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به طور کلی دستگاه گردش مواد در انسان شامل چه بخشهایی است؟ -1

ای است؟ نام ببرید.قلب انسان چند حفره -2

شود؟کدام سرخرگ از بطن چپ و کدام سرخرگ از بطن راست خارج می -3

کنند؟دهلیز چپ خون را وارد میچه رگهایی به دهلیز راست و چه رگهایی به  -4

 

چه تفاوتی دارد؟خون طرف چپ و طرف راست قلب  -5

دو مسیر گردش خون در انسان را نام برده و مشخص کنید هر مسیر از کدام حفره قلب شروع  -6

شود؟و به کدام حفره ختم می

 

هدف از گردش خون ششی چیست؟ -7

هدف از گردش خون عمومی چیست؟ -8

چرا ضخامت بطن چپ قلب از بطن راست بیشتر است؟ -9

  4سئواالت فصل 

گردش مواد در بدن
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 چرد؟مگهنم  ههمگزمگنشذذذاه هیم رگ م  مههمصذذذس یما تغذیه ماهیچه ملبی متسطذذذام رگ م   -01

یستنر؟

 نرم  م رگ محفرهمخسن م ذ مگزمرره مطذذذرخر ههلمگ بچب من ر،نراهماهیچه ملب م گمتغیه ما  -00

 ردد؟لب م را 

دهد؟ توضیح دهید.سکته قلبی چگونه رخ می -12

 

رسانی شود؟چرا با وجود خون در حفرات قلب، باید به قلب خون -13

های موجود در دستگاه گردش مواد به طور کلّی چه نقشی دارند؟دریچه -14

های دستگاه گردش مواد از چه بافتهایی تشکیل شده است؟ساختار دریچه -15

های موجود در دستگاه گردش مواد چه نقشی دارد؟بافت پیوندی دریچه -16

د نام ببرید.شوها در دستگاه گردش مواد میدو عامل مهمّ که باعث باز و بسته شدن دریچه -17

بین دهلیز چپ و بطن چپ قلب کدام دریچه واقع شده؟ وظیفه آن چیست؟ -18

بین دهلیز راست و بطن راست قلب کدام دریچه قرار دارد؟ وظیفه آن چیست؟ -19
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اند و وظیفه آنها چیست؟دریچه های سینی قلب در کجا قرار گرفته -22

 

توان صداهای قلب را شنید؟چگونه می -21

صداهای قلب ناشی از چیست و چه اهمیتی دارند؟به طور کلی  -22

دو نوع صددا که در حاتت طبییی از قلب شدنیده می شود نام برده و وییگی هر کدام را بیان  -23

کنید.

شود؟صدای اوّل قلب )پووم( مربوط به چیست، و در چه زمانی شنیده می -24

شود؟صدای دوّم قلب )تاک( مربوط به چیست و در چه زمانی شنیده می -25

تواند باشد؟شنیده شدن صداهای غیرعادی از قلب، نشان دهنده چه اختالالتی می -26

دیواره سرخرگها و سیاهرگهای قلب در عمل تشریح چه تفاوتی دارند؟ -27

شویم؟با بریدن سرخرگ آئورت در هنگام تشریح قلب به کدام حفره قلب وارد می -28

توان مشاهده کرد؟ تیداد آنها چندتاست؟مدخل سرخرگهای اکلیلی قلب را در کدام بخش می -29

ای است؟اطراف قلب چه نام دارد و چند الیه کیسه محافظت کننده -32

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

ای دارد؟الیه خارجی پریکارد )پیراشامه( شامل چه بافتهایی است و چه وظیفه -31

 

