
 تبادالت گازی:  سومفصل    زیست دهم

بارمتشریحی سوال به همراه پاسخنامهردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
مام مسیر ورود هوا در بینی از پوست نازک پوشیده شده است.ت-1

رشت خوار بیگانه خواری دارد ولی فاقد توانایی حرکت است.د-2

ر دم عمیق ماهیچه های گردن به افزایش حجم قفسه سینه کمک می کند.د -3

ش متعلق به الرو دوزیستان است.ساده ترین آبش -4

2

2
مشخص کنیددرجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را 

ی شودحلق ( به درون شش ها هدایت معضالت  –ه هوا به کمک ) ماهیچه های بین دنده ای در قورباغ-1

انتهای لوله های نایدیسی ( قراردارد.در  –یع در سیستم نایدیسی ) در مسیر لوله های نایدیسی ما -2

یرنده ای کششی شش( با اثر بر بصل النخاع دم را تمام می کند .گ -پل مغز) -3

( می گویند .مرده  –هوای موجود در مسیر مبادله ای را هوای ) باقی مانده  -4

بند ( است.میان  –صلی در تنفس آرام و طبیعی بر عهده ) وزن دنده ها نقش ا -5

5/2

:جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3

ا شامل می شود .ر --------------در عقب  و ----------انتهای حلق به یک دو راهی ختم می شود که در جلو -1

ست. ا ----------شکل است و دهانه آن در سمت  C غضروف نای  -2

بدیل می شودت --------------نای در انتهای خود به دو  -3

یبات ضد میکروبی وجود دارد.ترک -------------در  -4

5/2

را بنویسید)دوواژه اضافی است(. عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن 4
1-CO2                                                                ضروف ابتدای نایغ -الف 

 رمزقگویچه  -ب                                                           برچاکنای -2

ان شش های کش س -ج                                                   عامل سطح فعال -3

گاز اکسیژن -د                                                    درازیکربنیک این -4

 ATP -و  بازدم-5

 PHاهش ک -ی 

اهش کششی سطحی ک -ل 

5/2

های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5

در مورد سرفه کدام حالت درست نیست-1

حنجره پایین -پی گلوت پایین    دا -بان کوچک پایین           جز -بان پایین     بز -الف

ساده ترین ساختار تنفس مهره داران -2

ه های هوادار پرندگانکیس -بشش ماهی بالغ     دآ -بشش الرو دوزیستان      جآ -وست دو زیستان    بپ -الف

ترند میلی لیچحدودا بار نفس بکشد میزان هوای مرده  60یتر است. اگر این فرد در دقیقه یلی لم 6000حجم تنفسی فردی در دقیقه  -3

 است. 

  100 -د      33 -ج      32 -ب       30-الف
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 تبادالت گازی:  سومفصل    زیست دهم

زیر پاسخ دهید.های  سشبه پر 6

کنید ظرفیت حیاتی را تعریف-1

با مایع جنب دارد؟ حالت شش ها چخ ارتباطی -2

حبابک وجود دارد؟چند نوع یاخته در دیواره  -3

وای ورودی را کم و زیاد می کند؟چگونه نایژک ه -4

دو وظیفه بخش هادی دستگاه تنفس -5

ت.چرا بازدم یک فرایند غیر فعال اس -6

6

تصویر چه ساز و کار تهویه ای را نشان می دهد 7

زندگی قورباغه از چه روش هایی برای تنفس استفاده می شود  در طی چرخه

 شماره های مشخص  شده را نام گذاری کنید. 

3

موفق و پیروز باشید.

 

 

20

گروه  آموزشی دکتر دنا 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://www.drdna.ir/
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR


 تبادالت گازی:  سومفصل    زیست دهم

بارمتشریحی سوال به همراه پاسخنامهردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1

 غ قسمت ابتدایی بینیمام مسیر ورود هوا در بینی از پوست نازک پوشیده شده است. ت-1

غ دارای توانایی حرکت    رشت خوار بیگانه خواری دارد ولی فاقد توانایی حرکت است.د-2
صر دم عمیق ماهیچه های گردن به افزایش حجم قفسه سینه کمک می کند. د -3
غ ستاره دریایی    ش متعلق به الرو دوزیستان است. ساده ترین آبش -4

2

2
مشخص کنیددرجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را 

ی شودحلق ( به درون شش ها هدایت معضالت  –ه هوا به کمک ) ماهیچه های بین دنده ای در قورباغ-1

