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  ۴۱ فصل           هفتم پایهی              تجرب علوم جزوه    :تنظیم و تهیه

 اطراف محیط با سلول سلولی، تک جانوران در .بنویسید را بدن در مواد گردش دستگاه ضرورت و اهمیت .۴

 محیط با ها سلول همه ها سلولی پر در ولی دهد می انجام را محیط با تبادالت تمامی و بوده تماس در

 دستگاه، این که دارند دستگاهی به نیاز ... و مواد دفع یا دریافت برای بنابراین .نیستند تماس در بیرون

  .است خون یا مواد گردش دستگاه

  .بنویسید را بدن های دستگاه سایر با مواد گردش دستگاه ارتباط نحوه .۲

 ) یخون های رگ جذاب گوارش دستگاه در یافته گوارش مغذی مواد : گوارشی و مواد گردش دستگاه

قسمت های دستگه   فعالیت انجام برای الزم و مغذیی ها رگ طریق از البته و شوند می ( مواد گردش

  .شود می واردگوارش 

 و شود می خونی های رگ وارد ............................ شش ها )دستگاه تنفس( در : تنفسی و مواد گردش دستگاه

 می گردد. ها شش وارد ها سلول فعالیت از حاصل .........................برعکس

 ( اکسید دی کربن جز به ) خونی های رگ به هادفعی سلول  مواد ورود با : مواد دفع و مواد گردش دستگاه

 و آب و شود مواد، مواد زائد خون گرفته می دفع دستگاه در .شوند می مواد دفع دستگاه وارد ها رگ این

  . گردد می ها رگ وارد دیگر ضرروی مواد برخی

مواد مغذی و اکسیژن الزم برای فعالیت سلول  مواد، گردش دستگاه : ها دستگاه سایر و مواد گردش دستگاه

در آن را دریافت  شده تولید اکسید دی کربن و زاید مواد و رساند می ها آن به را مختلف های دستگاه های

 می کند.

را  ژنیو اکس افتهیگوارش  یدستگاه مواد مغذ نیا ؟ چیست ها سلول مورد در مواد گردش دستگاه وظیفه .۳

 .کند یو مواد زائد را از آن ها دور م دیاکس یرساند و کربن د یبه سلول ها م

  ................. و ................ ،.............. دیببر نام را مواد گردش دستگاه اصلی اجزای .۱

 کیسه و .................... مثل .آورند می در گردش به را آب خود بدن در خون جای به جانوران بعضی : نکته

  تنان

 دارد، جریان آن در خون که هم با مرتبط های لوله از ای شبکه به ؟ چیست خونی های رگ از منظور .۶

 گویند. می خونی های رگ

 نیاز پمپ نوعی به ها رگ در خون آوردن در گردش به برای ؟ چیست مواد گردش دستگاه در قلب نقش .۷

  . است قلب همان که است

  .دارد وزن گرم ۳۳۳ از کمتر که حالی در کند می جا به جا را مایع لیتر ملیون ۲ حدود سالیانه قلب : نکته

  . است خالی تو و ای ماهیچه ای تلمبه قلب : نکته



 راست دهلیز .۲ چپ دهلیز .۴ : شامل (باال قسمتی )ورود های حفره(  الف .ببرید نام را قلب های حفره .۸

  راست پطن .۲ چپ بطن .۴ : شامل ( پایین قسمت) خروجی های حفره ( ب -

  . است دهلیزها دیواره از تر ضخیم ها بطن دیواره : نکته

 منتقل بدن نقاط تمام به را خون چپ بطن زیرا است، راست بطن دیواره از تر ضخیم چپ بطن دیواره : نکته

 ها شش به را خون راست بطن که صورتی در .کنند وارد را بیشتری فشار باید هایش ماهیچه پس کند می

  .شود می وارد ها ماهیچه به کمتری فشار مراتب به که فرستد می هستند قلب طرفین در که

 .( پایین در بطن دو و باال در دهلیز دو) . است ای حفره ۱ انسان جمله از پستانداران و ها پرنده قلب : نکته

 کی) یحفره ا۲حفره ای است. )دو دهلیز و یک بطن( و در ماهی ها  ۳و بیشتر خزندگان  دوزیستان در قلب

 ست.ا بطن ( کیو  زیدهل

(  ها بطن و ها دهلیز بین دریچه ).........................  های دریچه (الف .ببرید نام را قلب های دریچه انواع .۹

