
که چقدر روز و شب، خوب پمپاژ کرد تا این فصل را بنویسم!!

فصل ششم

گردش مواد

تقدیم به: قلب خودم!!



گردش موادفصل ششم

مقابله با گرانش زمین برای گردش مواد

بدن انس��ان دائمًا تحت تأثیر نیروی گرانش زمین اس��ت که باعث رانده ش��دن خون به بخش های پایینی بدن می شود. ولی دستگاه گردش 
خون ما سازگاری های جالبی در برابر نیروی گرانش زمین ایجاد کرده است که در نبود آن ها خون در پاها جمع می شد و پاها در اثر واریس 

ورم می کرد. این سازگاری ها شامل موارد زیر هستند:
1- بخشی از آن وجود قلب ماهیچه ای است که خون را در بدن به گردش درمی آورد و مهم ترین عامل در گردش خون در بدن می باشد. 
2- بخ��ش دیگ��ر تلمبه ی ماهیچه ای اس��ت که موق��ع راه رفتن یا دویدن با انقباض ایزوتونیک ماهیچه ها فش��اری ب��ه رگ ها و مخصوصًا  

سیاهرگ های ناحیه پایینی وارد می شود و خون درون آن ها را به سوی باال یعنی به سوی قلب می راند.
3- دریچه های النه کبوتری با بافت پیوندی در س��یاهرگ ها وجود دارد که به صورت یک طرفه در س��یاهرگ های دس��ت ها و زیر قلب به سمت 

قلب می باشند. عمل آن ها در موقع ایستادن و انقباض ایزومتریک ماهیچه ها صورت گرفته و مانع ماندن خون در بخش های تحتانی می شود.
4- مقدار زیادی بافت پیوندی در پاها وجود دارد که از متورم شدن بیش از حد رگ های پاها جلوگیری می کند. 

نکته: علی رغم این سازش ها گاه نیروی گرانش پیروز می شود و با ایستادن بیش از حد )ایزومتریک زیاد(، خون در رگ های پاها به صورت 
واریس جمع می شود.

نکت��ه: هم��ه ی جانداران )نه جانوران( باید به تبادل مواد با محیط بپردازند و مواد جذب ش��ده را در بدن در جهت یا خالف جهت گرانش 
زمین به گردش در آورند. 

، غذا، هورمون و مواد دیگر را منتقل  CO2 ، O2 نکته: بس��یاری از جانوران در بدن خود دس��تگاهی به نام دس��تگاه گردش مواد دارند که 

می کند. در گیاهان نیز دستگاهی برای انتقال مواد وجود دارد. 
نکته: توانایی به گردش در آوردن مواد، برخالف نیروی گرانش زمین برای جانداران اهمیت بسیاری دارد.

مقابله با نیروی گرانش
چند مورد از موارد زیر درست نیستند؟- 1

الف( نیروی گرانش زمین به رانده شدن خون به درون بخش های پایینی بدن به طور دائمی کمک می کند.
ب( سازگاری ماهیچه ای برای مقابله با گرانش، مربوط به هر 3 نوع ماهیچه اصلی می باشد.

ج( دریچه های سیاهرگی در مقابله با گرانش زمین در گردش مواد نقش دارند.
د( بافت پیوندی کمی که در پا دور رگ ها وجود دارد از متورم شدن زیاد رگ ها جلوگیری می کند.

4( 3 مورد 3( صفر مورد  2( 1 مورد  1( 2 مورد 
یکی از سازگاری های بدن برای مقابله با تجمع خون در پاها ماهیچه هاست. چگونه این ماهیچه ها باعث رانده شدن خون به طرف قلب می شوند؟- 2

1( فشاری که از سوی ماهیچه های در حال انقباض ایزومتریک به رگ های این ناحیه وارد می شود.
2( فشاری که از سوی ماهیچه های در حال انقباض ایزوتونیک به رگ های این ناحیه وارد می شود.

