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چرانفسمیکشیم؟
 

 صد بار خودم بهش گفتم که ارسطو جان، تورو چه به زیست!! برو دنبال فلسفه! ولی گوشش بدهکار نبود!!

 0294  کدام گزینۀ زیر با اعتقادات ارسطو در رابطه با نفس کشیدن همخوانی ندارد؟ 

1( اگر فردی فرآیند تنفس را انجام ندهد، نمی تواند همۀ ویژگی های حیات را داشته باشد.

2( گازهای ورودی به بدن با گازهای خروجی از بدن، از نظر مقداری، یکسان می باشند.

3( باالتر بودن دمای هوای بازدمی نسبت به هوای دمی، تنها تفاوت هوای دمی و بازدمی است.

4( فرآیند تنفس در عملکرد صحیح دستگاه گردش خون دارای نقش است.

 0295 در رابطه با سازوکار دستگاه تنفس در انسان، ارسطو ............ زیست شناسان امروزی ............ 

گاهی نسبی داشت. 1( همانند - به تأثیر تنفس بر عملکرد اندام اصلی دستگاه گردش مواد آ

2( برخالف - هیچ تفاوتی بین هوای ورودی به شش ها و هوای خروجی از آن ها قائل نبود.

3( همانند - به ارتباط تنگاتنگ دستگاه تنفس و دستگاه گردش مواد پی برده بود.

4( برخالف - میزان حجم هوای دمی و بازدمی را یکسان در نظر می گرفت.

 0296  کدام گزینه در ارتباط با همکاری هایی که توسط دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس یک انسان سالم و بالغ انجام می شود، صحیح نیست؟

1( اندام هایی که به هرکدام از آن ها یک انشعاب از سرخرگ خروجی بطن راست وارد می شود، از قطور ترین سرخرگ بدن خون دریافت می کنند.

2( خونی که هدایت آن هنگام هیجان با اثر سمپاتیک به ماهیچۀ دوسر ران افزایش می یابد، فاقد توانایی عبور مستقیم از تمام الیه های قلب است.

 با فعالیت کربنیک انیدراز pH خون کاسته می شود.
ً
3( هرگاه شکل رایج و قابل استفادۀ انرژی در اثر تبدیل انرژی مواد مغذی به دست آید، قطعا

4( ارسطو ضمن در نظر گرفتن ارتباط دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس در بدن، دمای هوای دمی و هوای بازدمی را متفاوت می دانست.

 0297  کدام گزینه در ارتباط با واکنش کلی تنفس یاخته ای انجام شده در یاخته های پوششی بدن انسان صحیح نمی باشد؟

1( این واکنش با ورود مولکول گلوکز به فراوان ترین اندامک دو غشایی یاخته انجام می شود.

2( در تیره شدن خون جابه جا شده توسط شبکۀ مویرگی تغذیه کنندۀ یاخته های بافتی نقش دارد.  

3( انرژی حاصل از شکستن گلوکز، صرف اتصال فسفات به نوعی مولکول فاقد فسفات می  شود.

4( دو نوع از محصوالت این واکنش، مواد مورد نیاز برای فعال شدن آنزیم کربنیک انیدراز هستند.

3
تبادالت گازی

مباحث مهم ترکیبی مستقل تعداد کل سؤاالت

آبششماهیها-بخشهای ساختار

ناتومی عملکردیدستگاهتنفس-مقایسۀآ

ی- اجزایدستگاهتنفس-تنفسجانور

بافتشناسینایوفرآینددموبازدم

3 4 7 کنکور داخل و خارج 98

6 4 10 کنکور داخل و خارج 99

2 0 2 کنکور داخل و خارج 1400

6 4 10 کنکور داخل و خارج 1401

فصلسوم
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 0298  چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل نمی کند؟

»به طور معمول ساخته شدن منبع رایج انرژی یاخته ها به دنبال .............، دور از انتظار .............. .«

الف( تجزیۀ مولکول های چربی  و پروتئین ها ضمن اختالل در عملکرد سیستم ایمنی و ماهیچه های اسکلتی بدن - است

ب( افزوده شدن فسفات های آزاد سیتوپالسم به ADP در آخرین مرحلۀ گلیکولیز به شیوۀ ساخته شدن اکسایشی - نیست

ج( فعالیت های شدید پایین ترین ماهیچه های تنفسی و به دنبال آن، فقدان یا کاهش گاز اکسیژن در مایع بین یاخته ای - است

د( فعالیت کاتالیزوری پروتئین مستقر در غشای یاخته های عصبی که دارای ۵ جایگاه برای قرارگیری یون های مثبت می باشند - نیست

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0299 مولکول گلوکز جذب شده توسط یاخته های رودۀ باریک با حضور اکسیژن در فرایندی شرکت می کند که ............

1( نمی تواند با تولید مولکول مؤثر در دشوار شدن باز شدگی حبابک ها به هنگام عمل دم همراه باشد.

2( می تواند بدون تولید ترکیب اکسیژن دار، انرژی شیمیایی را از حالتی به حالت دیگری تبدیل کند.

3( می تواند در کاهش دادن pH خوناب )پالسما( به مقدار کمتری از حد طبیعی نقش داشته باشد.

4( نمی تواند در همۀ یاخته های هسته دار و درون اندامک حاوی چهار الیۀ فسفولیپیدی انجام شود.

 0300   کدام گزینه، در ارتباط با نوعی واکنش شیمیایی انجام شده در بدن انسان که علت نیاز یاخته های هسته دار را به اکسیژن توجیه می کند، صحیح نمی باشد؟

1( مقدار زیادی از یک مولکول تولید شده در پی انجام آن، برای جلوگیری از اختالل در بسیاری از فرایند های یاخته ای از بدن دور می شود.

2( کاهش انجام شدن آن، سبب مختل شدن فعالیت هر پروتئین جابه جا کنندۀ مواد از عرض غشای پالسمایی یاخته ها می شود.  

3( منجر به تولید نوعی مولکول فسفات دارِ ضروری برای ترشح مولکول های بزرگ از طریق فرایند برون رانی )اگزوسیتوز( می گردد.

4( در تبدیل انرژی شیمیایی مواد مغذی به ویژه مولکول گلوکز به انرژی شیمیایی نهفته در شکل رایج انرژی یاخته نقش دارد.

 0301  برای انجام چند مورد از فرایند های زیر، حضور مولکول فسفات دار تولید شده در پی انجام فرایند » ...  ADP و فسفات + اکسیژن + گلوکز« الزامی است؟

ب( جذب ذره های بزرگ با تشکیل ریزکیسه های غشایی در یاخته الف( ورود برخی از یون ها به یاخته ها در خالف جهت شیب غلظت 

د( عبور آب از غشایی با تراوایی نسبی به سمت محیط واجد فشار اسمزی زیاد ج( عبور گاز اکسیژن از غشای پایۀ مشترک بین حبابک ها و مویرگ ها 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0302  با در نظر گرفتن نوعی گازِ واکنش تنفس یاخته ای که ضمن جذب شدن توسط باکتری های گوگردی ارغوانی و سبز، یکی از مهم ترین  عوامل محیطی مؤثر بر 

حرکات روزنه های هوایی است، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»از تأثیرات افزایش مقدار این گاز در خون انسان و خارج نشدن آن از بدن نمی توان به ........... اشاره کرد.« 

1( افزایش سرعت در تشکیل فراوان ترین مادۀ آلی دفعی در ادرار توسط اندام گوارشی سازندۀ هورمون اریتروپویتین

2( افزایش تراوش خوناب و خروج مواد دفعی از کالفک درون کپسول بومن به دلیل افزایش جریان خون سرخرگ آوران

3( کاهش ارسال پیام به مراکز عصبی توسط گیرنده های عصبی حساس به این گاز به منظور حفظ فشار سرخرگی در حد طبیعی

4( تغییر ساختار و اختالل در عملکرد پروتئین ها به دلیل افزایش فعالیت کاتالیزوری آنزیمی که در غشای گویچه های قرمز فعالیت می کند

 0303  در بدن یک مرد بالغ، در نتیجۀ ........ مقدار گازی که ............. ممکن ........... . 

1( افزایش - ضمن تشکیل شدن از دو اتم مختلف در صورت اتصال به هموگلوبین به آسانی از آن جدا نمی شوند - نیست، غلظت اکسیژن خون کاهش یابد.

2( افزایش - باکتری های اطراف آتشفشان های زیر آب با استفاده از آن می توانند مادٔه آلی بسازند - است، ترشح یون هیدروژن توسط کلیه ها افزایش یابد.

3( کاهش - غلظت آن در سرخرگ های بند ناف نسبت به سیاهرگ بند ناف کمتر می باشد - نیست، در فرآیند مسطح شدن میان بند اختالل ایجاد شود.

4( کاهش - در صورت ترکیب با مولکول ریبولوزبیس فسفات، مولکولی ناپایدار را به وجود می آورد - است، عملکرد بیشتر آنزیم ها مختل شود.

 0304  چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در بدن یک زن سالم و باردار، خونی که توسط ............ جابه جا می شود، نمی تواند ............«

الف( سرخرگ وابران - گویچۀ قرمز حاوی یون هیدروژن و خوناب دارای یون بیکربنات داشته باشد.

ب( سرخرگ ششی - درون یکی از انشعابات جدا شده از بزرگ ترین سرخرگ بدن جریان  داشته باشد.

ج( سیاهرگ بندناف - واجد گاز کربن دی اکسید زیاد و گاز  اکسیژن کم باشد.

د( سیاهرگ ششی - واجد گاز اکسیژن زیاد و گاز کربن دی اکسید کم باشد. 

 4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 0305  کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»در بدن انسان، به طور معمول مقدار نوعی گاز تنفسی در خون ............ است. افزایش این گاز تنفسی در محیط داخلی بدن می تواند ............«

1( تیره، کم - در کاهش مقدار مولکول ADP در همۀ یاخته های هسته دار مؤثر باشد.

2( تیره، زیاد - خطرناک تر از نبوِد گاز ضروری برای سوختن مولکول گلوکز در یاخته ها باشد. 

3( روشن، زیاد - یکی از علل اسیدی شدن خون در پی مصرف آن توسط آنزیم انیدرازکربنیک باشد.

4( روشن، کم - در زیاد شدن مقدار فعالیت پروتئین هموگلوبین برای ساخت کربنیک اسید نقش داشته باشد.

 بریم تو چند تست بعدی یکم شیمی بازی کنیم... 

 0306  با توجه به شکل زیر، اگر درون هر دو ظرف محلول برم تیمول بلو رقیق باشد، در صورت انجام نوعی فرآیند تهویۀ ششی توسط فردی سالم و بالغ در این دستگاه 

که با ............. همراه است، نمی توان شاهد .............. بود. 

1( کاهش فاصلۀ بزرگ ترین ماهیچۀ تنفسی از پیراشامه قلب - ورود گاز کربن دی اکسید به درون ظرف )الف(

2( بیشترین افزایش حجم عمودی قفسۀ سینه توسط دیافراگم - خروج حباب هایی از انتهای لولۀ بلند ظرف )الف(

3( افزایش فاصلۀ جناغ و استخوان های نامنظم محافظت کننده از نخاع - حضور هوای ظرف )ب( در نایژه های اصلی

4( افزایش مصرف ATP توسط نزدیک ترین ماهیچه های بین دنده ای به جناغ - تغییر رنگ سریع تر محلول ظرف )ب(

 0307 در دستگاه نشان داده شده در تصویر روبه رو، درون ظرف A، محلول برم تیمول بلو و درون ظرف B، محلول آب آهک وجود 

دارد. اگر یک فرد سالم از طریق لولۀ »1« در این دستگاه دم و بازدم انجام دهد، کدام گزینه نادرست است؟ 

1( خروج گاز از لولۀ »2« برخالف لولۀ »3«، به دنبال حرکت استخوان جناغ به سمت جلو رخ می دهد. 

2( اولین محلولی که ضمن تهویۀ ششی، تغییر رنگ می دهد، شیری رنگ می شود.

3( گازهای بازدمی تنها با سطح مایع درون ظرف B، تماس برقرار می کنند.

4( هوای بازدمی در ابتدا از درون محلول بی ر نگ عبور می کند.

 0308 شکل زیر، دستگاه مربوط به آزمایش مقایسۀ هوای دمی و بازدمی را نشان می دهد. ظرف )الف( دارای محلول برم تیمول بلو و 

ظرف )ب( دارای محلول آب آهک است. اگر یک فرد سالم، فرایند دم و بازدم را در این دستگاه انجام دهد، کدام گزینه صحیح است؟

1( در پی انجام بازدم، نخست محلولی تغییر رنگ می دهد که در ابتدا بی رنگ است. 