 دریچه) .................................. دریچه -۲ (راست بطن و هلیز راستد بین دریچه) ................... دریچه .۴ : شامل

 : شامل (قلب های دای سرخرگ)دریچه ی ابت( ب(دریچه های ............................. چپ بطن و چپ دهلیز بین

 ابتدای سرخرگ آئورت. دریچه .۲ ششی سرخرگ ابتدای دریچه .۴

 یـ بطن یزیدهل یها چهیدر یعنیکنند ؛  یطرفه خون را منتقل م کیقلب به صورت  یها چهیدر : نکته

 نطوریکنند و هم یم یریجلوگ زهایکنند و از برگشت خون به دهل یوارد بطن ها م زهایخون را از دهل

به قلب  نکنند و از بازگشت خو یقلب م یشکل خون را از بطن ها وارد سرخرگ ها ینیس یها چهیدر

 .   کنند یم یریجلوگ

   یوندیـ بافت پ یـ بافت پوشش یا چهی.بافت ماه  دیدهنده قلب را نام ببر لیتشک ی.بافت ها۴۳ 

 که است شده ماهیچه ای تشکیلبافت نوعی از قلب بیشتر .بنویسید را قلب در ای ماهیچه بافت اهمیت .۴۴

 گردد که به می ایجاد نیرویی شود، می منقبض قلب ای ماهیچه بافت وقتی .گویند می قلبی ماهیچه آن به

  .راند می ها سرخرگ درون به را آن و آورد می فشار خون

ندکه در پوشا می پوششی بافت را قلب های حفره درون .بنویسید را قلب در پوششی بافت اهمیت .۴۲

  نقش دارد. تشکیل ..................................

 می کمک آن از حفاظت به قلب اطراف در پیوندی بافت وجود د.بنویسی را قلب در پیوندی بافت اهمیت .۴۳

 کند.

 کنند، می رسانی خون قلب بافت به که هایی رگ ؟ شود می اطالق هایی رگ چه به کرونر اصطالح .۴۱ 

  . شود می نامیده کرونر

  .دهید توضیح نیز را ها آن های ویژگی و ها آن نقش و ببرید نام را ها رگ انواع .۴۱

                                                               .و قابل ارتجاع دارند  میضخ یا وارهیکنند و د یکه خون را از قلب خارج م یی:رگ ها ....................... (الف



 خاصیت و دارند تری نازک نسبتاً دیواره و کنند می وارد قلب به را خون که هایی رگ...........................:  (ب

  کمتر است. ها سرخرگ به نسبت زنی ها آن ارتجاعی

 آن ی دیواره و هستند سلول با ها سیاهرگ و ها سرخرگ بین رابط که باریکی های رگ (.........................:پ

  .اند نازک بسیار بنابراین است، یافته تشکیل پوششی بافت الیه یک از فقط ها

 و آئورت سرخرگ .دهید توضیح فعالیتشان نحوه مورد در و ببرید نام را قلب به متصل های سرخرگ .۴۶

 و گیرد می سرچشمه چپ بطن از که است بدن سرخرگ ترین بزرگ ائورت سرخرگ - ششی سرخرگ

 ها شش سمت به قلب از را خون ششی سرخرگ - .کند می خارج بدن های اندام سمت به قلب از را خون

  .کند می خارج

 به ها رگ سیاه از تر روشن رو این از .هستند اکسیژن گاز زیادی مقدار حاوی بدن های سرخرگ همه : نکته

 سرخرگ بقیه به نسبت اکسید دی کربن گاز بیشتری مقدار حاوی که ششی سرخرگ جز به رسند، می نظر

 رگ تمام مانند ششی سرخرگ در البته .رسند می به تر تیره ها سیاهرگ همانند جهت همین به و است ها

 اکسید است. دی کربن گاز از بیشتر اکسیژن گاز مقدار ها

 رگ اهی.بزرگ س   دیده حیتوض تشانیو در مورد نحوه فعال دیمتصل به قلب را نام ببر یها اهرگی.س۴۷

 یخون را از اندام ها ینییو پا ییرگ باال اهیبزرگ س. یرگ شش اهی( و س نیریو ز نی)زِبَر ینییو پا ییباال

 کند.  یخون را از شش ها وارد قلب م یشش اهرگیس کنند . یبدن وارد قلب م

نسبت به سرخرگ ها  هستند  .از  دیکسا یگاز کربن د یادتریمقدار ز یبدن حاو یها اهرگی:همه س نکته

 یو مقدار کمتر ژنیاکس یکه حاو یشش اهرگیرسند ، به جز س یتر از سرخرگ ها به نظر م رهیرو ت نیا

 یجهت همانند سرخرگ ها روشن به نظر م نیها است و به هم اهرگیس هینسبت به بق دیاکس یکربن د

 رسند  . 