3( با اثر بافت پیوندی که در ماهیچه ها وجود دارد.
4( با اثر بر دریچه های درون همه ی سیاهرگ های بدن.
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انواع گردش مواد
1- س��اده ترین گردش مواد در تک س��لولی ها، اسفنج ها و خزه گیان دیده می ش��ود. این گروه ها، دستگاه گردش مواد ندارند و مواد را از 

طریق انتشار و اسمز بین سلول های خود منتقل می کنند. 
2- س��اده ترین دس��تگاه گردش مواد در کیس��ه تنان مانند عروس دریایی می باشد که خون و دستگاه گردش خون ندارند. بدن آن ها از دو 
یا س��ه الیه س��لول ساخته ش��ده است، همه سلول های آن ها می توانند به طور مس��تقل به تبادل مواد با محیط بپردازند. این گروه یک کیسه 

گوارشی با یک سوراخ به عنوان دهان و مخرج دارند. جریان مواد در کیسه گوارشی و منفذ آن دو طرفه می باشد. 
* در عروس دریایی یک کیس��ه گوارش��ی حاوی تعدادی لوله ش��عاعی که همگی به یک لوله دایره ای دیگر متصلند وجود دارد. دقت کنید 
که س��لول های پوش��اننده این لوله ها مژک دارند )برعکس هیدر که درون کیسه خود تاژک دارد( وزنش این مژک ها آب و مواد را در این 
لوله ها به حرکت در آورده و فقط این س��لول هایی که در داخل لوله هس��تند مستقیمًا با غذا و آب در تماس هستند. فاصله سایر سلول ها نیز 
با آب، چندان زیاد نیس��ت و از طریق انتش��ار، مواد مورد نیاز به آن ها رسیده و مواد زائد دوباره وارد لوله ها شده تا از سوراخ  دهانی این بار 

به عنوان مخرج، خارج شوند. 
نکته: عروس دریایی س��اده ترین انعکاس ها را در آب دارد، ماده دفعی نیتروژن دار آن 
آمونیاک می باش��د و دارای یادگیری عادی ش��دن به حرکت ه��ای دائمی بی خطر آب 

است. 
نکته: مژک داران، س��لوِل دهان دار )دهان س��لولی با ش��یار دهانی( دارند ولی کیسه تنان 

دارای کیسه دهان دار می باشند.

دستگاه گردش خون 
* جانوران پیشرفته که بدن آن ها چندین الیه سلول یا بافت و اندام دارند به دستگاهی به نام گردش خون و مایعی به نام خون نیاز دارند 

که در مورد آن ها نکات زیر را باید بدانید:
* بی مهرگان قلب لوله ای پش��تی و طناب عصبی ش��کمی دارند ولی مهره داران قلب شکمی و طناب عصبی نخاعی پشتی دارند. دقت کنید 
O2 بود به آن خون روش��ِن پر غذا می گوییم و اگر پر CO2 بود  که قلب، همواره خون پر غذا را به س��وی بدن هدایت می کند که اگر پر 
O2 گاز تنفسی  به آن خون تیره ی پر غذا می گوییم. الزم به ذکر است که سلول های قلب مانند هر سلول زنده ای باید از خون روشن پر 

بگیرند تا انرژی را به صورت ATP ذخیره کنند، حتی اگر درون قلب خون تیره جمع شده باشد. )مثل قلب ماهی و کرم خاکی(
* همواره رگ های خروجی از قلب را س��رخرگ و رگ های ورودی به قلب را س��یاهرگ می نامند، تعریف این دو واژه ربطی به خون تیره 

یا روشن درون آن ندارد.
الف( گردش خون باز: در بسیاری از بی مهرگان مانند حشرات، عنکبوتیان و سخت پوستان دیده می شود که ویژگی های زیر را دارند:

A: خون و لنف آن ها مخلوط است که همان همولنف است و سرعت جریان خون کمی در بدن دارند. 
B: شبکه ی مویرگی کاملی وجود ندارد )مویرگ ندارند( ⇐ خون در تماس مستقیم با سلول های سطحی اندام هاست )حوضچه ی خونی(.

