
 باسمه تعالی

 ...........................................................  نام و نام خانوادگی :           1زیست شناسی آزمون :  

 دقیقه  .............:  تاریخ :        /     /         زمان الزم        تبادالت گازيموضوع آزمون :  

 دبیر : نجفی     .................................. دبیرستان دخترانه :        شماره آزمون : 
 شمارك                                                           

 

  درست / نادرست                را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. درست یا نادرست بودن جمالت زیر -1
        دمیده شود، زرد رنگ می گردد. CO2اگر به محلول آب آهک،  )الف

 پهن دارند.دراز یا کوچک و بدنی  ۀ) جانورانی که تنفس پوستی دارند، معموالً جثب
     از حفرة شکمی جدا می شود. در مهره داران، قفسه سینه به وسیله پرده دیافراگم )ج
  در پرندگان، هنگام دم ، هواي تهویه نشده از شش وارد کیسه هاي هوایی جلویی می شود. )د

            ه) در تک سلولی ها تبادالت گازي بین سلول هاي بدن و آب از طریق فرآیند انتشار صورت می گیرد.
 

 است. جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.جمالت زیر در مورد سیستم تنفسی حشرات  -2
تشکیل شده است که شاخه هاي آن در  ................................به نام  ................................سیستم تنفسی حشرات از تعدادي « 

 و بدون نیاز به  ................................بدن به طور ا سلول هاي منشعب شده است. تبادل گازها از این انشعابات ب ................................
 »انجام می گیرد.  ................................همکاري 

 
 

 نوع تنفس در جانوران زیر چگونه است؟ -3
 ................................ ج) اُردك    ................................   ب) نوزاد قورباغه   ................................ الف) پروانه 

  
  

 الف) علت باز بودن همیشگی ناي و نایژه ها چیست؟ -4
 ب) بافت پوششی دیواره مجاري تنفسی از چه نوعی است؟

 ج) ترشحات مخاطی موجود در مجاري تنفسی چه نقشی دارد؟
 

 
 ن آنزیم در کجا وجود دارد؟ایو  یون بیکربنات به کمک چه آنزیمی تشکیل می شود -5
 
 

 چرا بعضی از نوزادان زودرس به سختی تنفس می کنند؟ -6

 
 

 الف) منظور از هواي جاري چیست؟ -7
 بار در دقیقه باشد، حجم تنفسی این  14میلی لیتر و تعداد تنفس او  600ب) در صورتی که حجم هواي جاري در یک شخص 

 فرد را محاسبه نمایید.
 

 ج) در هر دقیقه چه مقدار هواي مرده در شش هاي این شخص وجود دارد؟
 

 
 

 )    صفحه (



 
  هواي ذخیره بازدمیو  هواي باقیمانده،  هواي مکملهاي مشخص شده مربوط به  شمارهدر اسپیروگرام زیر کدام یک از  -8

 است؟
 

 
 
 

 صحیح ترین گزینه را انتخاب نمایید. -9
 گازها شدیدتر است؟ام یک از این میل ترکیبی هموگلوبین با کد -1

  COد)     O2ج)     N2ب)     CO2الف) 
 تبادل گازهاي تنفسی با خون بیش تر در کدام بخش از دستگاه تنفسی انسان صورت می گیرد؟ -2

 د) ناي   ج) کیسه هوایی  ب) نایژك هاي انتهایی   الف) نایژك ها 
 کنند؟ در هنگام عمل دم ، دنده ها به کدام سمت حرکت می -3

 د) پایین و خارج   ج) باال و داخل   ب) پایین و داخل  الف) باال و خارج
 کدام است؟ فاقددیواره ي نایژك ها  -4

 د) مژه   ج) غضروف   ب) بافت پوششی  الف) سلول هاي مخاطی
 در انسان قسمت عمده ي دي اکسید کربن به چه صورتی از بافت ها به کیسه هاي هوایی منتقل می شود؟ -5
 د) ترکیب با هموگلوبین  ج) محلول در پالسما   کربناتب)   ف) یون بی کربناتال
 در تنفس آرام و طبیعی کدام یک مهم ترین نقش را در حرکات شش ها دارد؟ -6

 د) هرسه مورد   ج) عضالت شکم   ب) دیافراگم الف) ماهیچه هاي دم و بازدم
 ظرفیت حیاتی شش معادل کدام یک می باشد؟ -7

 ب) هواي جاري + دخیره ي دمی + دخیره ي بازدمی     اري + دم عمیقالف) هواي ج
 د) ذخیره ي دمی + ذخیره ي بازدمی    ب) هواي جاري + ذخیره ي بازدمی

 جنس عضالت بین دنده اي و دیافراگم به ترتیب از کدام نوع عضالت است؟  -8
 ططمخ –د) مخطط    مخطط –صاف  ج)   صاف –ب) مخطط   صاف –الف) صاف 

 . بسته می شود.…ۀ.. ایجاد می شود و در هنگام عطسه راه دهان به وسیل…عطسه بر اثر تحریک گیرنده هاي موجود در   -9
 اپی گلوت –د) ناي   وچککزبان  –ج) بینی   زبان کوچک –ب) گلو   اپی گلوت –الف) بینی 

 کارآیی دستگاه تنفس در کدام یک بیشتر است؟ -10
 د) مار   ج) کرم پالناریا    قابب) ع  زنبورعسل الف)
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 صفحه (      ) جمع نمره    
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