2( گازهای بازدمی فقط در تماس با سطح مایع درون ظرف )ب( قرار می گیرند. 

3( هوای جابه جا شده در پی دم، از درون محلولی عبور می کند که در حالت عادی زردرنگ است.

4( به دنبال تکرار عمل دم و بازدم، محلول موجود در ظرف )الف(، شیری رنگ می شود.

بخشهادیمبادلهایدستگاهتنفس
 

 0309  کدام گزینه در رابطه با بخشی از دستگاه تنفس انسان که از بینی تا نایژک انتهایی امتداد پیدا کرده است، به درستی بیان شده است؟

1( در سرتاسر هر یک از مجاری تنفسی تشکیل دهندۀ آن، بافت پیوندی غضروفی وجود دارد. 

2( همۀ مژک های قابل مشاهده در این بخش، ناخالصی های به دام افتاده در مادۀ مخاطی را به سمت حلق می رانند. 

3( سطح داخلی همۀ بخش های آن، با یاخته های مژک دار و ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی پوشیده شده است. 

4( ترشحات مخاطی آن به دنبال مرطوب کردن هوای تنفسی، در تبادل بهتر اکسیژن بین خون و مجاری هوایی مؤثراند.

 0310 چند مورد از گزاره های زیر، در ارتباط با همۀ یاخته های الیۀ مخاط نای، صحیح نیست؟

ب( در هدایت میکروب ها  و ناخالصی های هوا به سمت حلق نقش ندارند. الف( تبادل گازها بین خون و حبابک ها را با ترشح مادۀ مخاطی تسهیل می کنند. 

د( قادر به ترشح نوعی آنزیم با خاصیت ضد میکروبی نیستند. ج( از نظر ظاهری، شباهت زیادی به یاخته های مخاط مری دارند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0311 در نوعی بخش عملکردی دستگاه تنفس انسان که هوا را به درون و بیرون دستگاه تنفسی هدایت می کند، ............ می تواند ............ 

1( عامل سطح فعال - پس از ساخته شدن در اواخر دوران جنینی، کشش سطحی آب را کاهش دهد.

2( مخاط مژک دار - با قرار داشتن در سراسر مجاری تنفسی، میکروب های بیماری زا را به دام بیندازد.

3( الیۀ نازک آب در حبابک ها - باز شدن حبابک ها را به علت ایجاد کشش سطحی با مشکل مواجه کند.

4( رگ های خونی با دیوارۀ نازک در بینی - با گرم کردن هوای پراکسیژن، مانع از ورود هوای سرد به نای شود.
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 0312  چه تعداد از موارد زیر در رابطه با همۀ یاخته های پوشانندۀ سطح داخلی بخش ابتدایی نای، به درستی بیان شده است؟

الف( جهت ضربان مژک های همۀ آن ها برخالف جهت حرکت برچاکنای در هنگام رسیدن غذا به چهار راه حلق می باشد.

ب( همگی از یک طرف با مادۀ مخاطی و از طرف دیگر با الیۀ حاوی رشته های گلیکو پروتئینی می توانند در تماس باشند.

ج( به کمک مژک های سطح خود، ناخالصی های به دام افتاده در ترشحات مخاطی را جابه جا می کنند.

د( در بدن انسان، تنها این نوع یاخته ها در تولید مادۀ مخاطی و مواد ضدمیکروبی موجود در آن نقش دارند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0313  کدام گزینه  جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»وجه تشابه بخشی که در .......... دوراهی موجود در انتهای حلق واقع شده است و ........... در این است که هر دو .......... .« 

1( جلوی - آخرین انشعاب های مجاری هادی- دارای چین خوردگی هایی در مخاط خود به سمت داخل هستند

2( جلوی - طویل ترین مجرای بخش هادی - دارای غضروف هایی شبیه حرف C یا نعل اسب در ساختار خود هستند 

3( پشت - نخستین مجراهایی که وارد شش ها  می شوند - می توانند واجد یاخته هایی ماهیچه ای با ظاهر مخطط باشند

4( پشت - بخشی که هوای ورودی به دستگاه تتفس را گرم می کند - توانایی ترشح ترکیباتی با خاصیت چسبندگی را دارند

 0314  با توجه به بخش های مشخص شده در شکل مقابل، می تـوان اسـتنباط کرد یکی از شـرایط ............. می باشد. 

1( تنظیم میزان هوای ورودی یا خروجی از دستگاه تنفس، عصب رسانی بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی به بخش )1(

2( خروج مواد خارجی در افرادی که دخانیات مصرف می کنند از راه موثرتر، حرکت بخش )2( هم جهت با حرکت زبان کوچک

3( ورود لقمه های غذایی به قسمتی از لولۀ گوارش که در پشت بخش )3( قرار دارد، انجام حرکات کرمی توسط محل عبور غذا و هوا

4( بازتر شدن مجرای بخش )4( در شرایط تنش، داشتن گیرنده هایی در سطح یاخته های این بخش برای هورمون های 

اپی نفرین و نوراپی نفرین

 0315 چند مورد از موارد زیر، در رابطه با بخشی از مجاری تنفسی که در ابتدای نای قرار دارد، به نادرستی بیان شده است؟

الف( با مصرف تنباکو، احتمال برهم خوردن تعادل بین تقسیم و مرگ یاخته های آن، وجود دارد. 

ب( از ورود مواد غذایی به لوله ای جلوگیری می کند که ابتدای آن توسط غدۀ درون ریز سپری شکل احاطه شده است.

ج( چین خوردگی های مخاطی تولیدکنندۀ صدا همانند اپی گلوت جزئی از آن محسوب می شوند.

د( درپوش ممانعت کنندۀ ورود غذا به مجرای تنفسی، به صورت مایل در بخش باالیی آن قرار دارد.

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

 0316  کدام گزینه، در ارتباط با مژک های موجود در مخاط بخش های هادی، به درستی بیان شده است؟

1( نمی توانند با حرکت ضربانی خود به سمت پایین، ترشحات مخاطی حاوی ناخالصی های هوا را به سمت حلق هدایت کنند.

2( همۀ یاخته های مژک دار تشکیل دهندۀ مخاط مجرای حاوی غضروف نعل اسبی شکل، از نظر تعداد مژک ها شبیه اند.

3( نخستین عامل دفاعی دستگاه تنفس در برابر ورود ناخالصی های هوا از طریق بینی به بخش های عمقی تر دستگاه تنفس می باشد.