( قراردارد. انتهای لوله های نایدیسیدر  –یع در سیستم نایدیسی ) در مسیر لوله های نایدیسی ما -2

گیرنده ای کششی شش( با اثر بر بصل النخاع دم را تمام می کند . -پل مغز) -3

( می گویند .مرده  –هوای موجود در مسیر مبادله ای را هوای ) باقی مانده  -4

( است. بندمیان  –صلی در تنفس آرام و طبیعی بر عهده ) وزن دنده ها نقش ا -5

5/2

:جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3

. را شامل می شود ---------مری-----در عقب  و --------نای--انتهای حلق به یک دو راهی ختم می شود که در جلو -1

است.  -------مری---شکل است و دهانه آن در سمت  C غضروف نای  -2

تبدیل می شود --------ایژهن------نای در انتهای خود به دو  -3

ترکیبات ضد میکروبی وجود دارد. ---------ترشحات مخاطی----در  -4

5/2

 را بنویسید)دوواژه اضافی است(. عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن 4
1-CO2                      ضروف ابتدای نایغ -الف                                          ی

چه قرمزگوی -ب                                        الف                   برچاکنای -2

ان شش های کش س -ج                                        ل           عامل سطح فعال -3

گاز اکسیژن -د                                          ب          درازیکربنیک این -4

 ATP -و  ج  بازدم-5

 PHاهش ک -ی 

اهش کششی سطحی ک -ل 

5/2

های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5
در مورد سرفه کدام حالت درست نیست-1

حنجره پایین -اپی گلوت پایین    د -ج        زبان کوچک پایین    -پایین     ب زبان -الف

نساده ترین ساختار تنفس مهره دارا -2

یسه های هوادار پرندگانک -بشش ماهی بالغ     دآ -بشش الرو دوزیستان      جآ -دو زیستان    ب پوست -لفا

ترند میلی لیچحدودا بار نفس بکشد میزان هوای مرده  60یتر است. اگر این فرد در دقیقه لیلی م 6000حجم تنفسی فردی در دقیقه  -3

 است. 

  100 -د      33 -ج      32 -ب       30-الف
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 تبادالت گازی:  سومفصل    زیست دهم

زیر پاسخ دهید.های  سشبه پر 6

برابر و ردک خارج ها شش از توان می عمیق بازدم یک با و عمیق دم یک از پس هک است هوایی مقدار  کنید ظرفیت حیاتی را تعریف-1

.است بازدمی ذخیرۀ و دمی ذخیرۀ جاری، های حجم مجموع با

کامالً بازدم، حالت در ها شش شود می باعث و تاس کمتر جَو فشار از مایع این فشارارتباطی با مایع جنب دارد؟ حالت شش ها چه -2

نشوند جمع

فراوان و فرشی سنگ اوّل، عنو .است شده ساخته یاخته نوع دو از ابکحب دیوارۀ حبابک وجود دارد؟چند نوع یاخته در دیواره  -3

دارد عهده بر را فعال سطح عامل ترشح و شود می دیده کمتر خیلی تعداد به متفاوت، کامالً ظاهری با دوم، نوع .است تر

کها ایژن ویژگی این .شوند گشاد و تنگ توانند می کها نایژ غضروف، نداشتن علت بهوای ورودی را کم و زیاد می کند؟چگونه نایژک ه -4

کند تنظیم را خروجی یا ورودی ایهو مقدار بتواند تا یدهد  امکان تنفس دستگاه به

میکروب مثل ها، ناخالصی از را آن و یکنندم هدایت تنفسی دستگاه بیرون و درون به را هوا.  دو وظیفه بخش هادی دستگاه تنفس -5

می کند سازی پاک غبار، و گرد راتذ و یزا بیمار های

ویژگی ثرا بر و خارجی، های دند بین های ماهیچه و بند میان ۀ ماهیچ آمدن در استراحت به با ت. چرا بازدم یک فرایند غیر فعال اس -6

شود می رانده بیرون به آنها درون وهوای یابد می کاهش ها شش حجم نتیجه، در و سینه قفسۀ حجم ها، شش کشسانی

6

 فشار مثبت   تصویر چه ساز و کار تهویه ای را نشان می دهد 7

ششی  ست ودوران الروی آبششی و در زمان بلوغ پو      زندگی قورباغه از چه روش هایی برای تنفس استفاده می شود  در طی چرخه

شماره های مشخص  شده را نام گذاری کنید. 

3

موفق و پیروز باشید.

 

 

20

گروه  آموزشی دکتر دنا 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://www.drdna.ir/
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR



