
 تبادالت گازی:  سومفصل   زیست دهم

بارمتشریحی سوال به همراه پاسخنامهردیف

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

بیشتر جانوران ساز و کارهای تهویه ای دارند. .1

خزندگان ساز و کار فشار منفی دارند.همه  .2

مجرای نای همیشه باز است. .3

.بخشی از هوای بازدمی در بخش هادی دستگاه تنفس می ماند و به بخش مبادله ای نمی رسد .4

2

2

 درجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.

کسان( نمی باشد.ی -در پرنده شهد خوار کیفیت هوای همه کیسه های هوادار) متفاوت .1

.رجان( گازها می توانند مستقیم بین یاخته ها و محیط مبادله شوندم -در ) پالناریا .2

ربنیک انیدراز( وجود دارد.ک -در گویچه قرمز آنزیمی به نام ) کربنیک آمیالز .3

روشن( می باشد. –سرخرگ ششی دارای خون) تیره  .4

د.نای( وجود دارن -در ) مری شکل Cحلقه های غضروفی .5

5/2

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

.قورباغه با حرکتی شبیه به ........................ هوا را به شش ها می راند.1

نام دیگر عامل سطح فعال.............................. است. .2

هستند....................... و ......................... دارای آبشش  .3

دیواره.......................فاقد غضروف می باشد. .4

5/2

عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4

 پرده جنبآ.     کیسه حبابکی .1

اسپیروگرامب.  شش ها     .2

خوشه انگورج.      دم نگاره .3

پروتئیند.  هم          .4

اسپیرومتره.    هموگلبین .5

غیر پروتئینی.  

کربوهیدراتو.  

5/2

از پرسشهای چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. 5

گزینه درست است؟کدام  .1

.شود می محسوب مرده هوای نرسد ها حبابک به ولی شود وارد تنفس دستگاه به که هوایی هر )الف( 
.دارد نیز غضروف میکند ترشح مخاطی مادۀ که تنفس دستگاه از بخشی هرب( 
.باشند داشته مستقیم ارتباط انتهایی های نایژک با توانند می ها حبابکج( 
.کرد مشاهده ها حبابک یاخته نوع دو هر و خونی مویرگ بین توان می را مشترک پایه غشاید( 
؟عمیق کدام هوا درون شش ها می مانددر بازدم  .2

 3و  2گزینه د(                   هوای باقیمانده ج(               حجم جاری ب(      حجم ذخیره بازدمی الف( 

.شود می حاصل.............................  از مستقیما یاخته رایج انرژی .3

CO2مصرف د(       تولید فسفاتج(       O2مصرف ب(       تولید گلوکزالف( 

است؟ انسان مشابه زیر جانوران از کدامیک در تنفس نوع-4

 ملخد(                هیدرج(            حلزونب(                   ستاره دریایی (الف
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است؟ بیشتر سایرین از انسان شش از حجم کدام در اکسیژن صد در-5

 قی ماندهحجم باد(                 هوای مردهج(                   ب( هوای ذخیره بازدمی           هوای ذخیره دمیالف(

؟نام دیگر کنترل چیست -6

واپایشد(                  بسپارج(                پاالیش     ب(                   اسپیرومترالف( 

های زیر پاسخ دهید. سشپربه  6

 در کدام جانوران ، شش ها جایگزین آبشش ها شده اند؟ .1

؟پرندگان عالوه بر شش ، دارای چه ساختار تنفسی هستند .2

؟چه ماده ای در دوزیستان  به افزایش کارایی تنفس پوستی کمک می کند .3

کدام گازمسموم است و باعث گاز گرفتگی می شود؟ .4

اندام ها در بدن صورت می گیرد؟واژه سازی به کمک کدام  .5

محرک مهمتر برای نفس کشیدن چه چیزی می باشد؟ .6

به مجموع دو یا چند حجم تنفسی چه می گویند؟ .7

5/3

قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید. انشعابات نای می باشد. شکل زیر 7

A................. :..............

B............................... :

C ................................ :

D................................. : 

E....................................:
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 :  دهیدپاسخ به سواالت زیر  8

........................وقتی ذرات خارجی و یا گازهای مضر وارد مجاری تنفسی می شوندباعث چه واکنشی در بدن می شوند؟  .1

...............................خون عبوری از سیاهرگ ششی چه گونه است؟ .2

....................... هموگلبین دارای چند رشته پلی پپتیدی است؟ .3

کدام دانشمند معتقد بود نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب می شود؟...................... .4

1

به سواالت زیر پاسخ دهید  9

تنفس نایدیسی در کدام موجودات دیده می شود؟ .1

تهویه ششی دارای چند فرآیند است؟ .2

به چه نایژکی ، نایژک مبادله ای می گوییم؟ .3

های غضروفی شبیه به نعل اسب در دیواره نای چه فایده ای دارند؟حلقه  .4

2
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بارمتشریحی پاسخنامه

 درست  .1 1

درستنا .2

 درست .3

درستنا .4

2

یکسان.21

پالناریا .2

کربنیک انیدراز .3

تیره .4

نای .5

5/2

قورت دادن  .1 3

 سورفاکتانت .2

دوزیستان -ماهیان .3

 نایژک ها .4

5/2

ج.1 4

آ.2

ب .3

ی .4

د .5

5/2

الف .1 5

ج.2

ب .3

ب.4

ج.5

د .6

5/1

مهره داران خشکی زی .61

کیسه های هوادار.2

ماده مخاطی لغزنده.3

گاز مونو اکسید کربن.4

لب ها و دهان) شامل زبان و دندان ها(.5

co2نیاز بدن به دفع.6

ظرفیت تنفسی.7
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7 A :غضروف

B :اصلی نایژه

C  :نایژه

D :نایژک 

Eنایژک انتهایی :
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سرفه و عطسه .1 8

 روشن .2

رشته 4 .3

 .ارسطو4

1

بی مهرگان خشکی زی مثل حشرات و صد پایان .1 9

فرآیند دم و بازدم 2 .2

نایژکی که روی آن حبابک وجود دارد .3

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارد .4

2
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