C: همولنف یا خون آن ها درون رگ های بسته جریان ندارد و از انتهای باز بعضی رگ ها خارج می شود. 
 گردش خون ملخ

ملخ حش��ره ی بندپایی اس��ت با گردش خون باز و تنفس نای��ی. پس در قلب و 
O2 و CO2 وارد همولنف  رگ های آن خون تیره و روشن مفهومی ندارد چون 
نمی ش��ود، ماده ی زائد نیتروژن دار آن اس��ید اوریک به ص��ورت بلورهای جامد 
است، معده ی آن جذب غذا و روده اش جذب آب دارد. قلب لوله ای پشتی آن 
دارای منافذ دریچه دار است که در هنگام استراحت قلب، باز و با انقباض قلب، 
بسته می شود تا همولنف به سر و سایر قسمت های بدن برسد و به کمک انقباض 

ماهیچه ها از بخش های جلویی به بخش های عقبی هم برسد. 
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خون )همولنف( در تماس با سلول ها و بافت ها قرار می گیرد و همه ی سلول ها مواد زائد نیتروژن دار خود را به صورت اسید اوریک وارد همولنف 
کرده تا یک رگ آن ها را از بدن دفع کند و رگ دیگر همولنف کم غذا را به س��وی معده برای جذب غذا و به س��وی روده برای جذب آب 

ببرد، سپس قلبی با رگ های قطور که در انتهای خود منافذ دریچه دار دارند مواد را به سوی قلب در حال استراحت هدایت کنند.
نکته: 

1- تعداد انشعابات رگ هایی که از قلب ملخ خارج و به آن وارد می شوند زیاد است.
2- مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های بدن مبادله می شوند. 

3- قلب ملخ، لوله ای با منافذ متعدد می باشد و هر منفذ یک دریچه دارد که از معده و روده در هنگام استراحت، همولنف پرغذا )غذا از 
معده  و آب از روده( می گیرد. رگ های خروجی از قلب بدون دریچه، مواد را خارج می کنند.

 گردش خون خرچنگ دراز
سخت پوس��ت بندپایی با چشم مرکب اس��ت که گردش خون باز و قلب پشتی دارد. این جانور 
آبشش دارد و لقاح آن داخلی است در نتیجه اندام تناسلی تخصص یافته دارد. قلب فقط حاوی 
O2 و پر غذا می باش��د که 4 سرخرگ پشتی و تعدادی سیاهرگ به  خون )همولنف( روش��ن پر

آن متصل است که این سیاهرگ ها خون روشن را از آبشش به قلب منتقل می کنند.

نکته: در خرچنگ دراز، دو طرف قسمت تنفسی سیاهرگ وجود دارد. 
نکته: کتاب تعداد سرخرگ هایی که از قلب خرچنگ دراز خارج می شوند را 4 تا نشان داده است. در سطح پشتی سرخرگ و قلب دریچه دار 

و در سطح شکمی سرخرگ، سیاهرگ و طناب عصبی وجود دارد.
CO2 و آمونیاک زیادی دارد که مانند ماهی ها این دو ماده را از آبشش خارج می کنند.  نکته: رگی که به سمت آبشش می رود، 

ب( گردش خون بسته: در کرم خاکی و همه ی مهره داران دیده می شود که خون و لنف آن ها در رگ های جداگانه ای وجود دارد، همولنف 
ندارند و مایع بین بافتی در حد فاصل رگ ها و بافت ها وجود دارد.

خون و لنف جدا از هم دارند.
سرعت جریان خون به دلیل وجود مویرگ از گردش خون باز بیش تر است.

خون در تماس با سطح داخلی رگ و قلب است.

انواع گردش خون بسته
ساده: خون یک بار از قلب می گذرد. )ماهی و کرم خاکی(

مضاعف: خون دو بار از قلب می گذرد. )بقیه ی مهره داران(

نکته: در جانوران دارای گردش خون بس��ته، قلب، منافذ دریچه دار برای گرفتن خون در انتهای س��یاهرگ های خود ندارد بلکه در ابتدای 
سرخرگ های خروجی از قلب دریچه سینی وجود دارد که با انقباض بطن باز می شوند.

 گردش خون کرم خاکی
دارای س��اده ترین گردش خون بس��ته و قلب های لوله ای پش��تی با خون تیره است. رگ 
شکمی آن سرخرگی است که خون تیره را از قلب به مویرگ های سراسر پوست می برد 

و رگ پش��تی آن س��یاهرگی اس��ت که خون تیره ی پرغذا را از اندام ها به قلب می آورد.
* در کرم خاکی مانند حشرات طناب عصبی در سطح شکمی است.

* ک��رم خاک��ی معده و پ��ا ندارد ولی لوله گ��وارش دارد که گ��وارش مکانیکی را از 
سنگدان و شیمیایی را از روده آغاز می کند.

نکته: با توجه به این که خونی که توس��ط س��رخرگ از قلب کرم خاکی خارج می ش��ود 
برای تبادل گازهای تنفس��ی به پوس��ت می رود و از آن جا خون تبادل ش��ده به س��ایر 
بخش ه��ای بدن کرم خاکی می رود، بنابراین رگی که خون را از پوس��ت خارج می کند 

سرخرگ است و مویرگ پوستی کرم خاکی فاقد بخش سیاهرگی است.
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 گردش خون ماهی
قلب دو حفره ای شکمی با 1 دهلیز، 1 بطن و 1 دریچه ی دهلیزی بطنی و خون تیره دارد. 
س��رخرگ ش��کمی خون تیره را به آبش��ش ها )4 جفت کمان در دو طرف س��ر( برده و 
( را به همه جای بدن )جلو و عقب( می برد و  O2 س��رخرگ پشتی خون روش��ن )غنی از 

سپس سیاهرگ شکمی خون تیره را از بخش عقبی بدن به جلو و سمت قلب می آورد. 
* در ماهی و کرم خاکی دو طرف قس��مت تنفس��ی آن ها سرخرگ است و در خرچنگ 

دراز دو طرف قسمت تنفسی سیاهرگ وجود دارد.
* خرچنگ دراز و ماهی، هر دو سرخرگ پشتی با خون روشن دارند.

نکات تکمیلی:
نکته 1: بعد از مویرگ پوستی کرم خاکی و بعد از مویرگ آبششی ماهی و بعد از شبکه ی اول مویرگی کلیه ی انسان دوباره سرخرگ وجود 

دارد و دو طرف این مویرگ ها، بخش سرخرگی است.
نکته2: همواره در گردش خون بس��ته، به رگی که قبل از مویرگ می باش��د سرخرگ می گوییم و به رگ بعد از مویرگ، سیاهرگ می گوییم. 

ولی بعد از مویرگ در سه قسمت دوباره سرخرگ ایجاد می شود. مویرگ در این مناطق فاقد بخش سیاهرگی است:
1- سرخرگی که از مویرگ پوست کرم خاکی خارج می شود.

2- سرخرگ پشتی که از آبشش ماهی خارج می شود.
3- سرخرگ وابران کلیه ی انسان بعد از شبکه ی اول مویرگی

* یعنی مویرگ پوست کرم خاکی، مویرگ آبششی ماهی و شبکه ی اول مویرگی در کلیه انسان فاقد بخش سیاهرگی است و دو طرف آن سرخرگ است.
نکته 3: در ماهی و کرم خاکی رگ خارج ش��ده از قلب به اندام تنفس��ی و از اندام تنفس��ی به همه جا از جمله مغز، قلب و ... خون رس��انی 
می کند ولی در انس��ان رگ های خارج ش��ده از قلب برخی به دس��تگاه تنفس و برخی به اندام های دیگر می روند ولی رگ خروجی از دستگاه 