4( به دنبال از کار افتادن این مژک ها، مقدار فعالیت یاخته های ایمنی موجود در دیوارۀ حبابک ها افزایش می یابد.

 0317 در کدام گزینه، مطالب ذکر شده در ارتباط با مقایسۀ بین مجاری مختلف دستگاه تنفس یک فرد سالم و بالغ، صحیح نیست؟

1( همۀ نایژک ها برخالف همۀ نایژه ها، می توانند مقدار هوای ورودی به حبابک ها را به هنگام رخ دادن فرایند دم تنظیم کنند.

2( در نایژک مبادله ای همانند نایژک انتهایی، الیۀ زیر مخاط به طور کامل توسط الیه ای ماهیچه ای احاطه شده است.

3( مجرای قبل از نایژک برخالف مجرای بعد از نای، فاقد حلقه های غضروفی کامل در ساختار خود می باشد.

4( در بینی همانند نای، هر یاختۀ فاقد توانایی ساخت مژک، در ساختار الیۀ مخاط این بخش جای می   گیرد.

 0318 هر کدام از مجاری تشکیل دهندۀ بخش هادی دستگاه تنفس انسان که درون شش ها در نتیجه منشعب شدن مجرای قبلی ایجاد می گردد و ............ بافت 

پیوندی غضروفی در ساختار دیوارۀ خود می باشد، ............ 

1( فاقد - انشعاب جدا شده از نوعی مجرای واجد یاخته های غضروفی در دیوارۀ خود به حساب می آید.

2( فاقد - در انتهای خود به محل انجام تبادل گاز های اکسیژن و کربن دی اکسید ختم می شود.

3( واجد - مقدار یاخته های ماهیچه ای بیشتری نسبت به یاخته های غضروفی دارد.

4( واجد - در شش چپ گوسفند به تعداد بیشتری در مقایسه با شش راست دیده می شود.
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 0319  کدام گزینه، به طرز صحیحی عبارت زیر را تکمیل نمی کند؟

»در بخش هادی دستگاه تنفس انسان، فقط یکی از مجاری تنفسی ............ است.«

1( واجد حلقه های غضروفی شبیه به نعل اسب )C شکل( در سرتاسر دیوارۀ خود

2( قادر به نگهداری 150 میلی لیتر هوای ورودی به شش ها در پی انجام عمل دم

3( فاقد یاخته های مژک دار و ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی در بخشی از ساختار خود

4( در ساختار خود، واجد یاخته های بافت سنگفرشی  چندالیه و استوانه ای تک الیه

 0320 همۀ موارد در تکمیل صحیح عبارت زیر نقش دارند، به جز موارد ............ .

»هر مجرای قابل مشاهده در دستگاه تنفس انسان سالم و بالغ که ............ ، نوع همۀ الیه های دیوارۀ آن با نوع الیه های موجود در دیوارۀ نای یکسان ............«

الف( بخش انتهایی آن به مجرای واجد یاخته های ترشح کنندۀ عامل سطح فعال )سورفاکتانت( ختم می گردد - نیست.

ب( در خارج از شش ها از منشعب شدن مجرای قبلی، ایجاد و درون شش ها به مجاری کوچک تر تقسیم می شود - است.

ج( بالفاصله بعد از آخرین مجرای تنفسِی بخش هدایت کنندۀ هوا به درون یا بیرون دستگاه تنفس دیده می شود - است.  

د( در کاهش مقدار ورود هوای پراکسیژن دمی به درون ساختار های خوشه  انگوری موجود در شش ها نقش دارد - نیست.

4( ج - د 3( ب - د   2( الف - ج   1( الف - ب 

 0321 در دستگاه تنفس انسان سالم و بالغ، وجه اشتراک »بینی و نای«، ............ و وجه تمایز »نایژک انتهایی و نایژک مبادله ای« ............ می باشد.

1( ممانعت از حرکت ناخالصی ها تنها با داشتن یاخته های موجود در مخاط - تشکیل شدن پس از منشعب شدن نوعی مجرای فاقد غضروف

2( داشتن مژک های واجد حرکت ضربانی به سمت چهار راه حلق - در تماس بودن با یاخته های پوششی نوع اول موجود در دیوارۀ حبابک ها

3( مشاهدۀ یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی در ساختار دیوارۀ آن - مشاهدۀ هر چهار الیۀ پیوندی، ماهیچه ای، زیرمخاطی و مخاطی

4( نقش داشتن در گرم کردن هوای ورودی به درون شش  ها - در تماس قرار گرفتن با تمام هوای تشکیل دهندۀ ظرفیت حیاتی شش ها

 0322  در دستگاه تنفس انسانی سالم و بالغ، هر مجرایی که ................. مشاهده می شود، قادر به ............. نیز می باشد.

1( در سطحی باالتر از محل فرو رفتگی شش چپ - تنگ شدن به واسطٔه داشتن بخش هایی دارای غضروف در ساختار خود

2( در طول آن یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی - انجام حرکت ضربانی توسط مژک های یاخته های پوششی خود به سمت باال

3( در انتهای آن بخش هایی وجود دارند که بیشتر حجم شش ها را به خود اختصاص می دهند - دریافت پیام عصبی بصل النخاع حین بازدم عادی

4( در ابتدای آن بخش  تولیدکنندۀ صدا و درپوش ممانعت کنندۀ ورود غذا به مجاری عمیق تر - ترشح موادی از طریق غدد موجود در ساختار خود

 0323 چند مورد برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟   خارج 99  

»در بخشی از مجرای هادی دستگاه تنفس انسان، گروهی از ............«

ب( یاخته های سنگفرشی، به گرم شدن هوای دم کمک می کنند. الف( بسپار )پلیمر(ها، در پاسخ ایمنی بدن دخالت دارند. 

د( یاخته ها، زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضد میکروبی می فرستند. ج( مولکول های ترشحی، الیه ای با ضخامت متفاوت را به وجود می آورند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0324  در بدن انسان، هر بخشی که هوای دمی بالفاصله با عبور از آن به ............ می رسد، ............ 

1( نایژک مبادله ای - دیوارۀ آن از خارج به داخل شامل الیه های پیوندی، غضروفی ماهیچه ای، زیرمخاط و مخاط است.

2( نایژۀ اصلی - مقدار ضخامت مادۀ مخاطی بر روی همۀ یاخته های مژک دار آن با یک دیگر برابر می باشد.

3( نای - در بخش های انتهایی خود همانند بخش ابتدایی مری، واجد بافت ماهیچه ای مخطط است.

4( حلق - در مخاط خود واجد یاخته هایی است که در بافت استوانه ای تک الیه قرار می گیرند.

 0325  با توجه به شکل زیر،کدام دو مورد برای تکمیل جملۀ زیر مناسب است؟

 ». .......... B همانند ............... الیه از خارج در دیوارۀ A دریک فرد سالم و بالغ .............. الیه از داخل در دیوارۀ«

الف( اولین - سومین - ضمن داشتن یاخته هایی با توانایی ترشح مواد، قطر متفاوتی در بخش های مختلف خود دارند

ب( دومین - چهارمین - می توانند به طور مستقیم در معرض ترشحات مخاطی آغشته به ذرات گرد و غبار قرار گیرند

 در تمام طول خود دارای یاخته های ماهیچه ای اند که توسط بخش خود مختار، عصب دهی می شوند
ً
ج( سومین - دومین - قطعا

د( چهارمین - اولین - حاوی انواعی از رشته های پروتئینی در مادۀ زمینه ای بین یاخته های مختلف الشکل و منشعب خود هستند

2( ب و ج 1( الف و د  

4( الف و ج 3( ب و د  
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 بریم ببینیم این نعل اسب چی از جونمون می خواد!!!

 0326  کدام گزینه، با توجه به بخش های مشخص شده در شکل مقابل، به نادرستی بیان شده است؟  

1( یاخته های بخش »2« برخالف »4«، طی فرایند انقباض می توانند طول خود را تغییر دهند.

2( بخش »2« برخالف »1«، در هدایت مواد درون نوعی مجرا، به طور مستقیم نقش ندارد.

3( بخش »4«، می تواند موجب جلوگیری از تنظیم مقدار هوای ورودی به مجرای تنفسی شود.

4( بخش »3«، دارای بافتی بدون فضای بین یاخته ای با یاخته های ترشح کننده می باشد. 

 0327  کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟     داخل 99  

»در بخش هادی دستگاه تنفسی انسان، گروهی از یاخته های ............«

2( ترشحی، الیه ای با ضخامت متفاوت را به وجود می آورند.  1( سنگفرشی به گرم شدن هوای دم کمک می کنند.  

4( غیرپیوندی، زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضد میکروبی می فرستند.  3( پوششی و مویرگی از غشای پایه مشترکی استفاده می کنند.  

 0328 در نوعی بخش عملکردی دستگاه تنفس انسان که ساختارهایی در آن توانایی تبادل گازهای تنفسی با خون را دارند، ممکن نیست ............ 

1( بافت پوششی داخلی ترین الیۀ یاخته ای هر یک از اجزای آن، سنگفرشی چندالیه باشد.

2( حرکت مژک ها، مادۀ مخاطی را به سمت نایژک انتهایی هدایت کند.

3( یاخته هایی با توانایی حرکت، بر سطح یاخته های ترشح کنندۀ سورفاکتانت دیده شود.

4( قرار گرفتن نوعی ماده بر روی مولکول های آب، موجب تسهیل فرایندهای تهویۀ ششی شود.

 0329 بخش هایی در دستگاه تنفس انسان با وجود داشتن شبکۀ وسیع از مویرگ های خونی در اطراف خود و نیز پوشیده شدن سطح داخلی آن ها توسط نوعی مایع، 

وظیفۀ گرم کردن هوای ورودی را به عهده ندارند. با توجه به توضیحات داده شده، کدام گزینه در ارتباط با این بخش ها به درستی بیان شده است؟

1( تعداد یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی دیوارۀ آن ها نسبت به تعداد یاخته های نوع دوم آن ها بیشتر است.

2( غشای پایۀ زیر یاخته های نوع دوم دیوارۀ آن ها، همواره با غشای پایه مویرگ یکی  شده  است.

3( گاز اکسیژن برای ورود به خون باید ابتدا از یک الیۀ یاخته ای پوشانندۀ سطح درونی آن ها عبور کند.

4( فقط در انتهای مجرای واجد الیۀ ماهیچه ای در سطحی باالتر از الیۀ زیرمخاطی یافت می شوند.

 0330  کدام گزینۀ زیر در رابطه با بخشی از دستگاه تنفسی انسان که مخاط مژک دار در آن به پایان می رسد، به نادرستی عنوان شده است؟

1( نوع الیه های موجود در دیوارۀ آن مشابه مجرایی است که بالفاصله قبل از آن قرار دارد.

2( بخشی که بعد از آن قرار گرفته است، به کمک نوعی یاختۀ متحرک موجود در دیواره به دفاع از خود می پردازد.

3( هر یک از آن ها در انتهای خود به طور قطع به یک ساختار شبیه خوشۀ انگور ختم می شوند.

4( بافت پوششی قابل مشاهده در سطح درونی آن در مقابله با ناخالصی های هوا نقش دارد.

 0331  چه تعداد از گزاره های داده شده برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

»قسمتی از دستگاه تنفس انسان که در ......... دیوارۀ خود فاقد یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی می باشد )ند( و در سطحی ......... از پرده های تولید کنندۀ صدا 

قرار دارد )ند(، به طور حتم ......... .«

الف( تمام بخش های - پایین تر - ضمن  اینکه بالفاصله پس  از بخش دارای غضروف های قطعه  قطعه حضور دارند، واجد منافذی برای ارتباط با بخش های مشابه خود می باشند

ب( تمام بخش های - باالتر - ضمن پاک سازی هوای ورودی از ذرات گرد و غبار، اولین مجرایی از بخش هادی می باشد که هوای مرده را از دستگاه تنفس خارج می کند

ج( بعضی بخش های - پایین تر- واجد یاخته هایی از دستگاه ایمنی با خاصیت بیگانه خواری هستند که از تغییر مونوسیت های خارج  شده از خون به وجود می آیند

د( بعضی  بخش های - باالتر - در سقف خود گیرنده هایی دارد که پس از تحریک شدن، پیام هایی را به لوب متصل به هیپوکامپ مغز ارسال می کنند

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0332  در ارتباط با »اجزای کیسه ای شکل بخش مبادله ای دستگاه تنفس انسان« و »تنها مجرای غضروفی بخش هادی دستگاه تنفس انسان که  در انتهای خود 

فقط به دو شاخه منشعب می شود« کدام گزینه به ترتیب عبارات صحیحی را بیان می کنند؟

1( پایین ترین بخش مغز با ارسال پیام عصبی به یاخته های آن ها، باعث باز و بسته شدن آن ها می شود - یکی از اندام های مؤثر در جذب مواد غذایی در پشت آن است.

2( شبکه ای از مویرگ های خونی شبیه تار عنکبوت فقط در اطراف یاخته های آن مشاهده می شود - قطور ترین الیۀ آن حاوی یاخته های چند هسته ای است.

3( یاخته های مبادله کنندۀ گازها، بزرگترین هسته را در مقایسه با سایر یاخته ها ی دیوارۀ آن ها دارند - معادل آن در پرندگان به کیسه های هوادار ختم می شود.

4( یاخته های منشأ گرفته از مونوسیت های خون در سطح داخلی آن ها، در دفاع اختصاصی نقش دارند - برخی یاخته های مخاط آن فاقد مژک هستند.
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 0333  کدام گزینۀ زیر در رابطه با بخشی از دستگاه تنفس انسان که با حضور اجزای کوچکی به نام حبابک مشخص می شود، صحیح نیست؟

1( گازهای تنفسی تنها به صورت محلول در آب، بین خون و هوا مبادله می گردند.

2( اکسیژن موجود درون حبابک باید از دو الیۀ یاخته ای عبور کند تا وارد خون شود.

3( هر یاختۀ مؤثر در ایجاد خطوط دفاعی این بخش، در سطح خود واجد مژک است. 

4( بر روی آخرین انشعابات واجد یاخته های ترشح کنندۀ موسین، کیسۀ حبابکی وجود دارد.

 یه مقایسۀ تووپ از دو بخش عملکردی دستگاه تنفس...

 0334 با مقایسه بخش های عملکردی دستگاه تنفس انسان، می توان دریافت بخشی که بالفاصله .......... قرار دارد، ممکن نیست ........ .

1( پس از مجرایی که بیشترین حجم هوای مرده را در خود جای می دهد - پس از ورود به شش  انشعاب هایی از آن خارج شوند که به باالترین دنده در حال نزدیک شدن باشند.

2( پس از محل عبور هوا و غذا - در سطح پشتی خود به بخشی متصل باشد که تنظیم حرکت کرمی آن ها توسط یاخته های شبکۀ عصبی روده ای انجام شود.

3( پیش از ساختار هایی شبیه خوشۀ انگور - در سطح خود دارای ساختار هایی باشد که توانایی ساخت عامل کاهش دهندۀ کشش سطحی آب را دارند.

4( پیش از نایژک منتهی به نایژک انتهایی - به علت داشتن غضروف در دیوارۀ خود، با ورود و خروج هوای دمی و بازدمی، تغییر قطر زیادی دهد.

 0335  کدام گزینۀ زیر در رابطه با هر قسمتی از دستگاه تنفس انسان که فاقد یاخته های تولید کنندۀ موسین می باشد، به درستی بیان شده است؟

1( در ساختار آن، نوعی بافت پیوندی مؤثر بر تشکیل صفحات رشد افراد نابالغ مشاهده نمی شود.

2( به طور قطع در دیوارۀ خود دارای نوعی بافت منقبض شونده با یاخته های دوکی شکل می باشد.

3( بخش عملکردِی تنفسِی در برگیرندۀ آن، فاقد ارتباط مستقیم با محیط بیرون می باشد.

 یاخته های بافت پوششی سنگفرشی در سطح داخلی آن قابل مشاهده هستند.
ً
4( الزاما

 0336  کدام گزینه با توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاه تنفس انسان را نشان می دهد، به درستی مطرح شده است؟  

1( قسمتی که بالفاصله بعد از بخش »1« قرار دارد، مخاط را به همراه ناخالصی ها به طرف حلق می فرستد.

2( یاخته های پوششی موجود در دیوارۀ بخش »2« دارای تعدادی مژک در سطح خود هستند.

3( در بخش »3« یاخته ای با توانایی جداسازی ذرات گردوغبار از هوای عبوری وجود ندارد.

CO2 را ندارد. 4( بخش »2«، توانایی تنظیم مقدار جابه جایی هوای غنی از 

 0337  کدام گزینه با توجه به شکل روبه رو که بخشی از دستگاه تنفسی یک فرد سالم و بالغ می باشد، به درستی بیان شده است؟ 

1( هر قسمتی از دستگاه تنفسی که در دیوارۀ خود دارای بخش »1« است، قطعا درون شش ها مشاهده می شود. 

2( دیوارۀ بخش »4« برخالف دیوارۀ بخش »2« فاقد ترشحات مخاطی به همراه زوائد سیتوپالسمی می باشد.

3( جزئی که با حضورش بخش مبادله ای را مشخص می کند، برخالف بخش »3« دارای غشای پایه است. 

4( مادۀ مخاطی مترشحه از یاخته های مژک دار بخش »2«، می توانند دارای فعالیت ضدمیکروبی باشند.

 .......... با توجه به یاخته های مستقر در حبابک های بخش مبادله ای دستگاه تنفس انسان، هر یاخته ای که جزء یاخته های دیوارۀ حبابک طبقه بندی    0338 

می تواند .......... .

1( می شود - با انجام حرکات آمیبی از طریق منافذی، بین حبابک های موجود در ساختار های خوشه مانند جابجا شوند

2( نمی شود - یاخته های آلوده به ویروسی را بیگانه خواری کند که توسط پرفورین در غشای آن ها منفذ ایجاد شده است

3( نمی شود - با استقرار در محل برجستگی های دستگاه لنفی، موجب پا ک سازی گویچه های قرمز آسیب  دیده و مرده شود

4( می شود - با یاخته های پوششی دیوارۀ مویرگ ها به منظورکاهش فاصلۀ انتشار گازهای تنفسی، غشای پایۀ مشترک تشکیل دهد

نوعی یاختۀ موجود در حبابک ها ضمن داشتن توانایی انجام حرکت، در صورت آسیب یاخته های شبکه  ای که مشابه تار عنکبوت بخش کیسه ای شکل    0339 

انتهای نایژک های مبادله ای را احاطه کرده است، نوعی پیک شیمیایی را برای فراخواندن گویچه های سفید به محل  آسیب ترشح می کنند. با توجه به توضیحات داده 

شده دربارۀ این یاخته ها کدام گزینه صحیح نیست؟

1( اندام هایی که عالوه بر مغزاستخوان، سازندۀ یاخته های خونی در دوران جنینی هستند، در فرد بالغ با داشتن این یاخته ها توانایی تخریب RBCهای مرده را دارند.

