، بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین و سیاهرگ کرونری مربوط به 
گردش خون عمومی هستند. قطورترین رگ، سرخرگ آئورت است. سرخرگ خونی 

کسیژن زیاد را حمل می کند. با ا
4( سرخرگ ششی، سیاهرگ کرونری و بزرگ سیاهرگ زیرین و بزرگ سیاهرگ زبرین 
خون تیره حمل می کنند. نازک ترین رگ حمل کنندۀ خون تیره، سیاهرگ کرونری 

است که خون تیره را به دهلیز راست وارد می کند. )نه این که خارج کند!(
)متوسط ـ مفهومی(   		6  	

بطن چپ در خون رسانی به مغز نقش مستقیم دارد. دیوارۀ بطن چپ نسبت به 
بطن راست ضخیم تر است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( دهلیزها تنها با دریچه های بین دهلیز و بطن ارتباط دارند و از طرفی دهلیز راست 
با خون تیره تماس دارد. اما بیشترین تعداد رگ خونی، به دهلیز چپ متصل است.

2( ورود خون به دهلیزها در مقایسه با بطن ها در مدت زمان بیشتری دیده می شوند. 
دهلیز چپ برخالف دهلیز راست دارای 4 مدخل برای ورود خون به خود است.

 دوتا از سیاهرگ های متصل به دهلیز راست از سیاهرگ های ششی متصل به 
دهلیز چپ، قطر بیشتری دارند و بزرگ تر هستند. اما سیاهرگ های ششی نسبت به 

سیاهرگ کرونری متصل به دهلیز راست بزرگتر هستند.

چپ،  دهلیز  انقباض  با  است.  خون  کنندۀ  وارد  مدخل   4 دارای  چپ  دهلیز   )4
دریچۀ دو لختی باز نمی شود، بلکه از قبل باز است. با استراحت بطن چپ، دریچۀ 

دولختی باز می شود.

 باز شدن دریچه های بین دهلیزها و بطن ها در ابتدای استراحت بطن ها انجام 
می شود و بسته شدن آن ها در ابتدای انقباض بطن ها رخ می دهد.

 حفرۀ قلبی که ..................
 از سایرین کوچک تر است  دهلیزچپ

 خون روشن را دریافت می کند  دهلیز چپ ـ بطن جپ
 تنها یک رگ به آن متصل است  بطن راست ـ بطن چپ

بطن  می شود   قلبی  دریچه های  ساختار  تغییر  موجب  خود  انقباض  با   
راست ـ بطن چپ

 در دیوارۀ خود دارای برجستگی های ماهیچه ای است  بطن راست ـ بطن 
چپ

 محل آغاز گردش خون عمومی است  بطن چپ
 محل پایان گردش خون عمومی است  دهلیز راست

 محل آغاز گردش خون ششی است  بطن راست
 محل پایان گردش خون ششی است  دهلیز چپ

)متوسط ـ استنباطی( 1	6  	
  حفرۀ شمارۀ 1 دهلیز چپ، حفرۀ شمارۀ 2 بطن چپ، حفرۀ شمارۀ 3 دهلیز 

راست و حفرۀ شمارۀ 4 بطن راست است.

در هر دوی این حفرات، هیچ گره شبکۀ هادی قلب مشاهده نمی شود. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( بطن راست خون خود را از دریچۀ سینی سرخرگ ششی )دارای سه قطعه( و 
دهلیز چپ خون خود را از دریچۀ دولختی )دارای دو قطعه( عبور می دهد.

کسید را از سیاهرگ ها دریافت می کنند. کسیژن و کربن دی ا 2( دهلیزها خون حاوی ا
4( ترکیبات لنفی از طریق بزرگ سیاهرگ زبرین به قلب باز می گردند. بنابراین این 

ترکیبات ابتدا به دهلیز راست وارد می شوند. 

مجموعچپ: خون روشنراست: خون تیرهمورد مقایسه

دهلیزها
بزرگ سیاهرگ زیرین
بزرگ سیاهرگ زبرین

سیاهرگ کرونری
7 سیاهرگ4 سیاهرگ ششی

2 سرخرگسرخرگ آئورتسرخرگ ششیبطن ها

5 رگ4 رگمجموع
9 رگ متصل به 

حفرات قلب

)متوسط ـ مفهومی(  2	6  4
بطن راست بین دو دریچۀ سه لختی و سینی ششی قرار دارد. هر دوی این دریچه ها 
از سه قطعه تشکیل شده اند. خون بطن راست به سرخرگ ششی منتقل و از آنجا 

به شش جهت تصفیۀ خون می رود.
بررسی سایر گزینه ها:

1( دهلیز چپ با 4 عدد سیاهرگ ششی ارتباط دارد که بیشترین تعداد رگ مرتبط 
با حفرات قلب محسوب می شود. این حفره خون روشن را از سیاهرگ های ششی 

دریافت می کند.

 تعداد رگ های مرتبط با حفرات قلبی:
1( دهلیز راست: 3 عدد  بزرگ سیاهرگ زیرین، بزرگ سیاهرگ زبرین و سیاهرگ تاجی

2( بطن راست: 1 عدد  سرخرگ ششی
3( دهلیز چپ: 4 عدد  سیاهرگ های ششی

4( بطن چپ: 1 عدد  سرخرگ آئورت

کسیژن بیشتری  2( بطن چپ به دلیل ضخامت بیشتر نسبت به حفره های دیگر قلب، ا
نیز مصرف می کند. درست است که خونی که وارد این بطن می شود، روشن است اما 

کسید نیز دارد. کسید باشد بلکه مقداری کربن دی ا بدان معنا نیست که فاقد کربن دی ا
طناب های  میزان  اما  است.  دیواره  ضخیم ترین  و  قوی ترین  دارای  بطن چپ   )3

ارتجاعی این بطن از بطن راست کم تر است. 

بطن چپدهلیز چپبطن راستدهلیز راستمورد مقایسه

رگ های متصل
بزرگ سیاهرگ زیرین 
ـ بزرگ سیاهرگ زبرین 

ـ سیاهرگ کرونری
سرخرگ ششی

چهار سیاهرگ 
ششی

سرخرگ 
آئورت

نوع خون 
دریافت شده

خون روشنخون روشنخون تیرهخون تیره

جهت حرکت 
خون درون 

حفره
باال و راستپایینباال و چپپایین و چپ

دریچه های 
مرتبط

دریچۀ سه لختی
دریچۀ 

سه لختی و 
سینی ششی

دریچۀ 
دولختی

دریچۀ 
دولختی و 

سینی آئورتی
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)سخت ـ استنباطی(  		6  1

  در این نوع سؤاالت که دو قسمت سؤال می توانند به صورت جدا از هم بررسی 
ابتدا قسمت اول همۀ گزینه ها را بررسی کنید و سپس به سراغ قسمت  شوند، 
دوم بروید. در این سؤال، قسمت اول گزینه های 2 تا 4 اشتباه است و در همان 
مرحلۀ اول حل سؤال، گزینۀ 1 به عنوان جواب انتخاب می شود و نیازی به بررسی 
این  از  آزمونا  تو  باید  شما  و  آموزشیه  سؤال  این  که  البته  نیست.  دوم  قسمت 

استراتژی استفاده کنید و االن برید نکات قسمت دوم سؤال رو هم یاد بگیرید!

خون برای ورود به سرخرگ ششی و آئورتی باید از دریچه های دارای سه قطعۀ مجزا 
عبور کند. شبکۀ مویرگی در گردش خون عمومی  برخالف گردش خون ششی در 

چند نوع اندام شکل می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

2( سه سیاهرگ در بازگشت خون از گردش خون عمومی و چهار سیاهرگ در بازگشت 
گردش  برخالف  خون ششی  گردش  در  دارند.  نقش  خون ششی  گردش  از  خون 
خون عمومی، سرخرگ دارای خون تیره و سیاهرگ ها دارای خون روشن هستند.

 سرخرگ ششی و سرخرگ بندناف دارای خون تیره هستند. سرخرگ بندناف در 
بدن جنین دیده می شود!

به  زبرین  بزرگ سیاهرگ  از طریق  لنفی راست و چپ  لنفی مجرای  ترکیبات   )3
گردش  در  قلب  درون  به  لنفی  ترکیبات  انتقال  بنابراین  می گردند.  باز  قلب  درون 
نیاز غذایی  تنها گردش خون عمومی  از طرف دیگر  خون عمومی دیده می شود. 

یاخته های ماهیچه ای قلب را فراهم می کند.

  استفاده از کلمات جمع به جای مفرد در بسیاری از مواقع موجب غلط شدن 
گزینه می شود. پس حتماً به این مورد دقت کنید.

کسیژن از هموگلوبین جدا  4( در گردش خون عمومی برخالف گردش خون ششی، ا
می شود. قسمت دوم نیز در مورد هر دو نوع گردش خون صحیح است. دقت کنید 

کسیژن است. که خون تیره نیز دارای ا

مسیر گردش خون عمومی:

انشعابات سرخرگسرخرگ آئورتبطن چپ
 آئورت

سیاهرگ های کوچک
شبکۀ مویرگی درون 

اندام های مختلف سرخرگ های کوچک تر

دهلیز راست
بزرگ سیاهرگ زیرین 

و زبرین
انشعابات سیاهرگی متصل 

به بزرگ سیاهرگ ها

مسیر گردش خون ششی:

انشعاباتسرخرگ ششیبطن راست
 سرخرگ ششی

سیاهرگ های کوچک
شبکۀ مویرگی درون

 در شش ها
سرخرگ های
 کوچک تر

دهلیز چپ سیاهرگ های ششی
انشعابات سیاهرگی 

متصل به سیاهرگ های 
ششی

)سخت ـ مفهومی(  4	6  4
قوی ترین حفرۀ قلب، بطن چپ است. این حفره با انقباض خود منجر به جریان 
خون در مسیر گردش خون عمومی می شود. در این مسیر، خون روشن به تمامی 

اندام های بدن منتقل می گردد.
بررسی سایر گزینه ها:

1( سرخرگ آئورت زودتر از سرخرگ ششی منشعب می شود، زیرا در ابتدای سرخرگ 
آئورت انشعابات سرخرگ تاجی مشاهده می گردد. این سرخرگ، رگ آغازکنندۀ گردش 
عمومی بدن است. در این مسیر گردش خون، خون روشن )نه تیره!( به اندام های 

بدن برده می شود. 
قلب  وارد  ششی  سیاهرگ  چهار  توسط  خون  ششی،  خون  گردش  مسیر  در   )2
کسید از هموگلوبین  می شود. در این گردش خون، در شش ها جدا شدن کربن دی ا

خون تسهیل می گردد، نه اتصال آن به هموگلوبین.
3( جلویی ترین دریچۀ قلبی، دریچۀ سینی ششی است. در مسیر گردش خون ششی، 
در ابتدای سرخرگ  ششی )سرخرگ شروع کنندۀ آن(، دریچۀ سینی )جلویی ترین دریچۀ 
قلبی( قرار دارد. این مسیر گردش خون، در تبدیل خون تیره به روشن نقش دارد. مسیر 
گردش خون عمومی )نه ششی(، در تأمین مواد مغذی موردنیاز یاخته های بدن نقش دارد.

گردش خون ششیگردش خون عمومیمورد مقایسه

اندام های دریافت کنندۀ 
خون در این نوع گردش خون

شش هاهمۀ اندام های بدن

بطن راستبطن چپبطن پمپ کنندۀ خون

سرخرگ ششیسرخرگ آئورتبزرگترین سرخرگ

سیاهرگ های برگردانندۀ 
خون به دهلیز

بزرگ سیاهرگ زیرین و 
زبرین ـ سیاهرگ کرونری

4 سیاهرگ ششی

تیره به روشنروشن به تیرهتبدیل خون ......