 شود.  یگفته م زین دیها ور اهرگیشود و به س یگفته م زین انی:به سرخرگ ها شر نکته

که در سمت چپ قلب وجود دارد  یمستقل دارند  .خون تی:بخش چپ و راست قلب هر کدام فعال نکته

 نای(جر  دیاکس یکربن د یو)حا  رهیدارد و روشن تر است  .در سمت راست قلب خون ت یشتریب ژنیاکس

 (  دارد .

 یگردش خون عمومو )کوچک ( ینوع ؛  گردش خون شش۲دارد ؟  انیجرچند نوع گردش خون در بدن . ۴۸

 . ()بزرگ

 دارد یکمتر ژنیکه اکس یگردش خون نیاست ؟ در ا یبه چه صورت ینحوه انتقال خون در گردش شش .۴۹

سرخرگ  قیزائد است پس از ورود به بطن راست از طر دو موا دیاکس یکربن د یشتریمقدار ب یو حاو

 اهرگیس قیدار و روشن از طر ژنی.خون اکس را جذب کند ژنیرود تا از آن جا اکس یم، به شش ها یشش

چپ ختم  زیشود و به دهل یاز بطن راست شروع م یشود )گردش شش یچپ وارد م زیبه دهل یشش یها

 گردد (. یم



 در روشن و دار اکسیژن خون گردش این در ؟ است صورتی چه به عمومی گردش در خون انتقال نحوه .۲۳

 و رسد می بدن های سلول و ها اندام تمامی به ها سرخرگ بقیه سپس و آئورت سرخرگ طریق از چپ بطن

 این ها سیاهرگ این ها، سیاهرگ در ها سلول فعالیت از حاصل اکسید دی کربن و زائد مواد جذب با سپس

 رگ دو این طریق از تیره خون نتیجه در .کنند می منتقل پایینی یا باالیی سیاهرگ بزرگ از یکی به را مواد

 می ختم راست دهلیز به و شود می شروع چپ بطن از عمومی گردش) .شود می قلب راست دهلیز وارد

 (.گردد

  .دهید توضیح مرحله به مرحله را قلب فعالیت مراحل .۲۴

 سیاهرگ بزرگ طریق از (زائد مواد حاوی و اکسیژن کم خون)دار اکسید دی کربن های خون ی همه .۴

 بطن و دهلیز بین دریچه طریق از ها خون این سپس .۲ .شوند می قلب راست دهلیز وارد باالیی و پایینی

 از فشار با خون ، راست بطن انقباض عمل با .۳ .ریزند می راست بطن درون به ( لتی سه دریچه) راست

 و گیرد می صورت گازی تبادالت ها شش در .۱ .شود می ها شش وارد و کرده عبور ششی سرخرگ دریچه

 اکسیژن دار حاصل می شود. خون

 شود. یچپ م زیوارد دهل یشش اهرگیس قیاز طر ژنی.خون حامل اکس ۱

 ای یدو لت چهیو بطن چپ )در زیدهل نیب چهیچپ از در زیدرون دهل یخون ها یهمه  یزی.با انقباض دهل ۶

                                                    شوند.                                                                                                                         یکرده و وارد بطن چپ م(عبور ترالیم

سرخرگ آئورت  سرخرگ آئورت عبور کرده و وارد چهی. با انقباض بطن ها ، خون بطن چپ با فشار از در۷

 رسد.  یبه همه نقاط بدن م جهیشود  و در نت یسرخرگ ها م هیشود و سپس وارد بق یم

 

، قلب ..................و ....................... ،  زهای؟ به مجموع سه مرحله انقباض دهل ستیمنظور از ضربان قلب چ .۲۲

                                                                                                                             .ندیگو یضربان قلب م

 ؟ کند می ه مسیری را طیچ خون مرحله هر در بنویسید و ببرید نام را قلب ضربان مراحل .۲۳

شود و با  یوارد بطن راست م یسه لت چهیعبور از درخون با  ، راست دهلیز انقباض اب  :ادهلیزه انقباض 

                                                                                                       .شود یوارد بطن چپ م یدو لت چهیچپ خون با عبور از در زیانقباض دهل



سرخرگ ششی می شود و  وارد شکل سینی دریچه از گذشت با خون راست، بطن انقباض با : ها بطن انقباض

آئورت  سرخرگ وارد شکل سینی دریچه از گذشت با خون چپ دهلیز انقباض با . رسد می ها از آنجا به شش

                                              .رسد یبه بافت ها و اندام ها م جهیشود و در نت یسرخرگ ها م هیو سپس وارد بق

از سلول ها آن ها را وارد  کسید ا دی کربن و دفعی مواد جذب با خون قلب استراحت زمان در : استراحت

ت راس زیخون را وارد دهل نیا ینییو پا ییباال اهرگیبزرگ س قیاز طر زیها ن اهرگیکند  .س یها م اهرگیس

 .کنند یقلب م

 ثانیه زمان می برد. ۱/۳ثانیه و استراحت  ۳/۳ثانیه، انقباض بطن ها  ۴/۳ها نکته: انقباض دهلیز

  . زند می دقیقه در بار ۷۱ حدود بالغ انسان یک قلب : نکته

 و است بیشتر فیل از موش قلب ضربان تعداد دلیل همین به زند، می تندتر باشد کوچکتر قلب چه هر : نکته

  . است بیشتر بالغ فرد از کودک یک ضربان تعداد اینکه یا

 ها سیاهرگ وارد ها سلول زائد مواد چگونه و ؟ شوند می ها سلول وارد چگونه ها سرخرگ مغذی مواد .۲۱

 می تبدیل ها مویرگ به و کنند می پیدا زیادی انشعاب اندام هر به ورود از پس ها سرخرگ ؟ شود می

 و نازک قدری به ها دیواره این . است شده ساخته پوششی بافت الیه یک از فقط ها مویرگ دیواره .شوند

 مویرگ طریق از ها سرخرگ مواد بنابراین .شوند وارد آن به یا خارج ها آن از توانند می مواد که نفوذپذیرند

 ها مویرگ وارد ابتدا ها سلول دفعی مواد همچنین و شود می ها سلول وارد (سرخرگی مویرگهایها )

  .شود می ها سیاهرگ سپس و (سیاهرگی های مویرگ)

 

 و شود خارج ها سرخرگ از خون مواد ، خون گردش در اگر ؟ چیست بسته و باز خون گردش از منظور .۲۱

 باز خون گردش آن به شود ها سیاهرگ وارد ها سلول با مواد تبادل از بعد و گیرد قرار ها سلول اطراف در

 گردش در اگر(.مهرگان بی) حشرات مثل . ندارد وجود مویرگ خون گردش نوع این در واقع در .گویند می

 می بسته خون گردش بگیرد به آن صورت مواد تبادل ها مویرگ توسط و نشود خارج ها رگ از خون مواد،

  (.داران مهره)گویند

 خون ، انسان خون گردش دستگاه مثل دستگاهی در ؟ تکامل و ناقص چیس خون گردش از منظور .۲۶

 می کامل خون گردش دستگاه چنین به ن سببهمی به .شوند نمی مخلوط هم با سیاهرگی و سرخرگی

که به شوند  یبا هم مخلوط م یاهرگیو س یو خزندگان ، خون سرخرگ ستانیدوز مانند جانورانی در .گویند

 .ندیگو ینوع دستگاه ها ، دستگاه گردش خون ناقص م نیا



 یبار خون را با فشار به درون سرخرگ ها م کیقلب در هر ضربان  ؟ شود می ایجاد چگونه خون فشار .۲۷

 .است یریکه قابل اندازه گ ندیگو یفشار وارده به خون را فشار خون م .فرستد

 .شود یرگ وارد م وارهیاست که از طرف خون بر د ییرویفشار خون ن .دیکن فیفشار خون را تعر. ۲۸

 یو با دو عدد نشان م یریاندازه گ وهیمتر ج یلیبا واحد م ؟ گیرند می اندازه واحدی چه با را خون فشار .۲۹

 . بیشترین مقدار فشاراست وهیمتر ج یسانت............ ای وهیمتر ج یلیم............... خون  یعیطبفشار دهند .مثالً 