تنفس به قلب و رگ خروجی از اندام های لوله گوارش ابتدا به کبد می روند.
نکت��ه 4: در ماه��ی و کرم خاکی فقط خون تیره و در خرچنگ دراز فقط خون روش��ن در قلب جریان دارد ولی در پرندگان، پس��تانداران و 
خزندگان به علت داش��تن گردش خون مضاعف هم خون تیره و هم خون روش��ن در قلب جریان دارد. حش��رات که گردش خون باز دارند 

فاقد خون تیره و روشن در بدن می باشند.

گردش مواد در جانوران پست تر از انسان
چند مورد از موارد زیر درباره ی کیسه تنان درست نمی باشند؟- 3

الف( همه ی سلول های آن ها می توانند مستقاًل تبادل مواد با محیط انجام دهند.
ب( در کیسه های گوارشی آن ها، لوله های شعاعی وجود دارد.

ج( ساده ترین گردش مواد را در جانوران دارند.
د( لوله های شعاعی به چند لوله ی دایره ای متصل اند.

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
در مورد شکل روبه رو کدام گزینه درست است؟ - 4

1( مژک ها مواد را درون لوله ها پخش می کنند. 
2( کیسه تنی دارای چند مجرای ورود مواد به بدن است. 

3( ساده ترین دستگاه گردش خون را دارد. 
4( همه ی سلول های آن در تماس مستقیم با مواد است و مستقل عمل می کنند.

حرکت مواد درون لوله هاسی بدن عروس دریایی چگونه صورت می گیرد؟- 5
2( با انقباض ماهیچه های لوله ها 1( با زنش تاژک های سلول های پوششی این لوله ها 

4( حرکت مواد درون این لوله ها خودبه خود صورت می گیرد. 3( با زنش مژک های سلول های پوششی این لوله ها 
ساده ترین دستگاه گردش مواد در گروهی از جانوران دیده می شود که امکان ندارد ……… داشته باشند.- 6

2( تاژک و حرکت 1( مژک و انعکاس  
4( گوارش برون سلولی و زندگی صیادی 3( خون و طناب عصبی  
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در جانداری که خون فقط با سلول های پوششی درون رگ ها در تماس است، قطعًا ……… - 7
4( دیافراگم و رنین وجود دارد. 3( طناب عصبی، پشتی است.  2( لقاح، داخلی است.  1( همولنف وجود ندارد. 

چند مورد از موارد زیر درباره ی ملخ درست اند؟- 8
ب( دستگاه گردش خون باز و معده ای با قدرت جذب غذا دارد. الف( قلب لوله ای پشتی دریچه دار دارد. 

د( همولنف از انتهای همه ی رگ ها خارج می شود. ج( خون تیره و روشن در بدن ندارد و آب از روده جذب می شود. 
ه ( نصف گامت های آن ها صفت جنسی ندارند.

4( 5 مورد 3( 4 مورد  2( 3 مورد  1( 2 مورد 
کدام عبارت، درست است؟ »در ملخ، ……… «- 9

1( حرکت ماهیچه های بدن، در گردش خون در بدن، نقش ندارد.
2( در مبادله ی گازهای تنفسی، دستگاه گردش خون، نقش دارد.

3( همولنف در هنگام استراحت قلب، از طریق رگ هایی از معده به دریچه های قلبی وارد می شود.
4( مواد غذایی، به طور مستقیم از مویرگ خونی به سلول های بدن وارد می شود.

در گردش خون ماهی، سرخرگ ……… خارج شده از ……… به همه جای بدن می رود.- 10
4( شکمی - دو طرف سر 3( پشتی - بخش شکمی  2( شکمی - بخش شکمی  1( پشتی - دو طرف سر 

چند مورد از موارد زیر درست اند؟- 11
الف( مقدار اکسیژن از دی اکسید کربن در خونی که در قلب کرم خاکی جریان دارد زیاد تر است.