تبادل گازهای تنفسی
کسیژن به  انتقال ا

یاخته های بدن و دریافت 
کسید از آن ها کربن  دی ا

کسید به  انتقال کربن دی ا
هوای درون حبابک ها و 
کسیژن از آن ها دریافت ا

کسیژن  سست شدن اتصال ا
با هموگلوبین
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)سخت ـ مفهومی( 		6  2
سرخرگ های  آئورت(،  )سرخرگ  بدن  سرخرگ  بزرگ ترین  انشعاب    نخستین 

تاجی هستند. 

توجه داشته باشید که تصلب شرایین به معنای سخت شدن دیوارۀ سرخرگ هاست 
و نه بسته شدن آن ها با لخته!

 سخت شدن دیوارۀ سرخرگ ها موجب کاهش تغییرات قطر داخلی آنها در پی 
دریافت خون می شود.

بررسی سایر گزینه ها: 

1( در نیمۀ چپ قلب، فضای درون حفرات کم تر از نیمۀ راست می باشد. با توجه به 
شکل کتاب درسی و با توجه به فعالیت انقباضی بیشتر ماهیچه های بطن چپ قلب، 

انشعابات سرخرگ های کرونری در سمت چپ قلب بیشتر است.

 با توجه به شکل کتاب درسی، در اطراف رگ های تاجی قلب، بافت چربی وجود 
دارد. 

یاخته های  موردنیاز  غذایی  مواد  و  کسیژن  ا تأمین  در  تاجی  سرخرگ های   )3
ماهیچه ای قلب )موجود در ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب!( نقش دارند. 

4( سرخرگ های تاجی از سرخرگ آئورت منشأ می گیرند که در باالی قوس خود 
انشعاباتی را ایجاد می کند.

)متوسط ـ مفهومی(   5	6  	

  بخش 1 سرخرگ کرونری چپ و بخش 2 سرخرگ کرونری راست است.

  نام گذاری شکل های کتاب درسی را با دقت بلد باشید. در شکل کتاب درسی، 
فقط سرخرگ تاجی سمت چپ با عنوان »سرخرگ تاجی« نام گذاری شده بود، اما 
در کنکور 1400، سرخرگ های تاجی سمت راست و چپ عالمت گذاری شده و از 
نام گذاری ساختارهای موجود در  بنابراین  دانش آموزان در مورد آن ها سؤال شد. 
شکل را حتی کمی بیشتر از آن چه خود کتاب برایتان عالمت گذاری کرده، بلد باشید.

کسیژن  هر دوی این سرخرگ ها خون را به سمت حفرات قلبی می برند و در تأمین ا
و مواد غذایی مورد نیاز یاخته های ماهیچه ای آن ها نقش دارند. 

بررسی سایر گزینه ها:

آئورت  سرخرگ  از  را  چپ  بطن  از  شده  خارج  روشن  خون  سرخرگ،  دو  هر   )1
دریافت می کنند.

 با توجه به شکل، منفذ این دو سرخرگ تاجی، در پشت دو قطعۀ مجزای دریچۀ 
سینی آئورتی قرار دارد.

قلب  قلب  ماهیچۀ  عقبی  و  جلویی  قسمت های  به  کرونری،  سرخرگ  دو  هر   )2
خونرسانی می کنند.

4( عبارت مطرح شده در این گزینه در ارتباط با سیاهرگ کرونری صحیح است، ولی 
در شکل صورت سؤال سرخرگ های کرونری نشان داده شده اند.

 نکاتی در ارتباط با شکل زیر: 

 دریچه های قلبی از جلو به عقب: دریچۀ سینی ششی ـ دریچۀ سینی آئورتی 
ـ دریچۀ دولختی ـ دریچۀ سه لختی

 دریچه های قلبی از کوچک به بزرگ: دریچۀ سینی ششیـ  دریچۀ سینی آئورتی 
ـ دریچۀ دولختی ـ دریچۀ سه لختی

 سرخرگ کرونری سمت چپ ابتدا دو شاخه می شود، سپس یکی از این شاخه ها 
دوباره دو شاخه می شود. یکی از این شاخه ها به دور دریچۀ دولختی پیچیده و به 
سمت عقب می رود. یکی دیگر از شاخه ها به دور دریچۀ سینی ششی پیچیده و به 

جلوی قلب می رود.
 سرخرگ کرونری راست دو شاخه می شود و یکی از این شاخه ها به دور دریچۀ سه 
لختی پیچیده و به سمت پشت قلب می رود. شاخۀ دیگر نیز به سمت جلوی قلب می رود.

)سخت ـ استنباطی( 6	6  2
موارد »الف« و »د« در ارتباط با رگ های کرونری قلب درست هستند.

بررسی همۀ موارد:  

الف( ضخیم ترین بخش دیوارۀ قلب، در نوک بطن و کمی مایل به بطن چپ مشاهده 
درسی  کتاب  شکل  به  توجه  با  می شود. 
می توان گفت انشعابی از سرخرگ کرونری 
دیده  قلب  جلویی  قسمت  در  که  چپ 
بین  دیوارۀ  به  خون رسانی  در  می شود، 

بطن ها و نوک بطن ها نقش دارد. 

 از هر سرخرگ کرونری چپ و راست، یک انشعاب دریچۀ بین دهلیز و بطن همان 
سمت را دور زده و به سمت پشت قلب می رود. 

بین بطن ها و نوک قلب نقش  به دیوارۀ   سرخرگ کرونری چپ در خونرسانی 
مهمی ایفا می کند.

ب( تحریکات طبیعی قلب توسط گره سینوسی ـ دهلیزی ایجاد می شود. سرخرگ 
کرونری سمت راست )نه چپ!( در خونرسانی به دهلیز راست گره سینوسی دهلیزی 

نقش دارد و انسداد آن منجر به مرگ یاخته های این گره قلب می شود.

 انسداد سرخرگ کرونری راست  افزایش احتمال مرگ یاخته های گره سینوسی 
ـ دهلیزی  افزایش احتمال اختالل در تحریکات طبیعی قلب

ج( دقت کنید که دریچه های قلبی فاقد یاخته های ماهیچه ای هستند.
 دریچه های قلبی، بافت پوششی چین خورده هستند که توسط بافت پیوندی 

کم، مستحکم می شوند. مترا

د( سرخرگ کرونری راست می تواند روی بافت چربی منشعب شود. این بافت در 
ذخیرۀ انرژی نقش مهمی دارد. )دهم ـ فصل 1(  

 بافت چربی موجود در اطراف اندام های درونی بدن، عایق ضربه است و از وارد 
اندام ها جلوگیری می کند؛ مانند بافت چربی اطراف  آمدن ضربۀ مکانیکی به این 

قلب و کلیه ها.

سياهرگ و سرخرگ

كليل� ا
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)سخت ـ استنباطی(  		6  4
تشکیل لخته در سرخرگ های تاجی خون رسانی کننده به ماهیچۀ بطن چپ قلب 
ممکن است موجب سکتۀ قلبی و از بین رفتن ماهیچه های بطن چپ  شود. از بین 
رفتن ماهیچه های بطن چپ موجب عدم پمپاژ خون به درون سرخرگ آئورت می شود 

و در نتیجه فشار خون آن کم می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1( برون ده قلبی عبارت بود از میزان خون خروجی از یک بطن و ورود آن به سرخرگ 
در یک دقیقه. زمانی که ماهیچه های بطن چپ از بین بروند، میزان خون خروجی و 
در نتیجه میزان برون ده قلب کاهش می یابد. خون رسانی به اندام های بدن به کمک 
سرخرگ آئورت و انشعابات آن انجام می شود. زمانی که فشار خون موجود در سرخرگ 

آئورت کاهش یابد، در خون رسانی به اندام های بدن نیز اختالل ایجاد می شود.
کسیژن به بطن چپ، مقدار قدرت انقباضی  2( در صورت کاهش رسیدن مواد غذایی و ا
بطن چپ کاهش می یابد؛ در نتیجه بطن چپ به طور کامل تخلیه نمی شود. در صورت 
تخلیه نشدن کامل بطن چپ، دهلیز چپ نیز به طور کامل تخلیه نشده و امکان تخلیه 
نشدن کامل سیاهرگ های ششی و پس زده شدن خون به درون آن ها وجود دارد. در 
این صورت فشار خون درون سیاهرگ های ششی افزایش می یابد. همانطور که می دانید 
یکی از شرایط مؤثر در ایجاد خیز یا تجمع مایع در فضای بین یاخته ای، افزایش 
میزان فشار خون درون سیاهرگ هاست. به این صورت می توان گفت تشکیل لخته 
در سرخرگ های تاجی خون رسانی کننده به ماهیچۀ بطن چپ قلب، امکان افزایش 

احتمال تجمع مایع در فضای بین یاخته های شش ها وجود دارد. نکته رو داشتی آیا؟ 
3( زمانی که در سرخرگ های تاجی خون رسانی کننده به ماهیچۀ بطن چپ قلب 
اختالل ایجاد شود، این ماهیچه ها به علت تأمین نشدن نیازهای تغذیه ای شان از 
بین می روند و فعالیت الکتریکی آن ها از بین می رود؛ در نتیجه از میزان فعالیت 

الکتریکی یاخته های قلب کاسته می شود.

)متوسط ـ مفهومی(   		6  	
افزایش فشار سرخرگ آئورت موجب بسته شدن دریچۀ سینی آئورتی می شود. این 
CO2 کم( را به سمت باال از خود عبور می دهد. دقت  دریچه خون روشن )حاوی

CO2 وجود دارد، ولی مقدار آن کم است.  کنید که در خون روشن،

 دریچه های سینی خون را به سمت باال و دریچه های دولختی و سه لختی خون 
را به سمت پایین از خود عبور می دهند.

از بطن های  بیشتر  بودن دریچه های سینی، فشار سرخرگ ها   در زمان بسته 
متصل به آن ها است. در هنگام باز بودن این دریچه ها، این مورد برعکس است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( افزایش فشار درون بطن چپ موجب بسته شدن دریچۀ دولختی می شود. این 
دریچه، خون روشن دریافتی از گردش خون ششی را از خود عبور می دهد.

دریچۀ سینی ششی می شود.  باز شدن  موجب  راست  بطن  در  فشار  افزایش   )2
سه لختی  و  دولختی  دریچه های  بسته شدن  اثر  در  قلب  طوالنی  و  گنگ  صدای 

ایجاد می شود.
4( افزایش فشار در سرخرگ ششی، باعث بسته شدن دریچۀ سینی ششی می شود 

و موجب باز شدن دریچه ای نمی شود. 

)متوسط ـ مفهومی(  			  	
در زمان شروع انقباض بطن ها، دریچه های دولختی و سه لختی به سمت باال حرکت 
کرده و بسته می شوند. دریچه های سینی نیز به سمت باال حرکت کرده و باز می شوند.

 دریچه های دولختی و سه لختی هنگام باز شدن به سمت پایین حرکت می کنند.

 دریچه های سینی هنگام باز شدن به سمت باال حرکت می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( قطعات دریچه های سینی آویخته نیستند.

 دریچه های سینی برخالف دریچه های دولختی و سه لختی به برجستگی های 
ماهیچه ای درون بطن ها )توسط ساختارهایی( تماس ندارند.

2( دریچه های سینی جریان خون را به سمت سرخرگ ها یک طرفه می کنند.

 دریچه های دولختی و سه لختی جریان خون را به سمت بطن ها یک طرفه می کنند.

4( در ساختار دریچه ها، بافت ماهیچه ای به کار نرفته، بلکه همان بافت پوششی 
این  در  پیوندی  بافت  وجود  را می سازد؛  دریچه ها  و  است  که چین خورده  است 

دریچه ها به استحکام آن ها کمک می کند.

)متوسط ـ استنباطی( 1		  1
  دریچۀ سینی سرخرگ ششی، کوچک ترین و جلویی ترین دریچۀ قلب است. 
دریچۀ سه لختی بزرگ ترین و دریچۀ سینی سرخرگ آئورت مرکزی ترین دریچه است. 

دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی و دریچۀ سه لختی هر دو نیمۀ راست قلب قرار 
دارند و فقط در تماس با خون تیره هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

هستند.  تاجی  سرخرگ  مجاورت  در  سه لختی  و  دولختی  دریچۀ  دو  هر   )2
سرخرگ های تاجی، اولین انشعابات سرخرگ آئورت هستند.

باالی بطن  )نه حفرۀ  به بطن چپ  بازگشت خون  مانع  آئورتی  3( دریچۀ سینی 
چپ!( می شود. دریچۀ سه لختی مانع برگشت خون به دهلیز راست می شود.

4( دریچۀ سینی ششی، جریان خون را به سمت سرخرگ ششی یک طرفه می کند 
چپ  بطن  سمت  به  را  خون  جریان  خود،  خاص  ساختار  با  دو لختی،  دریچۀ  و 

یک طرفه می کند.
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)متوسط ـ استنباطی( 2		  	

باال بسته شده و جلوی  به سمت  با حرکت    دریچه های دولختی و سه لختی 
بازگشت خون به دهلیزها را می گیرند.

دریچه های سینی با حرکت به سمت پایین، از بازگشت خون به بطن ها )به سمت 
پایین( جلوگیری می کنند. هر دو دریچۀ دولختی و سه لختی در سطح عقبی تری 

از دریچه های سینی هستند.

 جهت ارسال خون در هر حفرۀ قلبی برخالف محل قرارگیری آن حفره در قلب 
است. برای مثال دهلیز راست که در سمت باال قرار دارد، خون را به سمت پایین 

ارسال می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( در پی برخورد خون دریچه های دولختی و سه لختی، در هنگام انقباض بطن ها، 
بسته می شوند و صدای اول قلب ایجاد می شود.

2( به هنگام انقباض بطن ها، دریچه های دولختی و سه لختی بسته می شوند.
4( هیچ یک از دریچه ها، در ساختار خود ماهیچه ندارند.

)متوسط ـ مفهومی(   			  4
  صدای اول )پوم( قوی، گنگ و طوالنی تر است و به بسته شدن دریچه های 
ک(  دولختی و سه لختی هنگام شروع انقباض بطن ها مربوط است. صدای دوم )تا
واضح و کوتاه تر و مربوط به بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها است 
دریچۀ 2  دو لختی،  دریچۀ   1 دریچۀ  است.  همراه  بطن،  استراحت  با شروع  که 

سینی ششی، دریچۀ 3 سینی آئورتی و دریچۀ 4 دریچۀ سه لختی است.

را  قلب  اول  باال صدای  به سمت  حرکت  و  بسته شدن  زمان  در  سه لختی  دریچۀ 
ایجاد می کند.

 میزان کشیدگی طناب های ارتجاعی در زمان بسته شدن دریچه های دولختی و 
کثر میزان ممکن است.  سه لختی در حدا

بررسی سایر گزینه ها:

صورت  به  بطن  دو  بین  دیوارۀ  نبودن  کامل  صورت  در  قلبی  صداهای  همۀ   )1
غیرعادی شنیده می شوند.

استراحت عمومی است. صدای دوم  قلبی، مرحلۀ  2( طوالنی ترین مرحلۀ چرخۀ 
قلب در ابتدای آن شنیده می شود.

گر گوش خود را به سمت چپ قفسه سینه کسی بچسبانید صداهای قلب را  3( ا
ک، کوتاه و واضح است. می شنوید. صدای دوم قلب تا

دریچه های قلب :قسمت اعظم آن ها پوششی سنگ فرشی است + برای افزایش استحکام بافت پیوندی رشته ای در قاعده دریچه ها وجود دارد.

دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ آئورتدریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششیدریچۀ سه لختیدریچۀ دولختی )میترال(مقایسه 

بین بطن چپ و سرخرگ آئورتبین بطن راست و سرخرگ ششیبین دهلیز و بطن راستبین دهلیز و بطن چپمکان

ساختار

2 قطعه آویخته ـ از قسمت باال به 
دیواره قلب متصل )مرز دهلیز و بطن 
چپ( ـ از قسمت پایین با کمک چند 
طناب ارتجاعی به ماهیچه های درون 

بطن چپ متصل است.

3 قطعه آویخته ـ از قسمت باال به 
دیواره قلب متصل )مرز دهلیز و بطن 

راست( ـ از قسمت پایین از طریق چند 
طناب ارتجاعی به ماهیچه های درون 

بطن راست متصل است.

3 قطعه ای3 قطعه ای

بستهبستهبازبازانقباض دهلیزها

بازبازبستهبستهانقباض بطن ها

بستهبستهبازبازاستراحت عمومی

خونی که از آن 
عبور می کند

روشنتیرهتیرهروشن

نقش

با بسته شدن مانع برگشت خون از 
بطن چپ به دهلیز چپ می شود. ـ 
گر فشار خون در بطن چپ بیشتر از  ا

دهلیز چپ باشد دریچه بسته می شود. 
دریچه یک طرفه بسته می شود. )به 

دلیل وجود طناب های ارتجاعی(

با بسته شدن مانع برگشت خون از 
بطن راست به دهلیز راست می شود. 
گر فشار خون در بطن راست بیشتر  ا
از دهلیز راست باشد دریچه بسته می 
شود. دریچه یک طرفه بسته می شود. 

)به دلیل وجود طناب های ارتجاعی(

با بسته شدن مانع برگشت خون از 
سرخرگ ششی به بطن راست می شود. 
گر فشار خون در سرخرگ بیشتر از  ا
بطن راست باشد دریچه بسته می شود.

با بسته شدن مانع برگشت خون از 
سرخرگ آئورت به بطن چپ می شود. 

گر فشار خون در سرخرگ آئورت  ا
بیشتر از بطن چپ باشد دریچه بسته 

می شود.

مقایسۀ اندازۀ دریچه ها: دریچۀ سه لختی < دریچۀ دولختی  < دریچۀ سینی سرخرگ آئورت < دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی

مقایسه جایگاه دریچه ها از جلو به عقب )سطح شکمی تا سطح پشتی(: دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی  دریچه سینی سرخرگ آئورت دریچه دولختی  دریچۀ 
سه لختی

در لحظه بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی = صدای اول قلب = پوم، قوی، گنگ و طوالنی
ک، کوتاه و واضح در لحظه بسته شدن دریچه های سینی = صدای دوم قلب = تا
نکته: دریچه ها در هنگام بازشدن یا در طول بسته بودن صدایی ایجاد نمی کنند.
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 ویژگی های مشترک صداهای قلبی:
 به دلیل بسته شدن دریچه های قلبی شنیده می شوند.
 در ابتدای یکی از مراحل چرخۀ قلبی شنیده می شوند.

 در هنگام بسته بودن همۀ دریچه های قلبی شنیده می شوند.
گاه می کنند.  متخصصان را از سالمت قلب آ

گر دیوارۀ بین دو بطن کامل نباشد، به صورت غیرعادی شنیده می شوند.  ا
 از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شوند.

 با گوشی پزشکی و یا بدون آن قابل شنیده شدن هستند.

)سخت ـ مفهومی( 4		  	

  صدای اول )پوم( قوی، گنگ و طوالنی تر است و به بسته شدن دریچه های 
ک(  دولختی و سه لختی هنگام شروع انقباض بطن ها مربوط است. صدای دوم )تا
واضح و کوتاه تر و مربوط به بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها است.

کسیژن هستند. دریچۀ دولختی و سه لختی در  خون تیره و روشن هر دو دارای ا
کسیژن دار را از خود  هر چرخۀ 0/8 ثانیه ای، در حدود 0/5 ثانیه باز هستند و خون ا

عبور می دهند.
بررسی سایر گزینه ها:

1( مرکزی ترین دریچۀ قلبی دریچۀ سینی آئورتی است که دارای سه قطعه است. 
دریچۀ دولختی دارای دو قطعه است.

 هر دریچۀ قلبی که .................
 کوچک ترین دریچۀ قلبی است  دریچۀ سینی ششی

 بزرگ ترین دریچۀ قلبی است  دریچۀ سه لختی
 مرکزی ترین دریچۀ قلبی است  دریچۀ سینی آئورتی

 کم قطعه ترین دریچۀ قلبی است  دریچۀ دولختی
 باالترین دریچۀ قلبی است  دریچۀ دولختی

 پایین ترین دریچۀ قلبی است  دریچۀ سه لختی
 جلویی ترین دریچۀ قلبی است  دریچۀ سینی ششی 

 عقبی ترین دریچۀ قلبی است  دریچۀ سه لختی

2( دقت کنید که هیچ یک از صداهای قلب، به طور همزمان کوتاه و قوی نیستند. 
صدای اول قلب، طوالنی و قوی است. صدای دوم، کوتاه و ضعیف.

4( دریچۀ سینی آئورتی پس از حرکت به سمت پایین، مانع از بازگشت خون روشن 
به یکی از حفرات قلب می شود؛ اما دریچۀ سینی ششی، مانع از بازگشت خون تیره 

می شود، نه خون روشن.

)متوسط ـ مفهومی(  			  2
به هنگام شروع استراحت عمومی، دریچه های دو لختی و سه لختی باز می شوند تا 
خون موجود در دهلیزها وارد بطن ها شود. این دریچه ها از دو یا سه قطعۀ آویخته 

تشکیل شده اند.
بررسی سایر گزینه ها:

می دهند.  را  جاذبه  در جهت  اجازۀ حرکت خون  لختی  سه  و  دو  دریچه های   )1
ک( مربوط به بسته شدن دریچه های سینی است و دریچه های  صدای دوم قلب )تا

دو و سه لختی در ایجاد آن نقش ندارند!
می روند.  باال  و  داده  تغییر وضعیت  بطن  انقباض  هنگام  به  قلبی  دریچه های  3( همۀ 
دریچه های سینی باز شده و دریچه های دو و سه لختی بسته می شوند. دریچه های دو و سه 
لختی با پایین رفتن قطعات آن ها و دریچه های سینی با باال رفتن قطعاتشان، باز می شوند.

4( قوی ترین حفرۀ قلبی، بطن چپ است. دریچۀ دولختی ویژگی گفته شده در 
قسمت اول گزینه را دارد، ولی ویژگی مطرح شده در قسمت دوم این گزینه مربوط 

به دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ آئورت است.

)متوسط ـ مفهومی(   5		  	
همۀ موارد به جز مورد »د« صحیح هستند.

بررسی همۀ موارد:

با توجه به شکل قلب، سرخرگ ها  الف( 
بیشتر در سطح شکمی و سیاهرگ ها بیشتر 
در عقب و سطح پشتی مشاهده می شوند.

 
 همۀ رگ های متصل به قلب، در قاعدۀ قلب قرار دارند و در نوک قلب، به آن 

رگی متصل نمی شود. 

ب( با وارد کردن سوند یا مداد به داخل رگ ها و این که به کجا می روند، می توان 
آن ها را از یکدیگر تمیز داد.

ج( با توجه به شکل، این مورد نیز صحیح است. 
د( مدخل سرخرگ های کرونری در قسمت باالی دریچۀ سینی آئورتی قرار دارد.

)متوسط ـ مفهومی(  6		  2
و  بر می گردد  این الیه روی خود  است.  برون شامه  قلب  دیوارۀ  بیرونی ترین الیۀ 
پیراشامه را به وجود می آورد. بین برون شامه و پیراشامه فضایی وجود دارد که با مایع 
پر شده است. این مایع ضمن محافظت از قلب، به حرکت روان آن کمک می کند. 

  ترین های کتاب درسی، یکی از بخش های مهم کتاب درسی است که در کنکور 
1400 نیز از این نوع سؤاالت مطرح شد.

بررسی سایر گزینه ها: 

1( ضخیم ترین بافت دیوارۀ قلب، الیۀ ماهیچۀ قلبی است که از بافت ماهیچه ای و 
کم تشکیل شده است.  پیوندی مترا

3( داخلی ترین بافت دیوارۀ قلب درون شامه است که شامل یک الیۀ نازک بافت 
پوششی می باشد و در زیر آن یاخته های پیوندی وجود دارد. 

 در زیر بافت پوششی برون شامه و پیراشامه نیز، بافت پیوندی وجود دارد.

کم در الیۀ ماهیچۀ قلب  4( نازک ترین الیۀ قلب، الیۀ درون شامه است. بافت پیوندی مترا
در استحکام دریچه ها نقش دارد در حالی بافت پوششی درون شامه در ایجاد استحکام 
این دریچه ها فاقد نقش است. بنابراین باید بگوییم که درون شامه در تشکیل دریچه های 

قلبی نقش دارد و الیۀ میانی دیوارۀ قلب، در استحکام دریچه های قلبی مؤثر است. 
)متوسط ـ مفهومی(  			  2

کالژن  رشته های  همان  پیوندی،  بافت  استحکام  افزایندۀ  پروتئینی  رشته های 
هستند. بیشتر یاخته های ماهیچه ای قلب در الیۀ میانی به این رشته ها متصل اند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( بیشتر ضخامت قلب متعلق به الیۀ میانی قلب است. این الیه، هیچ گونه تماسی 
با نوعی مایع ندارد. 

3( درون شامۀ قلب از یک الیه بافت پوششی سنگ فرشی تشکیل شده است. بنابراین 
تماس هستند. در  است  که همان خون  قلب  درون  مایع  با  یاخته ها  این  همگی 

 عالوه بر الیۀ درون شامه، الیۀ برون شامه با نوعی مایع در تماس است.

4( الیۀ میانی بیشتر از یاخته های ماهیچه ای قلبی تشکیل شده است. در حالی که این 
رشته های کالژن موجود در الیۀ میانی است که منجر به استحکام دریچه های قلبی می شود.
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)متوسط ـ مفهومی(  			  	
  بیرونی ترین الیۀ دیوارۀ قلب برون شامه است. این الیه روی خود برمی گردد و 

پیراشامه را به وجود می آورد.

و  کننده  محافظت  مایع  با  که  دارد  وجود  فضایی  برون شامه  و  پیراشامه  بین 
روان کنندۀ حرکات قلب پر شده است. بنابراین هر دوی این الیه ها با این مایع در 

تماس هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

کم و پوششی در ساختار خود است. در ساختار  1( پیراشامه دارای بافت پیوندی مترا
را احاطه کرده اند. یاخته های دوکی شکل  کم رشته های کالژن  بافت پیوندی مترا

از  اما بافت پوششی پیراشامه  2( مخاط معده دارای یاخته های استوانه ای است، 
نوع سنگ فرشی است.

4( الیۀ برون شامه توسط بافت پیوندی خود به الیۀ ماهیچۀ قلب متصل است و به 
نازک ترین الیۀ دیوارۀ قلب )درون شامه( هیچ اتصالی ندارد!

)متوسط ـ مفهومی(  	1	  	
ایجاد می شود. در فضای بین  الیۀ برون شامه بر روی خود برمی گردد و پیراشامه 
برون شامه و پیراشامه، مایعی وجود دارد که ضمن محافظت از قلب، به حرکت روان 

آن کمک می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

1( ضخیم ترین الیۀ قلب الیۀ ماهیچه ای است که الیه های درون شامه و برون شامه 
به آن متصل اند. برون شامه در تشکیل دریچه های قلبی نقشی ندارد. 

گر بخواهیم با مثال این گزینه را رد کنیم می توانیم بگوییم که در الیۀ برون شامه  2( ا
قلب  درون  خون  با  مستقیم  تماس  در  الیه  این  ولی  دارد  وجود  پیوندی  بافت 

نمی باشد.
و  می کند  کمک  قلب  دریچه های  استحکام  به  میانی  الیۀ  در  موجود  کالژن   )4
درون شامه نیز در تشکیل دریچه های قلب مؤثر است. در این بین فقط درون شامه 
از یک الیۀ نازک از یاخته های پوششی تشکیل شده است. یاخته های پوششی به 

غشای پایه متصل اند.

 الیه ای از دیوارۀ قلب که ................
 ضخامت بیشتری دارد  الیۀ ماهیچۀ قلب

 ضخامت کم تری دارد  درون شامه
 در تشکیل و یا دریچه های قلب نقش دارد  ماهیچۀ قلب و درون شامه

 شبکۀ بافت هادی در آن قرار دارد  الیۀ ماهیچۀ قلب
 با مایع روان کنندۀ حرکات قلب در تماس است  پیراشامه و برون شامه

 با پردۀ جنب در تماس است  پیراشامه
گم در تماس است  پیراشامه  با ماهیچۀ دیافرا

قلبی دریافت می کند   از خون درون حفرات  را  مواد مغذی  و  کسیژن  ا  
درون شامه

)متوسط ـ استنباطی(  11	  4
همۀ موارد صحیح هستند.

بررسی همۀ موارد:

این حفرات  انقباض همزمان  از  بطن ها  و  دهلیزها  بین  عایق  پیوندی  بافت  الف( 
جلوگیری می کند.

 دو دلیل وجود دارد که باعث می شود، دهلیزها و بطن ها با هم منقبض نشوند: 
 وجود بافت پیوندی عایق بین دهلیزها و بطن ها

 ارسال پیام از گرۀ دوم به رشتۀ هادی بین بطنی، با تأخیر انجام می شود.

بافت  در  موجود  کالژن  رشته های  به  قلب  ماهیچه ای  یاخته های  از  بسیاری  ب( 
کم متصل هستند. پیوندی مترا

ج( نوعی بافت پیوندی موجب چسبیدن الیۀ ماهیچۀ قلب )ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ 
قلب( به الیۀ درون شامه )نازک ترین الیۀ دیوارۀ قلب( می شود. 

د( بافت پوششی موجود در برون شامه و پیراشامه در تماس با بافت پیوندی و مایع 
حفاظت کننده از قلب قرار می گیرند.

)متوسط ـ مفهومی(  12	  1
گروهی از یاخته های ماهیچه ای موجود در دیوارۀ ضخیم ترین الیۀ قلب که با بافت 
پیوندی عایق مجاورت دارند، نمی توانند پیام را به یاختۀ مجاور خود منتقل کنند. به 
همین علت انتقال پیام از دهلیزها به بطن ها، به کمک شبکۀ هادی انجام می شود.

 بین ماهیچه های بطن ها و دهلیزها، بافت پیوندی عایقی وجود دارد و یاخته های 
یاختۀ  به  را  الکتریکی  پیوندی، جریان  بافت  این  ماهیچه ای موجود در مجاورت 
دیگری انتقال نمی دهند و آخرین یاخته های دریافت کنندۀ پیام الکتریکی در دیوارۀ 

حفره ای هستند که در آن قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

کم وجود دارد که موجب استحکام دریچه های  2( در الیۀ میانی قلب بافت پیوندی مترا
قلبی می شود. یاخته های این بافت دوکی شکل هستند. 

 رشته های کالژن ضخامت بیشتری از رشته های کشسان دارند و انعطاف پذیری 
باعث استحکام  بنابراین رشته های کالژن  از رشته های کشسان کم تر است.  آن ها 

بافت پیوندی می شوند.

3( درون شامه شامل یک الیه بافت پوششی است که یاخته های آن به غشای پایه 
اتصال دارند.

کم است. در این بافت، رشته های  4( الیۀ برون شامه دارای بافت پوششی و بافت پیوندی مترا
پروتئینی کالژن وجود دارد که یاخته ها با این رشته های پروتئینی در تماس هستند. 

)متوسط ـ مفهومی(  	1	  	
  در شکل سؤال، بخش های B ، A و C به ترتیب صفحات بینابینی، هستۀ 

یاختۀ ماهیچه ای قلبی و یاختۀ ماهیچه ای قلبی هستند.

و  هستند  هسته ای  تک  قلبی(  )ماهیچه های  قلب  میانی  الیۀ  یاخته های  بیشتر 
بعضی دوهسته ای اند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( یکی از ویژگی های یاخته های ماهیچه ای قلب ارتباط آن ها از طریق صفحات بینابینی 
است. ارتباط یاخته ها در این صفحات به گونه ای است که باعث می شود تا پیام انقباض 
و استراحت به سرعت بین یاخته های ماهیچۀ قلب منتشر شود و قلب در انقباض و 
استراحت مانند یک تودۀ یاخته ای واحد عمل کند. اما به نکتۀ زیر توجه داشته باشید:

انقباض و  این می شود که قلب در  بینابینی موجب   درست است که صفحات 
انقباض ماهیچۀ دیوارۀ  اما  یاخته ای واحد عمل کند؛  تودۀ  مانند یک  استراحت 
بطن و انقباض ماهیچۀ دیوارۀ دهلیزها به علت وجود بافت پیوندی عایق به صورت 

همزمان انجام نمی گیرد!
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2( در محل ارتباط بین یاخته های بطن ها و دهلیزها، این بافت پیوندی عایق است 
که مانع انتقال پیام انقباض از دهلیزها به بطن ها می شود نه بافت پوششی!

4( بیشتر یاخته های ماهیچه ای قلب در الیۀ میانی قلب به رشته های کالژن متصل 
هستند، نه همۀ آن ها!

)سخت ـ استنباطی(  14	  1
فقط مورد »الف« در ارتباط با یاخته های ماهیچه ای قلبی یک انسان سالم و بالغ 

صحیح است.
بررسی همۀ موارد:

را  یاخته های ماهیچه قلب ویژگی هایی دارند که آن ها  )بافت هادی(  بعضی  الف( 
برای تحریک خود به خودی قلب اختصاصی کرده است.

کل  و  می شوند  منقبض  جدا  صورت  به  دهلیزها  ماهیچۀ  و  بطن ها  ماهیچۀ  ب( 
ماهیچۀ قلب در انقباض و استراحت به صورت یک تودۀ واحد عمل نمی کند.

بافت  در  موجود  کالژن  رشته های  به  قلب  ماهیچه ای  یاخته های  از  بسیاری  ج( 
کم متصل هستند. پیوندی مترا

 دقت کنید که یاخته های ماهیچه ای قلب به یاخته های پیوندی متصل نیستند، 
بلکه به رشته های پروتئینی موجود در ساختار این بافت متصل هستند.

د( توجه کنید که هستۀ این یاخته ها برخالف یاخته های ماهیچه ای اسکلتی در 
مرکز یاخته قرار دارد.

 ................. یاخته های ماهیچه ای  به   .................... نظر  از  قلبی   یاخته های ماهیچۀ 
شباهت دارند.

 مخطط بودن ـ اسکلتی
 انقباض غیرارادی ـ صاف و اسکلتی 

 داشتن هسته در مرکز ـ صاف
 داشتن بیش از یک هسته )بعضی از آن ها( ـ اسکلتی

)سخت ـ استنباطی( 	1	  	
حفرۀ حاوی چهار منفذ انتهای سیاهرگی )سیاهرگ های ششی(، دهلیز چپ است. 

همۀ گره های شبکۀ هادی در دیوارۀ دهلیز راست قرار دارند، نه دهلیز چپ!
بررسی سایر گزینه ها:

1( گرۀ ضربان ساز برخالف گرۀ دهلیزی ـ بطنی، تحریکات طبیعی قلب را ایجاد 
می کند.

2( دقت کنید که این گره ها در دیوارۀ پشتی دهلیز قرار دارند؛ نه در پشت دیوارۀ دهلیز!

 گره ها و دسته تارهای شبکۀ هادی در ساختار ماهیچۀ دیوارۀ قلب قرار دارند.

4( گرۀ دوم برخالف گرۀ اول، پیام الکتریکی را با فاصلۀ زمانی و با تأخیر به قسمت 
بعدی )بطن ها( منتقل می کند.

 بافت هادی و حفره های قلبی
 بیشترین تعداد گره  دهلیز راست

 بیشترین میزان انشعابات  دیوارۀ جانبی بطن ها
 کم ترین میزان یاخته های بافت هادی  دهلیز چپ

 دارای رشته های فاقد انشعاب  دهلیز راست

)متوسط ـ مفهومی(   15	  	
گرۀ بزرگ تر، پیام ها را به چهار رشتۀ شبکۀ هادی منتقل می کند اما گرۀ دیگر پیام ها 

را تنها به یک رشتۀ هادی منتقل می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

1( گرۀ ضربان ساز خود پیام الکتریکی ایجاد می کند نه این که از دسته تاری دریافت کند.
2( گره اول یا گره سینوسی ـ دهلیزی در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ 
سیاهرگ زبرین قرار دارد. گره دوم یا گره دهلیزیـ  بطنی در دیواره پشتی دهلیز راست، 

و در عقب دریچه سه لختی است. بنابراین گرۀ اول در عقب دریچۀ قلبی نیست.
4( این گزینه نیز تنها در مورد گرۀ دوم قلب صحیح است.

گرۀ دوم قلبگرۀ اول قلبمورد مقایسه

کوچک تربزرگ تراندازه

محل قرارگیری
دیوارۀ پشتی دهلیز راست و 
زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین

دیوارۀ پشتی دهلیز راست 
و عقب دریچۀ سه لختی

تولید پیام الکتریکی

دریافت جریان الکتریکی 
از دسته تارها

ارسال جریان الکتریکی 
به دسته تارها

تعداد دسته تارهای 
خروجی از آن

41

تعداد دسته تارهای 
ورودی به آن

03

)سخت ـ مفهومی(  16	  2

  در دهلیز راست، سه دسته تار بین گرهی و بخشی از دسته تار منتقل کنندۀ 
پیام انقباض به دهلیز چپ وجود دارد. 

موارد »ب« و »د« ویژگی مشترک همۀ رشته های شبکۀ هادی موجود در دهلیز 
راست می باشند.
بررسی همۀ موارد:

الف( دسته تارهای بین گرهی پیام انقباض را تنها در دهلیز راست منتشر می کنند، 
نه در دهلیز چپ!

ب( این دسته تارها پیام را از گرۀ اول مستقر در الیۀ ماهیچۀ قلب دریافت می کنند. 
الیۀ ماهیچۀ قلب در سطح زیرین الیۀ درون شامه قرار دارد. الیۀ درون شامه دارای 

یاخته های پوششی سنگ فرشی است. 
ج( بخشی از دسته تار منتقل کنندۀ پیام انقباض به دهلیز چپ موج تحریکی را 
برای به انجام رسیدن سیستول دهلیزی )نه بطنی( به دهلیز چپ )نه گرۀ دهلیزی 

ـ  بطنی( ارسال می کند.

د( یاخته های شبکۀ هادی در واقع یاخته های تخصص یافتۀ ماهیچۀ قلبی هستند. 
صفحات  طریق  از  آن ها  ارتباط  قلب  ماهیچه ای  یاخته های  ویژگی های  از  یکی 

بینابینی )در هم رفته( است و از این طریق توانایی انتقال سریع پیام را دارند.
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)متوسط ـ استنباطی( 	1	  4
بین دهلیز راست و بطن راست، بافت پیوندی عایقی وجود دارد و انتقال پیام به 

بطن ها تنها از طریق دسته تار خروجی از گرۀ دوم امکان پذیر است.

 دیوارۀ بین دهلیزچپ و بطن چپ کامالً توسط بافت پیوندی عایق پوشیده شده 
 است، اما دیوارۀ بین دهلیز راست و بطن راست در قسمتی دارای بافت هادی است 

که جریان الکتریکی را از گره دوم به دیوارۀ بین دو بطن منتقل می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

بین  می کند.  دریافت  از طریق 4 سیاهرگ ششی  را  روشن  دهلیز چپ خون   )1
دهلیز راست و چپ بافت پیوندی عایق وجود ندارد و پیام الکتریکی می تواند توسط 

صفحات بینابینی یاخته های غیرهادی ماهیچۀ قلب نیز منتقل شود.

مورد مقایسه
یاخته های ماهیچۀ قلب 

غیرهادی
یاخته های ماهیچۀ بافت 

هادی در قلب

 )با سرعت بیشتر(هدایت پیام الکتریکی
داشتن صفحات بینابینی

انتقال جریان الکتریکی از 
دهلیز راست به بطن ها

انتقال جریان الکتریکی از 
دهلیز راست به چپ

تولید جریان الکتریکی

2( دقت کنید که دریچه ها فاقد یاختۀ ماهیچه ای هستند و پیام الکتریکی به آن ها 
ارسال نمی شود.

3( دسته تارهای بین گرهی، پیام الکتریکی را با سرعت بیشتری از گرۀ اول به گرۀ 
دوم منتقل می کنند، اما سایر یاخته های ماهیچۀ قلب نیز به علت داشتن صفحات 

بینابینی می توانند این انتقال پیام الکتریکی را انجام دهند.
)سخت ـ مفهومی(  	1	  4

گرۀ اول پیام الکتریکی را ایجاد می کند و بالفاصله بعد از آن، پیام از طریق 4 دسته تار 
با سرعت زیادی در دیوارۀ دهلیزهای 
چپ و راست در الیۀ ماهیچۀ قلب 
یاخته های  ضمناً  می شود.  منتشر 
کمک  به  نیز  غیرهادی  ماهیچه ای 
صفحات بینابینی قادر به انتشار پیام 

تحریک الکتریکی هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

1( انشعاب راست و چپ تقریباً در ابتدای دیوارۀ بین دو بطن و نه در نوک قلب، 
ایجاد می شود.

2( گره دوم پس از دریافت پیام، لحظه ای آن را در خود نگه می دارد و سپس با فاصلۀ 
زمانی به بطن ها می فرستد. که این مطلب در فعالیت صفحۀ 52 کتاب مطرح شده است.

 انتشار پیام در دیوارۀ بطن ها به گونه ای است که در دیوارۀ بین دو بطن، پیام از 
باال به سمت پایین منتشر می شود و در دیواره های جانبی پیام از پایین به سمت 

باال منتشر می شود.

گرۀ  دوم  گرۀ  ندارد.  را  قلب  طبیعی  تحریکات  پیام  »تولید«  توانایی  دوم  گره   )3
کوچک تر شبکۀ هادی قلب است.

)متوسط ـ مفهومی(  	2	  4
  بعضی یاخته های ماهیچه قلب ویژگی هایی دارند که آن ها را برای تحریک خود به 
کندگی این یاخته ها به صورت شبکه ای از رشته ها  خودی قلب اختصاصی کرده است. پرا

و گره ها در بین سایر یاخته هاست که به مجموع آن ها شبکه هادی قلب می گویند.
دهلیز چپ تنها دارای یک دسته تار از شبکۀ هادی است و کم ترین تعداد یاخته های 

شبکۀ هادی را دارد. دهلیز چپ همزمان با دهلیز راست منقبض می شود.

 دقت کنید که نمی توان گفت هر دو حفرۀ مجاور در قلب با هم منقبض می شوند، 
زیرا بطن ها و دهلیزها نیز در مجاورت یکدیگر قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( با توجه به اینکه فرستادن پیام از گره دهلیزی بطنی به درون بطن، با فاصلۀ 
زمانی یا تأخیر انجام می شود، نمی  توان گفت همۀ رشته های موجود در این شبکۀ 

بافتی، با سرعت یکسانی پیام تحریکی را هدایت می کنند.
2( یک دسته تار پیام را از دهلیز راست به دیوارۀ بین دو بطن منتشر می کند. سه 

دسته تار بین گرهی، پیام الکتریکی را بین دو گرۀ شبکۀ هادی منتقل می کنند.

 انتشار پیام از دهلیز راست به دهلیز چپ همانند انتشار پیام از دهلیزها بطن ها 
توسط بافت هادی، از طریق یک دسته تار بافت هادی انجام می شود.

3( فقط دو مورد از موج های نوار قلب، ایجادکنندۀ انقباض در حفرات قلب می باشند. 
موج T مربوط به استراحت بطن هاست.

 در زمان تشکیل موج T پیام الکتریکی از بطن ها خارج می شود.

)سخت ـ استنباطی(  21	  	
گزینۀ 3 برخالف سایر گزینه ها نادرست است. یکی از رشته های خارج شده از گره 
پیشاهنگ، به دهلیز چپ منتقل شده و در عقب دریچۀ دولختی منشعب می شود. 

این بخش، پیام را به دیوارۀ میان دو بطن هدایت نمی کند.
بررسی سایر گزینه ها:

1( رشته های شبکه هادی که پیام را به دیوارۀ بطن ها منتقل می کنند، پیام تحریک 
دریافت  بطنی  ـ  دهلیزی  گره   از  را 
می کنند. این رشته ها پیام را می توانند 
در بخشی از مسیر خود به سمت نوک 

قلب نزدیک نمایند. 

 پیام الکتریکی گره اول از طریق سه دسته تار به دریچۀ سه لختی و از طریق یک 
دسته تار به دریچۀ دولختی نزدیک می شود.

2( از آن جا که موج QRS مربوط به فعالیت انقباضی بطن ها می باشد، می توان نتیجه 
گرفت که این موج باید در رشته های شبکه هادی در دیوارۀ بطن ها منتقل شود. در 
هنگام ثبت موج QRS پیام الکتریکی در دیوارۀ بطن ها منتشر می شود. رشته هایی 
که بین دو بطن دیده می شوند، پس از منشعب شدن در دیوارۀ دو بطن، می توانند در 
نزدیک شدن پیام انقباض به پایین ترین بخش قلب )نوک قلب( نقش داشته باشند. 

 موج QRS مربوط به انتشار پیام تحریک در دیوارۀ بین دو بطن است. که در 
میانۀ آن انقباض بطن ها آغاز می شود.

4( دسته تارهای بین گرهی بین دو گره قرار داشته و طول متفاوتی دارند. بزرگ ترین 
دریچۀ قلبی، دریچۀ سه لختی است که این دسته تارها، پیام الکتریکی را به این 

دریچه نزدیک می کنند.
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)متوسط ـ مفهومی(  22	  	
  اولین یاخته های مخطط بطنی دریافت کنندۀ پیام انقباضی، یاخته های موجود 
در قسمت باالی دیوارۀ بین دو بطن هستند و آخرین یاخته ها، یاخته های مجاور 
بافت پیوندی عایق بین دهلیزها و بطن ها، در دیواره های جانبی بطن ها هستند.

یاخته های بافت هادی نسبت به یاخته های ماهیچه ای عادی سرعت هدایت جریان 
الکتریکی بیشتری دارند.

 دیواره ای از قلب که بیشترین میزان رشته های هادی را دارد: دیواره های جانبی 
بطن ها

بررسی سایر گزینه ها:

1( بیشتر برجستگی های درون بطن در نزدیکی نوک قلب قرار دارند.
2( بطن ها از سمت پایین به سمت باال منقبض می شوند و ابتدا یاخته های نوک 

قلب منقبض می شوند.
4( آخرین یاخته ها، پیام را از یاخته های غیرهادی دریافت می کنند و در مجاورت 

بافت هادی قرار ندارند.

)آسان ـ مفهومی(  	2	  4
در مرحلۀ انقباض بطن، از حجم خون درون قلب کاسته می شود. در این هنگام 

انقباض بطن ها رخ می دهد.
بررسی سایر گزینه ها:

همزمان  صورت  به  قلبی  حفرات  تمام  قلب  ضربان  چرخۀ  از  زمانی  هیچ  در   )1
منقبض نمی شوند.

2( در مرحلۀ  انقباض بطن، از حجم خون درون قلب کاسته می شود. در این زمان 
بطن ها منقبض می شوند، نه دهلیزها!

 در زمان انقباض بطن ها، حجم خون دهلیزها در حال افزایش است ولی حجم 
خون درون بطن ها و حجم کلی خون درون قلب در حال کاهش می باشد.

3( در مرحلۀ استراحت عمومی قلب امکان افزایش حجم خون درون قلب وجود 
دارد؛ اما در این مرحله، همۀ حفرات قلب در حال استراحت هستند.

)آسان ـ مفهومی( 24	  	
در مرحلۀ استراحت عمومی قلب، خون بدون انقباض ماهیچه های قلب از دهلیزها 
وارد بطن ها می شود. در این زمان خون از طریق سیاهرگ ها وارد قلب می شود و 

حجم خون درون قلب افزایش می یابد.
بررسی سایر گزینه ها:

1( در مرحلۀ استراحت عمومی خون از طریق سیاهرگ های ششی وارد دهلیز چپ 
می شود. در همین مرحله به دلیل باز بودن دریچۀ دولختی خون وارد بطن چپ نیز 
می شود. از طرف دیگر باید توجه کنید که اصالً خون تیره به دهلیز راست می ریزد 

و به دهلیز چپ خون روشن تخلیه می شود. 
2( در مراحل استراحت عمومی و انقباض دهلیزها، خون به بطن ها )حفرات پایینی 
قلب( وارد می شود. در مرحلۀ استراحت عمومی قلب، خون از طریق سیاهرگ ها به 

دهلیزها )حفرات باالیی قلب( نیز وارد می شود.
4( در مرحلۀ انقباض دهلیزها، ورود خون به بطن ها وابسته به انقباض ماهیچه هاست. 
از قلب  بنابراین خون  و  به سر می برند  این مرحله هنوز بطن ها در استراحت  در 

خارج نمی شود. 

 ورود خون به بطن ها، طی مرحلۀ انقباض دهلیزها و مرحلۀ استراحت عمومی 
صورت می گیرد. اما ورود خون به دهلیزها تحت تأثیر باقی مانده فشار سرخرگی، تلمبۀ 
ماهیچۀ اسکلتی، دریچه های النه کبوتری و فشار مکشی قفسۀ سینه صورت می گیرد.

)آسان ـ مفهومی(  	2	  	
  یک چرخۀ ضربان قلب معمولی انسان، حدود 0/8 ثانیه طول می کشد که از 
این زمان 0/1 ثانیه مربوط به انقباض دهلیزها،0/3 ثانیه مربوط به انقباض بطن ها 

و 0/4 ثانیه مربوط به استراحت عمومی است. 

در مرحلۀ استراحت عمومی، خون بدون صرف انرژی توسط قلب، وارد بطن ها می شود. 
زیرا در این مرحله نیازی به انقباض قلب برای عبور خون نیست. )تأیید گزینۀ 3(

وارد بطن ها  انرژی توسط دهلیزها  با صرف  انقباض دهلیزها، خون   در مرحلۀ 
می شود؛ درحالی که در مرحلۀ استراحت عمومی انقباضی در دهلیزها صورت نمی گیرد 

و خون خودبه خود وارد بطن می شود. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( مرحلۀ 0/1 ثانیه ای چرخۀ ضربان قلب، مربوط به انقباض حفرات باالیی قلب یا 
دهلیزها )نه حفرات پایینی قلب یا بطن ها( می باشد.

انقباض بطن ها دریچه های بین دهلیز ها و بطن ها بسته هستند و  2( در مرحلۀ 
خونی به بطن ها وارد نمی شود. 

درحالی  که  می شود،  خارج  بطن ها  درون  از  بطن ها، خون  انقباض  مرحلۀ  در   )4
خونی به آن ها وارد نمی شود؛ بنابراین امکان پر شدن بطن ها وجود ندارد! 

)متوسط ـ استنباطی(  25	  2
  در بخش میانی مراحل استراحت عمومی و انقباض دهلیزها، دریچه های دهلیزی 
بطنی )دریچه های بین دهلیز و بطن( باز )گزینۀ 4( و دریچه های سینی بسته اند 
)گزینۀ 2(. در مرحلۀ انقباض بطن ها وضعیت دریچه ها برعکس است؛ یعنی دریچه های 

بین دهلیز و بطن، بسته )گزینۀ 3( و دریچه های سینی باز هستند )گزینۀ 1(. 

در مراحل استراحت عمومی و انقباض دهلیزها، بطن ها در حال استراحت هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

1( طویل ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب، مرحلۀ استراحت عمومی است؛ نه مرحلۀ 
انقباض بطن ها!

3( در مرحلۀ انقباض بطن ها، میزان خون درون بطن ها )حفرات پایینی قلب( در 
حال کاهش )نه افزایش( است. 

 در مرحلۀ انقباض بطن ها حجم خون موجود در خارج از قلب در حال افزایش است.

4( در مراحل استراحت عمومی و انقباض دهلیزها، خون بین دهلیزها و بطن ها 
جابه جا می شود. دقت کنید که در مرحلۀ استراحت عمومی، ماهیچۀ قلبی منقبض 

نمی شود و انتقال خون بین حفرات بدون انقباض قلب صورت می گیرد. 
)متوسط ـ استنباطی(  26	  	

در بیشتر زمان های مراحل استراحت عمومی و در مرحلۀ انقباض دهلیزها، دریچه های 
بین دهلیز و بطن باز و دریچه های سینی بسته اند. قوی ترین حفرۀ قلب، بطن  چپ 

است که در زمان استراحت عمومی و انقباض دهلیزها، خون دریافت می کند. 
بررسی سایر گزینه ها:

1( در هیچ زمانی از چرخۀ ضربان قلب، دریچه های بین دهلیز و بطن و دریچه های 
سینی به طور هم زمان باز نیستند. 
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2( در زمان های ذکر شده در نکتۀ زیر دریچه های قلبی به طور همزمان بسته هستند. 
در ابتدای استراحت عمومی و ابتدای انقباضی بطن ها امکان ورود خون به درون قلب 

)و در واقع دهلیزها( وجود دارد.

 در چه زمان هایی همۀ دریچه های مرتبط با قلب بسته اند: 
ابتدا دریچه های بین دهلیز و بطن بسته  انقباض بطن ها،  ابتدای مرحلۀ   در 
شده و سپس دریچه های سینی باز می شوند. در زمان کوچکی بین این دو اتفاق، 

همۀ دریچه ها بسته اند. 
 در ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی، ابتدا دریچه های سینی بسته شده و سپس 
دریچه های بین دهلیز و بطن باز می شوند. در فاصلۀ بسته شدن دریچه های سینی 

و باز شدن دریچه های بین دهلیز بطن، همۀ دریچه ها بسته اند. 

4( در بیشتر زمان های مرحلۀ انقباض بطن ها، دریچه های بین دهلیزها و بطن ها بسته 
و دریچه های سینی باز هستند. در این مرحله حجم خون درون قلب کاهش می یابد. 

)سخت ـ استنباطی(  	2	  2
کوتاه ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب، مرحلۀ انقباض دهلیزهاست. در این مرحله، 

همۀ دریچه های قلب در پایین ترین محل خود هستند.
 دریچه های بین دهلیز و بطن به سمت پایین باز و به سمت باال بسته می شوند. 
بنابراین پایین ترین محل قرارگیری این دریچه ها در زمان باز بودن آن ها )استراحت 
عمومی و انقباض دهلیزها( و باالترین محل آن ها در زمان بسته بودن آن ها )انقباض 
بطن ها( دیده می شود. دریچه های سینی به سمت باال باز و به سمت پایین بسته 
)استراحت  بودن آن ها  پایین ترین محل آن ها در زمان بسته  بنابراین  می شوند؛ 
عمومی و انقباض دهلیزها( و باالترین محل آن ها در زمان باز بودن آن ها )انقباض 
بطن ها( مشاهده می شود. از جمالت گفته شده به این نتیجه می رسیم: به طور کلی 
در مراحل استراحت عمومی )بعد از تغییر وضعیت دریچه ها در ابتدای این مرحله( 
و انقباض دهلیزها، همۀ دریچه ها در پایین ترین محل ممکن خود دیده می  شوند. 
در مرحلۀ انقباض بطن ها )بعد از تغییر وضعیت دریچه ها در ابتدای این مرحله( 

همۀ دریچه ها در باالترین محل ممکن خود دیده می شوند. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( در مرحلۀ استراحت عمومی )طوالنی ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب( هیچ یک 
از دریچه ها اجازۀ عبور خون به باال را نمی دهند. به یاد داشته باشید، دریچه های 
سینی که اجازۀ عبور خون به باال را می دهند، در مرحلۀ استراحت عمومی بسته اند. 

 دریچه های بین دهلیز و بطن اجازۀ عبور خون به پایین را می دهند و از عبور 
خون به سمت باال جلوگیری می کنند. دریچه های سینی  برعکس هستند.

3( قوی ترین حفرۀ قلبی بطن چپ است. در زمان انقباض بطن ها، دریچه های بین 
دهلیز و بطن بسته اند و اجازۀ عبور خون به سمت پایین را نمی دهند.

بطن  و  وارد دهلیز  انقباض، خون  به  نیاز  بدون  استراحت عمومی،  در مرحلۀ   )4
می شود. در این مرحله دریچه های بین دهلیز و بطن باز بوده و مانعی برای انتقال 

خون به بطن ها وجود ندارد.

)متوسط ـ مفهومی(  	2	  1
شدن  بسته  به  مربوط  و  است  گنگ  و  طوالنی  قوی،  )پوم(  قلب  اول    صدای 
دریچه های بین دهلیز و بطن است. این صدا در ابتدای مرحلۀ انقباض بطن ها شنیده 
می شود )گزینه های 1 و 2(. صدای دوم قلب )تاک( واضح تر و کوتاه تر از صدای اول 

است و در ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی شنیده می شود. )گزینه های 3 و 4(.

در مرحلۀ انقباض بطن ها دریچه های سینی اجازۀ عبور خون به سمت باال را می دهند. 
بررسی سایر گزینه ها:

2( جلویی ترین دریچۀ قلب، دریچۀ سینی سرخرگ ششی است. در مرحلۀ انقباض 
این  از بطن راست می باشد.  بوده و خون در حال خروج  باز  این دریچه  بطن ها، 
دریچه در مرحلۀ استراحت عمومی و انقباض دهلیزها بسته بوده و مانع ورود خون 

به بطن راست می شود. 

 دریچه های سینی در مرحلۀ استراحت عمومی و انقباض دهلیزها مانع ورود خون 
به بطن ها می شوند و دریچه های دولختی و سه لختی در مرحلۀ انقباض بطن ها مانع 

خروج خون از بطن ها می شوند.

3( مرحلۀ استراحت عمومی، طوالنی ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب است. 
4( قوی ترین حفرۀ قلبی بطن چپ است و خون روشن به آن وارد می شود. 

مورد مقایسه
حجم خون

مدت زمان
وضعیت دریچه های قلبی

صدای قلبی
دریچه های دهلیزی ـ بطنیدریچه های سینیقلببطن هادهلیزها

شنیده نمی شوندباز هستندبسته هستند0/1 ثانیهجای بحث دارد↑↓انقباض دهلیزها

0/3 ثانیه↓↓↑انقباض بطن ها
باز می شوند و تا انتهای 

مرحله باز می مانند
صدای اول قلبیبسته می شوند

صدای دوم قلبیباز می شوند و باز باقی می مانندبسته می شوند0/4 ثانیه↑↑جای بحث دارداستراحت عمومی

)سخت ـ استنباطی(  			  1
صدای اول قلب در شروع انقباض بطن ها و صدای دوم قلب در شروع استراحت 
عمومی شنیده می شود. در فاصلۀ بین صدای اول تا دوم، مرحلۀ انقباض بطن ها را 
داریم. جلویی ترین دریچۀ قلبی، دریچۀ سینی سرخرگ ششی است و در ابتدای 

مرحلۀ انقباض بطن ها باز می شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

2( در مرحلۀ انقباض بطن ها، ورود خون به قلب و خروج خون از قلب ممکن است. 