الیه داخلی پریکارد چه نام دارد و شامل چه بافتهایی است؟ -32

قلب قرار دارند؟ رگها و اعصاب قلب در کدام الیه -33

یابد؟بافت چربی اطراف قلب در کدام الیه تجمع می -34

مایع بین دو الیه پریکارد چه نام دارد؟ وظیفه آن چیست؟ -35

ترین الیه دیواره قلب چه نام دارد و عمدتاً شامل چه سلوتهایی است؟ضخیم -36

بافت چیست؟ای میوکارد چه بافتی قرار دارد؟ نام این های ماهیچهین یاختهدر ب -37

استخوانگان )اسکلت( فیبری در میوکارد قلب شامل چه اجزایی است؟ -38

اسکلت فیبری در میوکارد قلب چه وظایفی دارد؟ -39

ترین الیه در دیواره قلب چه نام دارد و چه نوع بافتی است؟داخلی -42

های قلب، کدام الیه از دیواره آن شرکت دارد؟در تشکیل دریچه -41

مل چه نوع بافتهایی هستند؟ توضیح دهید.های قلبی شادریچه -42
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اند.قلب متصل شده -------------های قلب در  قاعده به دریچه -43

کدام الیه در دیواره قلب مسئول انقباض قلب است؟ -44

بافت ماهیچه قلبی چه وییگیهایی دارد؟ -45

 

کدام وییگیهای ماهیچة قلبی شبیه به ماهیچه اسکلتی است؟ -46

قلبی شبیه به ماهیچه صاف است؟ کدام وییگیهای ماهیچة -47

است. ---------یکی از وییگیهای سلوتهای ماهیچه قلبی ارتباط آنها از طریق  -48

نقش صفحات بینابینی )در هم رفته( در ماهیچه قلبی چیست؟ -49

شود قلب در هنگام انقباض و استراحت مانند یک توده سلوتی واحد عمل چه عاملی باعث می -52

کند؟

تباط تمام سدلوتهای ماهیچه قلبی از طریق صفحات بینابینی، انقباض دهلیزها چرا با وجود ار -51

گیرد؟مستقل از انقباض بطنها صورت می

گیرد؟ها از کدام طریق صورت میانتشار تحریک از دهلیزها به بطن -52

های ماهیچه قلبی شبکه هادی قلب را تشکیل می دهند؟چند درصد از یاخته -53

ب چیست؟وییگیهای شبکه هادی قل -54
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وظیفه شبکه هادی قلب چیست؟ -55

شبکه هادی قلب شامل چه اجزایی است؟  -56

دهلیزی: –گروه سینوسی  -57

 در کدام حفره قلب واقع شده؟ –اتف 

 جایگاه آنرا در دهلیز راست مشخص کنید. –ب 

 چرا به آن گره پیشاهنگ گویند؟ –ج 

 

 بطنی چیست؟ –تفاوت آن با گره دهلیزی  -د

 

 وظیفه آن چیست؟ –ه 

 

 شود؟بطنی برقرار می –ارتباط آن از چه طریقی با گره دهلیزی  -و

 دهد؟ تارهای متصل به آن چه حفراتی از قلب را پوشش می –ز 

بطنی در دهلیز راست را مشخص کنید. –جایگاه گره دهلیزی  -58

ارتباط بین دو گره در شبکه هادی قلب از چه طریق برقرار می شود؟ -59

یابند؟بطنی در کدام حفرات قلب انتشار می –تارهای متصل به گره دهلیزی  -62

کنند؟بطنی چه مسیری را در قلب طی می –تارهای متصل به گره دهلیزی  -61
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طرز کار شبکه هادی قلب را به اختصار توضیح دهید. -62

 

ظر دهد. به نقلب یک گوسفند پس از ذبح تا چند دقیقه، خارج از بدن به ضربان خود ادامه می -63

شما علّت آن چیست؟

شود؟چرا فرستادن پیام از گره دهلیزی بطنی به درون بطنها با فاصلة زمانی انجام می -64

یابد؟شود و به سمت باال ادامه میچرا انقباض بطنها از قسمت پایین آنها شروع می -65

منظور از سیستول و دیاستول قلب چیست؟ -66

د.چرخه یا دوره قلبی را تیریف کنی -67

گیرد؟در هر دوره قلبی کدام اعمال به صورت فیال و کدامیک به صورت غیرفیال صورت می -68

هر دوره قلبی: -69

 کشد؟چند ثانیه طول می –اتف 

 کشد؟شامل چه مراحلی است و هر مرحله چند ثانیه طول می –ب 

 