 دده یمقدار فشار خون فرد را نشان م نیکمترمیلی متر جیوه  ۸۳میلی مت چیوه و  ۴۲۳خون 

 عدد و نیست یکسان مختلف افراد در خون فشار مقدار ؟ است متفاوت یکدیگر با افراد خون فشار چرا .۳۳

 آسانی به خون و شده تنگ آنان های رگمعموال مربوط به افرادی است که   زیاد خون فشار. ندارد ثابتی

 های اندام به خون رساندنمعناست که قلب برای  این به پایین خون فشار و کند عبور ها آن از تواند نمی

  .دندار را الزم توانایی زمین جاذبه نیروی بر غلبه واقع در و خود باالیی

 داخل در خون فشار پر جریان دلیل به قلب انقباض هر با که است فشاری موج نبض، ؟ چیست نبض .۳۴

 رخرگ ها ایجاد می شود.س

 متناسب ها رگ ی دیواره بر خون آوردن فشار ؟ چیست بدن مختلف های قسمت در نبض ایجاد علت .۳۲ 

 در موجی صورت به اثر این که شود زیاد و کم متناوب طور به ها سرخرگ قطر شود می باعث قلب کار با

  . کنیم می احساس بدن مختلف نقاط در نبض صورت به را آن ما و آید می در حرکت به رگ طول

استخوان عبور  یکه رگ از رو ییدر جاهاد؟ توان احساس کر یاز بدن م یی.نبض را در چه قسمت ها۳۳

 کند .یم

 

 ایجاد نبض همان یا فشاری موج قلب ضربان بار هر با زیرا .است برابر ها ضربان تعداد با ها نبض تعداد : نکته

  .شود می

 و ها ماهیچه انقباض ؟ کند می ورم پاها اید نشسته صندلی روی یا اید ایستاده طوالنی مدت وقتی چرا .۳۱

 می ها آن در خون تجمع سبب تحرک، عدم و کند می کمک ها سیاهرگ در خون جریان به پا دادن حرکت

  . دهیم تغییر مدتی برای را خود وضعیت زدن قدم یا دادن حرکت با باید حالت این از جلوگیری برای .شود

  لیتر ۱ حدود دارد؟ جریان بدن در خون مقدار چه .۳۱

 نام به مایع بخش یک از که است پیوندی باقت نوعی خون .ببرید نام را خون سازنده های قسمت .۳۶

  . است شده ساخته ................. بخش یک و ..............



خون است و از آب ، مواد محلول  عیساخته شده است ؟ پالسما بخش ما یو از چه مواد ستی. پالسما چ۳۷

   .ساخته شده است................ و ................ قند،  ژهیبه و

  .دهید توضیح شان وظیفه و شان شکل نام برده و در مورد را خونی های سلول انواع .۳۸

 

 هزار ۷ تا ۶ ، قرمز میلیون گلبول ۱، خیر .دهید توضیح ؟ است برابر هم با خونی های سلول تعداد آیا .۳۹ 

  .دارد وجود پالکت هزار ۲۱۳ حدود و سفید گلبول

         مخفف WBC سفید های گلبول به و Red blood Cells مخفف  RBC قرمز های گلبول به : نکته

white blood Cells سلول های خونی  انواع تعداد گزارش در بیشتر اصطالحات این از .شود می گفته

  استفاده می شود.

  .........................  -........................  - مواد انتقال .ببرید نام را خون وظایف .۱۳

 گوارش دستگاه از را غذایی مواد - الف ؟ برد می کجا به کجا از را مواد این و انتقال را موادی چه خون .۱۴

 .رسند می بدن های قسمت تمام به و شوند می حل خون وسیله به ، کنترل از پس مواد ذب می کند اینج

 دی کربن مانند دن،ب های سلول زاید مواد - ج. رساند می ها سلول ها گرفته و به شش از را اکسیژن - ب

  .کند می دور ها آن از و گیرد، می را رهاو و اکسید

  .آید می بوجود پروتئین از بدن استفاده نتیجه در که است سمی ی ماده اوره : نکته

 ماهیچه مثال بدن، گرم قسمتهای از عبور ضمن در خون شود؟ می بدن در دما تنظیم باعث خون چگونه .۱۲

  .رساند می غیره و گوش پاها، مانند سرد های قسمت به را آن و گیرد می را گرما ها،

 با ( سفید های گلبول) هایش سلول و مواد وسیله به خون ؟ شود می انجام چگونه خون دفاعی وظایف .۱۳

 .کند می مقابله ها میکروب مثل زا بیماری عوامل