3( در فاصلۀ بین صدای دوم و صدای اول قلب، مراحل استراحت عمومی و انقباض 
دهلیزها را داریم. در این بازه زمانی دریچۀ دولختی باز است و اجازۀ عبور به خون 
تیره )نه روشن( را می دهد. )رد گزینۀ 3( در مرحلۀ استراحت عمومی جابه جایی 

خون بدون انقباض حفرات قلبی صورت می گیرد. )رد گزینۀ 4( 

 در مرحلۀ انقباض بطن ها به دلیل بسته بودن دریچه های بین دهلیز و بطن، 
خون درون دهلیز ها افزایش می یابد. 
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)سخت ـ استنباطی(  1		  2
وارد  و  شده  قلب(  باالیی  )حفرات  دهلیزها  وارد  خون  بطن ها  انقباض  مرحلۀ  در 
بطن ها نمی شود؛ بنابراین می توان گفت در این مرحله، خون تنها به درون حفرات 
باالیی قلب وارد می شود. در ابتدای مرحلۀ انقباض بطن ها صدای اول قلب شنیده 

می شود و دریچه های سینی )دریچه های فاقد قطعات آویخته( باز می  شوند. 

 دریچه های دولختی و سه لختی قطعات آویخته دارند، ولی دریچه های سینی 
فاقد قطعات آویخته هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

بطن چپ  به  خون  ورود  از  مانع  دولختی  دریچۀ  بطن ها،  انقباض  مرحلۀ  در   )1
در  و  است  سینی  دریچه های  شدن  بسته  به  مربوط  قلبی  دوم  صدای  می شود. 
ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی شنیده می شود. جلویی ترین دریچۀ قلبی، دریچۀ 

سینی سرخرگ ششی است که در این مرحله باز است.
3( مرحلۀ استراحت عمومی، طوالنی ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب است. صدای 
دوم قلبی در مرحلۀ استراحت عمومی شنیده می شود. مرکزی ترین دریچۀ قلبی، 

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت است که در این مرحله می شود. 
4( انقباض دهلیزها، مرحله ای زودگذر است. صدای اول قلبی در نتیجۀ بسته شدن 
دریچه های بین دهلیز و بطن در مرحلۀ انقباض بطن ها روی می دهد. بزرگ ترین 

دریچۀ قلبی، دریچۀ سه لختی است. 

 هر مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب یک فرد سالم و بالغ که .....................
 انقباض ماهیچۀ قلبی از سمت باالی حفرۀ قلبی شروع شده و به سمت پایین 

ادامه می یابد  مرحلۀ انقباض دهلیزی
 انقباض ماهیچۀ قلبی از سمت پایین حفرۀ قلبی شروع شده و به سمت باال 

ادامه می یابد  مرحلۀ انقباض بطنی
 در طی آن فشار خون دهلیزها به بیشترین مقدار می رسد  مرحلۀ انقباض 

دهلیزی
 در طی آن فشار خون بطن ها به بیشترین مقدار می رسد  مرحلۀ انقباض بطنی
 در طی آن فعالیت گره سینوسی دهلیزی آغاز می شود  کمی پیش از پایان 

مرحلۀ استراحت عمومی 
 دریچه های دهلیزیـ  بطنی اجازه عبور خون را می دهند  انقباض دهلیزها 

و استراحت عمومی
 دریچه های سینی اجازه عبور خون را می دهند  مرحلۀ انقباض بطن ها

 صدای قلبی اول شنیده می شود  مرحلۀ انقباض بطن ها
 صدای دوم قلب شنیده می شود  مرحلۀ استراحت عمومی

 در طی آن فشار خون آئورت شروع به افزایش می کند  مرحلۀ انقباض بطنی
 در طی آن تحریکات بافت هادی سرتاسر دهلیزها را در بر می گیرد  مرحلۀ 

انقباض دهلیزی
 در طی آن تحریکات بافت هادی سرتاسر بطن ها را در بر می گیرد  مرحلۀ 

انقباض بطنی

)سخت ـ مفهومی(  2		  2
به  انقباض ماهیچۀ دهلیزها، فشار درون دهلیز  با  انقباض دهلیزها    در مرحلۀ 
کثر مقدار خود می رسد )گزینه های 1 و 3(. در مرحلۀ انقباض بطن ها، فشار  حدا
کثر مقدار خود می رسد، هم چنین به علت ورود خون به درون  درون بطن به حدا
کثر مقدار خود می رسد )گزینه های 2 و 4(.  سرخرگ آئورت، فشار آئورت نیز به حدا

کثر مقدار خود    این که فشار خون دهلیزها در مرحلۀ انقباض دهلیزها به حدا
می رسد، مستقیماً از کتاب درسی قابل برداشت نیست؛ ولی در آزمون های مختلف 

این نکته آورده می شود و شما باید این نکته را یاد داشته باشید.

در مرحلۀ انقباض بطن ها به دلیل بسته شدن دریچه های بین دهلیز و بطن، اولین 
صدای قلب )پوم( از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود. )تأیید گزینۀ 2(

بررسی سایر گزینه ها:

1( هم در مرحلۀ انقباض دهلیزها و هم در مرحلۀ استراحت عمومی جلویی ترین 
دریچۀ قلب )دریچۀ سینی ششی( بسته است و از عبور خون جلوگیری می کند. 

3( در مرحلۀ انقباض بطن ها حجم خون درون قلب در حال کاهش است.  
4( بیشترین فشار خون سرخرگ آئورت در مرحلۀ انقباض بطن ها دیده می شود، 
ولی می دانیم که استراحت ماهیچه های دهلیزها هم در مرحلۀ انقباض بطن ها و 
هم در مرحلۀ استراحت عمومی قابل مشاهده است. بنابراین این گزینه هم غلطه! 

یادآوری کنم که در صورت سؤال عبارت )فقط( مطرح شده است. 

)متوسط ـ مفهومی(  			  4
تنها مورد »الف« را می توان فقط به مرحلۀ انقباض دهلیزی نسبت داد.

بررسی همۀ موارد:

الف( در مرحلۀ انقباض دهلیزها، وضعیت دریچه های قلبی تغییر نمی کند؛ اما در 
ابتدای مرحلۀ انقباض بطن ها و ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی این امکان وجود 

دارد تا وضعیت دریچه های قلبی تغییر کند. 
انقباض دهلیزها و هم در مرحلۀ استراحت عمومی  اتفاق هم در مرحلۀ  ب( این 

رخ می دهد.
ج( در مرحلۀ انقباض بطن ها خون وارد سرخرگ آئورت شده و از آن وارد سرخرگ های 

کرونری می شود. سرخرگ های کرونری به جلو و پشت قلب خونرسانی می کنند.
د( انتشار پیام انقباض از طریق صفحات بینابینی در همۀ مراحل قابل مشاهده است. 
در انتهای استراحت عمومی تکانه های قلبی ایجاد و در دهلیزها منتشر می شود. 

)متوسط ـ مفهومی(  4		  	
این که  اول  کنید.  رعایت  رو  نکته  دو  تست  این  راحت تر  و    برای حل سریعتر 
بنویسید. دوم  بزنید و منظور صورت سؤال رو روی متن  صورت سؤال رو خط 

این که گزینه های 2 و 4 رو باهم و گزینه های 1 و 3 رو باهم بررسی کنید. 

طوالنی ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب، استراحت عمومی و کوتاه ترین آن، انقباض 
دهلیزها می باشد. دقت کنید که در انتهای استراحت عمومی و انقباض دهلیز، هیچ 

دریچه ای بسته نمی شود.
بررسی سایر گزینه ها: 

یاخته های  از  گروهی  انقباض  استراحت عمومی،  برخالف  انقباض دهلیزها  در   )1
منشعب الیۀ ماهیچۀ قلبی مشاهده می شود.

2( هم در استراحت عمومی و هم در انقباض دهلیزها، خون روشن از دریچۀ دو 
لختی عبور می کند.

انقباض حفرۀ قبل آن ها  از دریچه های دولختی و سه لختی   برای عبور خون 
انقباض حفره های قبل  از دریچه های سینی  برای عبور خون  اما  الزامی نیست؛ 

آن ها الزامی است.

4( در مرحلۀ استراحت عمومی و انقباض دهلیزها، خون از دهلیز وارد بطن می شود.
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)متوسط ـ مفهومی(  			  4
  دریچه های سینی در اثر تجمع خون در سطح باالیی خود و در شروع مرحلۀ 

استراحت عمومی بسته می شوند. 

 بسته شدن دریچه های بین دهلیز و بطن )دریچه های دولختی و سه لختی(، در 
پی انقباض دیوارۀ بطن ها و حرکت روبه باالی قطعات آن ها صورت می گیرد. پس 

از بسته شدن این دریچه ها، خون در سطح باالیی قطعات آن ها تجمع می یابد.

به دنبال بسته شدن دریچه های سینی، دریچه های بین دهلیز و بطن باز شده و اجازۀ 
عبور خون به سمت پایین را می دهند. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( همانطور که گفته شد، بسته شدن دریچه های سینی، در شروع مرحلۀ استراحت 
عمومی صورت می گیرد. در این مرحله ماهیچۀ دهلیزها منقبض نمی شود!

2( صدای اول قلب در ابتدای مرحلۀ انقباض بطن ها شنیده می شود؛ نه در ابتدای 
استراحت عمومی!

3( پس از بسته شدن دریچه های سینی، دریچه های بین دهلیز و بطن باز شده و خون از 
کثر مقدار خود نمی رسد.  دهلیزها خارج می شود. بنابراین حجم خون درون دهلیزها به حدا

)متوسط ـ استنباطی( 5		  	
بیشترین حجم خون درون قلب، در ابتدای مرحلۀ انقباض بطن ها )دقیقاً زمانی که 
دریچه های سینی می خواهند باز شوند( دیده می شود. دریچه های بین دهلیز و بطن 
)دولختی و سه لختی( حاوی لت های آویخته هستند و در مرحلۀ انقباض بطن ها مانع 

از عبور خون از بطن ها به دهلیزها می شوند. 
بررسی سایر گزینه ها:

1( بیشترین خون درون بطن نیز در ابتدای مرحلۀ انقباض بطن ها دیده می شود. در ابتدای 
مرحلۀ انقباض بطن ها، دریچه های بین دهلیز و بطن بسته شده و دریچه های سینی باز 

می شوند. بنابراین در مرحلۀ انقباض بطن ها، وضعیت دریچه های قلبی ثابت نیست. 

ثابت است، مرحلۀ  قلبی   تنها مرحله ای که در طول آن وضعیت دریچه های 
انقباض دهلیزهاست. 

2( بیشترین میزان خون درون دهلیزها در ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی و قبل از 
باز شدن دریچه های بین دهلیز و بطن دیده می شود. در این مرحله ورود خون به 

درون تمامی حفرات قلب ممکن )نه غیرممکن( است.
در حال  بطن ها(  و  )دهلیزها  قلبی  عمومی، همۀ حفرات  استراحت  مرحلۀ  در   )4

استراحت می باشند. 
)سخت ـ مفهومی(  6		  1

صدای اول قلبی ناشی از بسته شدن دریچه های بین دهلیز و بطن و صدای دوم قلبی 
ناشی از بسته شدن دریچه های سینی می باشند. پس از بسته شدن هر نوع دریچه، 
اندکی طول می کشد تا دریچۀ نوع دیگر باز شود. در این فاصله همۀ دریچه ها بسته اند و 

اجازۀ ورود و خروج خون از بطن داده نمی شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

2( در مرحلۀ استراحت عمومی هیچ حفرۀ قلبی منقبض نمی شود.  
3( اندکی پس از شنیده شدن صدای دوم قلب )ناشی از بسته شدن دریچه های 
سینی(، دریچه های بین دهلیز و بطن باز می شوند و میزان کشیدگی طناب های 

ارتجاعی متصل به آن ها کاهش می یابد. 

 طناب های ارتجاعی بین دیوارۀ بطن و دریچه های دولختی و سه لختی قرار دارند. 
زمانی که این دریچه ها در باالترین محل خود هستند )مرحلۀ انقباض بطن ها( بیشترین 
فشار به طناب های ارتجاعی وارد می شود و زمانی که دریچه های دولختی و سه لختی 
در پایین ترین محل خود هستند )استراحت عمومی و انقباض دهلیزها( فشار کمی به 

طناب های ارتجاعی وارد می شود.

4( در زمان شنیده شدن صدای اول قلب )زمان بسته شدن دریچه های بین دهلیز 
و بطن( بیشترین میزان خون در قلب دیده می شود؛ درحالی که در زمان بسته شدن 

دریچه های سینی، کم ترین میزان خون درون قلب دیده می شود. 
)سخت ـ استنباطی(   			  4

در واقع در طی استراحت عمومی، با توجه به بازبودن دریچه های دهلیزی ـ بطنی، 
خون در دهلیزها »تجمع« نمی یابد و به بطن سرازیر می شود. اما در مرحلۀ انقباض 

بطنی، خون در دهلیزها جمع می شود.

 برای تجمع خون در یک حفره الزم است تا خون از آن حفره خارج نشود.

بررسی سایر گزینه ها:

1( گرۀ بزرگ تر شبکۀ هادی تنها در انتهای استراحت عمومی تکانه های قلبی را 
ایجاد می کند.

2( اوالً دریچه های سینی مانع ورود خون به سرخرگ ها نمی شوند. دوماً باید توجه 
کنید که دریچه های سینی ماهیچه ندارند و منقبض نمی شوند.

3( خون سیاهرگ ها در هر دو مرحله به دهلیزها وارد می شود، اما دقت کنید که به 
دهلیز چپ خون روشن وارد می شود.

)متوسط ـ مفهومی(   			  2
  در شکل صورت سؤال دریچه های سینی باز هستند و مرحلۀ انقباض بطن ها 

نشان  داده شده  است.

دهلیزها برخالف بطن ها به بیش از یک رگ متصل هستند. در این مرحله خون درون 
دهلیزها جمع می شود و حجم خون درون این حفرات در حال افزایش است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( صدای اول قلب، طوالنی و صدای دوم قلب واضح است و از قلب صدای طوالنی 
و واضح شنیده نمی شود. 

3( بسته شدن دریچه های سینی در ابتدای مرحلۀ بعد )استراحت عمومی( انجام می شود.
 با بسته شدن دریچه های سینی صدای کوتاه و واضح قلب شنیده می شود. بنابراین 

صدای دوم در ابتدای استراحت عمومی شنیده می شود.

4( در بخشی از مرحلۀ انقباض بطن ها، بیشترین میزان فشار خون سرخرگ های ششی 
و آئورت مشاهده می شود؛ اما در این مرحله، خروج خون از دهلیزها غیرممکن است! 

 بیشترین میزان فشار خون در بطن و سرخرگ همزمان با هم مشاهده می شود. 

)سخت ـ مفهومی(  	4	  4
  در مرحلۀ استراحت عمومی بیشترین میزان باز بودن دریچۀ دولختی )میترال( 
و در مرحلۀ انقباض دهلیزها، کم ترین زمان باز بودن این دریچه مشاهده می شود.

همۀ موارد درست هستند.
بررسی همۀ موارد:

الف( در هر دوی این مراحل خون به سرخرگ های آئورت و ششی وارد نمی شود. 
ب( در طی انقباض دهلیزها جریان الکتریکی ابتدا در دهلیزها کامل پخش می شود 
و در انتهای آن در یاخته های بطنی منتشر می شود. در انتهای مرحلۀ استراحت 

عمومی نیز، پیام تحریکی ایجاد و در یاخته های دهلیزی منتشر می شود.
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 انتشار پیام الکتریکی به طورکامل درون هر نوع از حفرات، طی دو مرحله از 
فعالیت مکانیکی قلب تکمیل و انجام می شود. انتشار پیام الکتریکی درون دهلیزها 
طی استراحت عمومی و انقباض دهلیزها انجام می شود و انتشار پیام الکتریکی در 

بطن ها، طی انقباض دهلیزها و انقباض بطن ها انجام می شود.

ج( در مرحلۀ استراحت عمومی، صدای دوم قلب از سمت چپ قفسه سینه شنیده 
می شود. 

د( در مرحلۀ انقباض دهلیزها، ورود خون به بطن ها تحت تأثیر انقباض ماهیچه هاست، 
ولی در مرحلۀ استراحت عمومی ورود خون به بطن ها تحت تأثیر جاذبه زمین است! 

)سخت ـ مفهومی(  41	  2
استراحت  شروع  در  که  هستند  سینی  دریچه های  دریچه ها،    کوچک ترین 
بطن ها بسته می شوند. بطن ها در انتهای انقباض دهلیزها به طور کامل با خون پر 
کثر حجم خون در آن ها قابل مشاهده است. پس منظور صورت  می شوند و حدا

سؤال فاصلۀ بین انتهای انقباض بطن ها تا انتهای انقباض دهلیزها است.

موارد )ب( و )ج(، برای تکمیل عبارت صورت سؤال نامناسب اند.
بررسی همۀ موارد:

الف( در زمان انقباض دهلیزها که حدود 0/1 ثانیه است، خون با  فشار به درون 
بطن ها رانده می شود. 

 نمی توان حجم خونی که در استراحت عمومی وارد بطن ها می شود را با حجم خونی 
که در زمان انقباض دهلیزها وارد بطن ها می شود، مقایسه کرد، زیرا در انقباض دهلیزها، 
سرعت ارسال خون به بطن ها بیشتر است اما مدت زمان استراحت عمومی بیشتر است.

ب( عبارت »حفرات باالیی قلب به طور کامل با خون سیاهرگ ها پر می شوند.« به 
مرحلۀ انقباض بطن ها اشاره دارد.

ج( با انقباض دهلیزها سرعت ورود خون به بطن ها افزایش می یابد، نه این که آغاز 
شود؛ زیرا در مرحلۀ استراحت عمومی نیز خون دهلیزها وارد بطن ها می شود.

د( توجه کنید که بیشتر یاخته های ماهیچه ای قلبی، در دیوارۀ بطن ها قرار دارند. 
در این فاصله انقباض بطن ها رخ نمی دهد.

یاخته های  تعداد  نتیجه  از دیوارۀ دهلیزهاست و در   دیوارۀ بطن ها ضخیم تر 
ماهیچۀ قلبی در دیوارۀ بطن ها بیشتر از دیوارۀ دهلیزهاست. 

)سخت ـ استنباطی(  42	  1
دریچه های  و  بسته  سینی  دریچه های  دهلیزها،  انقباض  شروع  از  بعد  و  قبل  در 
دولختی و سه لختی باز هستند و تغییر وضعیت دریچه ها مشاهده نمی شود. همانطور 
که در شکل کتاب مشخص است، در مرحلۀ انقباض دهلیزها، حجم این حفرات کاهش 

می یابد؛ نه افزایش!
بررسی سایر گزینه ها:

2( استراحت عمومی 0/4 ثانیه طول می کشد. در این زمان با ورود خون به بطن ها، 
حجم خون آن ها افزایش می یابد. 

 در زمان پر بودن حفرات قلبی، دیوارۀ آن ها بیشترین میزان کشیدگی را دارند.

3( در زمان انقباض بطن ها بیشتر یاخته های ماهیچۀ قلبی منقبض هستند. در این 
زمان دریچه های سینی باز می شوند و قطعات آن ها به سمت باال حرکت می کنند.

 به طور کلی تعداد یاخته های ماهیچه ای و تعداد یاخته های بافت هادی در دیوارۀ 
بطن ها بیشتر از دیوارۀ دهلیزهاست.

4( در مراحل استراحت عمومی و انقباض دهلیزها خون وارد بطن ها می شود. در 
مرحلۀ استراحت عمومی، ماهیچه های دیوارۀ دهلیزها در حالت استراحت قرار دارند.

)سخت ـ استنباطی(  	4	  	
بیشتر ماهیچه  های دیوارۀ قلب در بطن ها قرار دارند. بنابراین منظور از قسمت اول 
به دلیل بسته  انقباض بطن ها،  انقباض بطن هاست. در مرحلۀ  این سؤال، مرحلۀ 

بودن دریچه های بین دهلیز و بطن، خون از بطن ها به دهلیزها وارد نمی شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1( در مرحلۀ انقباض بطن ها، به دلیل انقباض ماهیچه های بطن ها، وضعیت همۀ 
دریچه های قلب، تغییر می کند. در این مرحله، دریچه های بین دهلیز و بطن بسته 

می شوند و خون به درون بطن ها وارد نمی شود. 

 در مرحلۀ استراحت عمومی نیز، وضعیت دریچه های دهلیزی ـ بطنی به علت 
افزایش فشار عبور خون از آن ها تغییر می کند و خون به پشت دریچه های سینی 

برخورد می کند و فشار می آورد.

مرحلۀ  در  و  است  آئورت  سرخرگ  سینی  دریچۀ  قلبی،  دریچۀ  مرکزی ترین   )2
مرحلۀ  در  تغییر وضعیت می دهد.  قلب،  انقباض  به  نیاز  بدون  استراحت عمومی 

استراحت عمومی خون به همۀ حفره های قلب وارد می شود. 
4( حداقل حجم خون دهلیزها در ابتدای مرحلۀ انقباض بطن ها دیده می شود. میزان 
برداشت گلوکز از مویرگ های تاجی در مرحلۀ استراحت عمومی، در کم ترین میزان 
خود است. زیرا در مرحلۀ استراحت عمومی ماهیچه های دهلیزها و بطن ها در حال 

استراحت هستند و انرژی زیادی مصرف نمی کنند. 
)متوسط ـ مفهومی(    44	  4

  صدای اول قلب که در ابتدای انقباض بطن ها شنیده می شود، صدایی گنگ و 
طوالنی است. 

ابتدای  دریچۀ  مرحله،  این  در  است.  عمومی  استراحت  به  مربوط  بعد،  ثانیه   0/4
سرخرگ آئورت )مرکزی ترین دریچۀ قلبی( مانع ورود خون روشن )نه خون تیره!( به 

درون قلب می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1( خون سیاهرگ فوق کبدی از طریق بزرگ سیاهرگ زیرین به دهلیز راست وارد 
ابتدای  با این خون تماس پیدا می کند. در  بار  و دریچۀ سه لختی برای نخستین 

استراحت عمومی )0/3 ثانیه بعد( دریچه های دولختی و سه لختی باز می شوند.
2( 0/1 ثانیه بعد، میانۀ انقباض بطن هاست که دریچه های سینی باز هستند. 

3( 0/7 ثانیه بعد ابتدای انقباض دهلیزهاست که در این زمان با انقباض دهلیزها، 
سرعت ورود خون به بطن ها افزایش می یابد. قوی ترین حفرۀ قلبی بطن چپ است. 

)سخت ـ استنباطی( 	4	  4
همۀ موارد صحیح هستند.

بررسی همۀ موارد:

الف( بین پیراشامه و برون شامه مایعی وجود دارد که به حرکات روان قلب کمک 
می کند. در صورت تخریب این بخش ها، در حرکات قلب اختالل ایجاد می شود.

مانند  عواملی  و  تغییر می کند  بدن  فعالیت  با سطح  متناسب  قلبی  برون ده  ب( 
سوخت و ساز پایه بدن، مقدار فعالیت بدنی، سن و اندازه بدن، در آن مؤثر است و 
به دنبال ورزش های طوالنی مدت، برون ده قلبی افزایش یافته و حجم خون ورودی 

به قلب نیز افزایش می یابد.