 تر است؟کدام مرحله از همه کوتاهتر و کدامیک از همه طوالنی –ج 

 مرحله دهلیزها در حال پر شدن از خون هستند؟در کدام  -د
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های بین دهلیزها و بطنها بسدته می شدددوند؟ زمان بسته بودن این در کدام مرحله دریچه –ه 

 ها چقدر است؟دریچه

در ها چقشوند؟ زمان بسته بودن این دریچههای سینی شکل باز میدر کدام مرحله دریچه -و

 کشد؟طول می

زمان انبساط دهلیزها  در هر دوره چقدر است؟ –ز 

ای قلب را تیریف کنید و مقدار آن را بیان کنید.حجم ضربه -72

 

برون ده قلبی را تیریف کنید. -71

در میزان برون ده قلبی افراد مؤثر است؟چه عواملی  -72

میانگین برون ده قلبی در یک فرد باتغ چقدر است؟ -73

 تیترای در این فرد حدودًا چند میلیتیتر باشد، حجم ضربه 5ار برون ده قلبی در یک فرد باتغ  -74

خواهد بود؟

توان دریافت و ثبت نمود؟های ماهیچه قلب را میچرا فیاتیت اتکتریکی یاخته -75

های زیر را تیریف کنید.واژه -76

 اتکترو کاردیوگرام )اتکترو قلب نگاره( –اتف 

 

 اتکتروکاردیوگراف –ب 
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دهند؟اتکتروکاردیوگراف را در چه قسمتهایی از بدن قرار میاتکترودهای دستگاه  -77

یک منحنی اتکتروکاردیوگرام شامل چه امواجی است نام ببرید. -78

در منحنی اتکتروکاردیوگرام: -79

 دهد؟شود و عملکرد کدام حفرات قلب را نشان میچه زمانی مثبت می موج P –اتف 

 

 دهد؟کدام حفرات قلب را نشان می شود و عملکردچه زمانی مثبت می QRSموج  –ب 

 

 کند؟شود و قلب، بید از این موج چه وضییتی پیدا میچه زمانی مثبت می Tموج  –ج 

 

 ای بطنها در حال انقباض هستند؟ای روی منحنی دهلیزها و در چه فاصلهدر چه فاصله –د 

 

 اند؟بطنی بسته –های دهلیزی ای روی منحنی دریچهدر چه فاصله –ه 

 

نوار قلب برای پزشکان چه اهمیتی دارد؟ -82

د؟دهرخ میقلب در هر یک از اختالالت زیر چه تغییری در شکل منحنی اتکترو کاردیوگرام  -81

 بزرگ شدن قلب –اتف 

 فشار خون مزمن –ب 

 تنگی دریچه های قلب –ج 
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 آنفارکتوس یا سکته قلبی –د 

نشانه چه عوارضی باشد؟ افزایش یا کاهش فاصله منحنی ها در نوار قلب ممکن است -82

انواع رگهای اصلی در دستگاه گردش خون را نام ببرید. -83

ساختار رگها با چه عاملی متناسب شده است؟ -84

هایی تشکیل شده؟دیواره سرخرگها و سیاهرگها به ترتیب از داخل به خارج از چه الیه -85

الیه داخلی در سرخرگها و سیاهرگها از چه نوع بافتی است؟ -86

دیواره سرخرگ و سیاهرگ از چه نوعی است؟ ماهیچه -87

ای صاف چه اجزایی وجود دارد؟در دیواره سرخرگ و سیاهرگ، همراه با الیه ماهیچه -88

ای و رشدددته های االسددتیک همراه با آن در دیواره سدددرخرگ و سددیاهرگ وظیفه الیه ماهیچه -89

چیست؟

چیست؟ الیه خارجی در سرخرگ و سیاهرگ چه نوع بافتی است و وظیفه آن -92

تفاوتهای ساختاری بین سرخرگ و سیاهرگ را بیان کنید. -91

 

خاصیت ارتجاعی سرخرگ بیشتر است یا سیاهرگ؟ چرا؟ -92
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