ب( قلب لوله ای در ملخ، پشتی ولی در کرم خاکی شکمی است.
ج( همه ي بی مهرگاِن دارای دستگاه گردش خون، گردش خون باز دارند.

د( خونی که در قلب خرچنگ دراز جریان دارد، تصفیه شده است و قلب آن مانند ملخ دریچه دارد.
4( صفر مورد 3( 3 مورد  2( 1 مورد  1( 2 مورد 

چند مورد از موارد زیر درست اند؟- 12
الف( در هنگام انقباض قلب ملخ، دریچه های منافذ قلب باز نمی شوند.

ب( در ملخ، همولنف فقط از معده به قلب برمی گردد.
ج( در ملخ هنگام استراحت قلب، خون بار دیگر از طریق یک منفذ به قلب بازمی گردد.

د( حرکت ماهیچه های بدن ملخ همولنف را به بخش های عقبی می راند.
4( 2 مورد 3( 3 مورد  2( 1 مورد  1( 4 مورد 

از اندام تنفسی کدام یک سرخرگ خارج می شود؟- 13
4( کرم خاکی و ماهی 3( انسان و ماهی  2( وزغ و خرچنگ دراز  1( خرچنگ دراز و ملخ 

چند عبارت جمله ی مقابل را به طور نادرست تکمیل می کنند؟ »در خرچنگ دراز، ……… «- 14
الف( قلب های لوله ای شکل، رگ های پشتی و شکمی را به یک دیگر متصل می کنند.

ب( قلب خوِن روشن را دریافت می کند و به بافت ها می رساند.
ج( قلب خون پر اکسیژن را از دستگاه تنفس دریافت کرده و به سلول های بدن می فرستد.

د( هنگامی که قلب انقباض می کند، خون پر اکسیژن از طریق چندین منفذ دریچه دار از قلب خارج می شود.
4( 1 مورد 3( 4 مورد  2( 3 مورد  1( 2 مورد 

چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را درست تکمیل می کنند؟- 15
»جانوری که خون عبوری از قلبش همواره روشن است، امکان ندارد که ………«

ب( در سطح شکمی سرخرگ و سیاهرگ و طناب عصبی داشته باشد. الف( چهار سرخرگ از قلب آن خارج شود. 
د( قلب های لوله ای پشتی و آبشش داشته باشد. ج( قلب دریچه دار شکمی و همولنف داشته باشد. 
4( 2 مورد 3( 4 مورد  2( 1 مورد  1( 3 مورد 

قلب ماهی دارای ……… دریچه ی دهلیزی - بطنی است و خون تیره با آمونیاک ……… توسط سرخرگ ……… به آبشش ها می رود.- 16
4( یک - زیاد - شکمی 3( دو -  زیاد - شکمی  2( یک -  کم - پشتی  1( دو  - کم - پشتی 

در خرچنگ دراز، ……… - 17
2( سیستم گردش مواد، در تبادل گازهای تنفسی نقشی ندارد. 1( خون درون رگ های باز جریان ندارد. 

4( تبادل گازهای تنفسی پیش از ورود خون به قلب انجام می گیرد. 3( بخش شکمی برخالف بخش پشتی فاقد سرخرگ می باشد.  
مهره داری که قلب دو حفره ای ندارد، امکان دارد که ……… داشته باشد.- 18

4( لقاح خارجی 3( حفره ی گلوئی در حالت بلوغ  2( دفع آمونیاک و اوریک اسید  1( همولنف 
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چند مورد از موارد زیر درباره ی ماهی درست اند؟- 19
الف( سرخرگ پشتی ماهی به جلو و عقب بدن خون می دهد.

ب( در ماهی های استخوانی در دو طرف سر، چهار کمان آبششی وجود دارد.
ج( سیاهرگ شکمی ماهی مانند سرخرگ شکمی خون کم غذا دارد.

د( خون ورودی به قلب و خون خروجی از قلب هر دو تیره است.
4( 1 مورد 3( 2 مورد  2( 4 مورد  1( 3 مورد 

کدام گزینه مسیر خون را در دستگاه گردش خون ماهی به درستی نشان می دهد؟- 20
2( سیاهرگ شکمی ← دهلیز ← بطن ← سرخرگ 1( سیاهرگ شکمی ← بطن ← دهلیز ← سرخرگ 
4( سرخرگ پشتی ← دهلیز ← بطن ← سیاهرگ 3( سرخرگ پشتی ← بطن ← دهلیز ← سیاهرگ 

جریان خون در کدام یک به ترتیب ساده و مضاعف است؟- 21
4( ماهی حوض - المپری 3( سهره - آرمادیلو  2( ماهی - الک پشت  1( قورباغه - کرم خاکی 

در ……… برخالف ………، هم خون تیره و هم خون روشن در قلب جریان دارد.- 22
4( سوسمار - ماهی 3( خرچنگ دراز - کرم خاکی  2( تمساح - غاز وحشی  1( ماهی - ملخ 

جانوری آبزی که در سطح پشتی و شکمی خود، سرخرگ دارد، قطعًا ……… دارد. - 23
2( آبشش  1( یک دریچه دهلیزی بطنی   

4( منافذ دریچه دار ورود خون به قلب 3( دفع آمونیاک   
کدام گزینه در مورد جانور روبه رو صحیح نیست؟- 24

1( دریچه های قلب در هنگام استراحت باز شده و خون روشن به آن وارد می شود. 
2( ماده ی دفعی نیتروژن دار آن اسید اوریک است و معده جذب غذا می کند. 

3( قلب پشتی و رشته ی عصبی شکمی دارد. 
4( در هر قطعه ی بدن یک گره عصبی دارد و دارای تنفس نایی است.

در شکل روبه رو )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب کدام اند؟ - 25
1( سرخرگ پشتی - سیاهرگ شکمی - سرخرگ شکمی
2( سرخرگ پشتی - سرخرگ شکمی - سیاهرگ شکمی
3( سرخرگ شکمی - سرخرگ پشتی - سیاهرگ شکمی
4( سرخرگ شکمی � سیاهرگ شکمی - سرخرگ پشتی

قلب کدام جانور دارای منافذ متعددی است و چه هنگام این منافذ بسته است؟- 26
4( کرم خاکی - انقباض 3( کرم خاکی - انبساط  2( ملخ - انقباض  1( ملخ - انبساط 

در خرچنگ دراز ……… . - 27
1( خون درون رگ های بسته جریان دارد.

2( همولنف، در تبادل گازهای تنفسی نقشی ندارد.
3( سیستم دفاعی قادر است پیوند بافت بیگانه را پس بزند.

4( تبادل گازهای تنفسی پیش از ورود خون به قلب انجام می گیرد.
جانوری که در لوله ی گوارشی خود معده ندارد، ………- 28

2( قلب های لوله ای آن منفذهای ورودی خون دارند. 1( خون را از انتهای باز برخی رگ ها، خارج می کند. 
4( رگ شکمی آن خون را از قلب به سمت پوست می برد. 3( خون روشن توسط رگ پشتی آن به قلب وارد می شود. 

در کدام جانور خون تیره یا روشن در قلب وجود ندارد؟- 29
4( قورباغه و کرم خاکی 3( ملخ و زنبور  2( کرم خاکی و ملخ  1( خرچنگ دراز و ماهی 

همه ی مهره داران بالغی که گردش خون بسته ی ساده دارند، ………- 30
1( چند عدد قلب لوله ای دارند.

2( لقاح خارجی و دفع آمونیاک دارند.
3( خون را پس از تبادل گازها به قلب بازگردانده و سپس به سراسر بدن می فرستند.

4( در دو طرف مویرگ تنفسی خود سرخرگ دارند.