2( در صورت ترشح اینترفرون نوع یک از یاخته های فراوان تر دیوارۀ حبابک  ها به  دنبال آلودگی آن ها به ویروس COVID19، این یاخته ها فعال می شوند.

3( ضمن عدم توانایی در تولید عامل کاهش دهندۀ نیروی کشش سطحی آب دیوارۀ داخلی حبابک ها، گازهای تنفسی از غشای آن ها عبور می کنند.

4( تنها گویچۀ سفید بدون  دانه ای که از یاخته های بنیادی میلوئیدی منشأ می گیرد و هستۀ خمیده دارد، با خروج از خون می تواند به این یاخته ها تبدیل شود.
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 0340 از مشخصه های هر ساختار خوشه ای شکل موجود در شش ها، به چند مورد از عبارت های زیر نمی توان اشاره کرد؟

الف( در بین تمام بخش های دستگاه تنفس، فقط در این بخش یاخته های مژک دار یافت نمی شود.

ب( در انتقال اکسیژن موجود در هوای باقی مانده در شش ها پس از انجام بازدم عمیق به خون نقش ندارد.

ج( به عنوان تنها محل انجام تبادل گازهای تنفسی بین خون و هوای تنفسی درون شش ها محسوب می گردد.

د( به استراحت در آمدن ماهیچه های مجرای قبل از آن ها، در باز نگه  داشتن دهانۀ هر یک از اجزای آن تأثیر مستقیم دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0341 بخشی از دستگاه تنفسی انسان که یاخته های آن عامل کاهندۀ کشش سطحی آب را ترشح می کنند، فاقد کدام مشخصۀ زیر می باشد؟ 

1( ضمن داشتن یاخته هایی با ویژگی  بیگانه خواری و توانایی حرکت، کم  ضخامت ترین دیواره را دارند.

CO2 است. 2( هوای خروجی از آن برخالف خون خروجی از آن دارای میزان باالی گاز

3( در انتها و طول نایژک های مبادله ای یافت می  شوند و فاقد یاخته های مژک دار می باشند.

4( هر بخشی از آن که در مجاورت مویرگ قرار دارد، دارای غشای پایه  مشترک با مویرگ است.

 0342  به طور معمول در بخش هایی از دستگاه تنفس انسان که توسط دنده های قفسۀ سینه محافظت می شوند، به منظور ........... الزم است تا ......... .

1( جلوگیری از جمع شدن حبابک ها - سورفاکتانت، از یاخته هایی ترشح شود که ظاهری متفاوت نسبت به یاخته های فراوان تر دیوارۀ حبابک دارند

2( ورود حجم بیشتری از گاز اکسیژن به خون - یاخته های ماهیچه ای مجرایی که حاوی حلقه های غضروفی کامل است به حالت استراحت درآیند

3( اتصال نوعی  گاز کربن دار سمی به هموگلوبین - این گاز در همه جا از یک غشای پایۀ مشترک بین بافت پوششی حبابک و مویرگ عبور کند

4( کاهش بیگانه خواری توسط یاخته هایی که در گره های لنفاوی نیز حضور دارند - مژک های حبابک ها به سمت باال حرکت ضربانی انجام دهند

 0343 در رابطه با ماده ای که با کاهش نیروی کشش سطحی آب، باز شدن کیسه های حبابکی را تسهیل می کند، می توان گفت ............ 

1( هرگاه به مقدار کافی ساخته نشود، گازهای تنفسی نمی توانند به سرعت بین خون و هوا مبادله شوند.

2( توسط یاخته هایی ساخته می شود که در بین یاخته های سنگفرشی قرار گرفته اند.

3( در صورت عدم ساخت و ترشح آن، دهانۀ هر یک از حبابک های متصل به نایژک مبادله ای بسته می شود.

4( در همۀ نوزادان زودرس سطح درونی یاخته های تشکیل دهندۀ دیوارۀ حبابک را نمی پوشاند.

 0344  در صورت ایجاد نوعی جهش جانشینی که رمز یک آمینواسید را به رمز پایان ترجمه تبدیل می کند در ژنی که آنزیم سازندۀ عامل سطح فعال را در یاخته های 

دیوارۀ حبابک ها رمز می کند، ............ و .............. به ترتیب افزایش و کاهش می یابد.

1( عبور یون های سدیم و پتاسیم از کانال های نشتی اختصاصی خود در پتانسیل آرامش یاخته های عصبی - قطر سرخرگ های کوچک

2( فعالیت انیدرازکربنیک - احتمال مرگ یاخته هایی در ساختار ضخیم ترین الیۀ قلب که از طریق صفحات بینابینی با یکدیگر ارتباط دارند

3( میزان عبور گاز کربن دار حاصل تنفس هوازی یاخته های عصبی مغز از سد خونی مغزی - تجمع الکتیک اسید در بندارۀ خارجی میزراه

4( میزان تولید گویچه های قرمز نابالغ در اثر ترشح اریتروپویتین از اندام های لوبیایی شکل پشت محوطۀ شکمی - تشکیل رادیکال های آزاد

 اگر شامۀ قوی داشته باشی، می تونی بوی کنکور رو از تست بعدی استشمام کنی رفیق!!!

 0345 کدام گزینۀ زیر، وجه اشتراک یاخته های نوع اول و دوم موجود در دیوارۀ بخش کیسه ای شکل دستگاه تنفس انسان می باشد؟

1( وظیفۀ تبادل گازهای خونی با مویرگ های خونی را دارند.

2( تنها در بخش مبادله ای دستگاه تنفس قابل مشاهده هستند.

3( در از بین بردن میکروب های ورودی به دستگاه تنفس نقش دارند.

4( می توان آن ها را در مجاورت دیوارۀ کوچک ترین رگ های بدن مشاهده کرد.

 0346 چند مورد از عبارت های زیر، فقط در ارتباط با یک نوع از یاخته های موجود در حبابک های دستگاه تنفس یک فرد سالم و بالغ به درستی بیان شده است؟

الف( اجزای زنده و غیر زندۀ عبور کرده از مخاط مژک دار مجاری تنفسی را در پی آندوسیتوز آن ها از بین می برند.

ب( با نقش خود در تولید عامل سطح فعال، یکی از خطوط دفاعی دستگاه تنفس در برابر میکروب ها را می سازند.

ج( از طریق الیۀ حاوی شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی، به بافت پوششی مویرگ ها چسبیده اند.

د( از طریق انتشار، گاز اکسیژن و کربن دی اکسید را از الیه های فسفولیپیدی غشای پالسمایی خود عبور می دهند.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
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 0347  با توجه به شکل مقابل که بخشی از دستگاه تنفس انسان را نشان می دهد، با قاطعیت می توان گفت نوعی رگ خونی که با شمارۀ .......... مشخص شده 

است، ........... رگی که ........... دارد. 

1( »2« - همانند - خون حاوی گلوکز فراوان را از طویل ترین بخش لولۀ گوارش دریافت می کند، در دومین الیۀ دیواره، رشته های 

کشسان زیادی

2( »1« - برخالف - ضمن نداشتن یون بیکربنات درون خود، می تواند بعضی پادتن ها را به جنین منتقل کند و در ساختار بند 

ناف، تعداد کمتری

3( »2« - نسبت به - از سطح پایین تری به اندام غیرگوارشی مؤثر در تخریب یاخته های خونی آسیب دیده وارد می شود، حفرۀ داخلی گسترده تری

4( »1« - نسبت به - جهت جریان خون در آن، مخالف جهت حرکت مواد زائد بخش پایین روی لولۀ هنله است، غلظت اوریک اسید کمتری

 0348  با توجه به شکل زیر کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی، جملۀ زیر را طرز متفاوتی نسبت به سایرین تکمیل می کند؟

»وجه .......... شمارۀ ........... و ............. در این است که ........... .« 

1( تشابه یاختۀ مشخص شده با - )1( - یاخته های حاصل از قطعه قطعه شدن مگاکاریوسیت ها - هر دو فاقد مرکز ذخیره کنندۀ اطالعات وراثتی دنا  هستند.

2( تمایز بخش مشخص شده با - )3( - بخشی از یاختۀ جانوری که خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد - فقط یکی از آن ها با لیپاز تخریب می شود

3( تمایز یاخته های بخش مشخص شده با - )4( - یاخته های داخلی ترین الیۀ دیوارۀ نای - فقط در یکی  از آن ها، فضای بین یاخته ای کم می باشد.

4( تشابه یاخته های بخش مشخص شده با - )2( - یاخته های پوششی متصل به کالفک های بومن - هر دو واجد رشته های پامانند فراوانی هستند

 0349 در مرکز شکل زیر، یکی از حبابک های موجود در ساختار های خوشه انگوری انتهای نایژک مبادله ای را می بینید. یاخته ای که با حرف ............ مشخص شده 

است، نمی تواند ............

C )1 - در حمل بیشترین مقدار کربن دی اکسید خون به صورت گازی شکل نقش داشته باشد. 

2( A - در سطح خود با عامل سطح فعال )سورفاکتانت( در تماس قرار نداشته باشد.

D )3 - با حرکت در سطح یاخته های پوششی حبابک، ساختارهای غیرزنده را ببلعد.

B )4 - نقشی مشابه هوای  باقی مانده بر روی مقدار باز شدگی دهانۀ حبابک  داشته باشد.

 مثل این که وقتشه اشکتون رو دربیاریم!

 0350  در دستگاه تنفس یک فرد سالم و بالغ، دومین مجرای تنفسی قابل مشاهده درون قفسۀ سینه در مقایسه با مجاری تنفسی که بر روی آن چندین حبابک 

وجود دارند؛ از نظر ............ با یک دیگر شباهت دارند؛ اما از نظر ............ با هم متفاوت هستند.

1( مشاهدۀ تمامی بخش های آن درون شش ها - منشعب شدن به انشعابات باریک تر از خود درون شش ها

2( داشتن یاخته های دارای زوائدی مشابه زوائد موجود در سطح پارامسی - داشتن تماس با هوای مرده

3( داشتن یاخته های ترشح کنندۀ گلیکوپروتئین جذب کنندۀ مولکول های آب - مرطوب کردن هوای ورودی

4( داشتن بیگانه خوارهای از بین برندۀ ناخالصی های هوای تنفسی - از بین بردن باکتری های درون شش ها

 0351 در هر بخشی از مجاری تنفسی انسان که ............ یافت می شود، به طور قطع ............ 

1( غضروف های Cشکل - داخلی ترین الیه  برخالف الیۀ مجاور آن دارای یاخته های ترشح کننده است.

2( مخاط مژک دار - امکان تبادل گازها از طریق غشای پایۀ مشترک با مویرگ های خونی وجود ندارد.

3( در سطح درونی آن دو نوع بافت پوششی - تصفیۀ هوای دمی به کمک موهای موجود در آن رخ نمی دهد.

4( اندام های مربوط به تولید پیام  های مؤثر بر توقف دم - جزئی از اندام های دستگاه تنفس هستند.

 بازم ازون تستای جون دار!!

 0352 چند مورد، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»در دستگاه تنفسی یک فرد سالم، بخشی که بالفاصله پیش از کیسۀ حبابکی واقع شده است، ............ به طور قطع ............ .«

الف( برخالف آخرین انشعاب بخش هادی - در کنترل میزان هوای ورودی به حبابک ها نقش دارد

O2 را توسط سرخرگ ششی دریافت می کند ب( همانند کیسه های حبابکی - خون غنی از 

ج( برخالف حبابک ها - نمی تواند به مقدار فراوان به تبادل گازها بین خون و هوا بپردازد

د( همانند ابتدای مسیر ورود هوا به بینی - فاقد مخاط مژک دار می باشد

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 0353  کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»در هر بخش هادی دستگاه تنفس انسان که ............ مشاهده می شود، به طور قطع ............«

1( پوست نازک مودار - نوعی از یاخته های پوششی یافت می شود که در نای نیز قابل مشاهده است.

2( دو نوع مکانیسم ممانعت کننده از ورود ناخالصی ها به شش ها - عروق خونی گرم کننده هوا وجود دارد.

3( یاخته های تولیدکنندۀ موسین - غضروف قطعه قطعه و نامنظم در دیوارۀ آن یافت می شود.

4( غضروف های Cشکل - امکان تنظیم مقدار هوای ورودی و خروجی وجود ندارد.

 0354  در دیوارۀ بخشی از دستگاه تنفس انسان که مسافت انتشار گازها به حداقل ممکن رسیده است، یاختۀ نوع ............ برخالف یاختۀ نوع ............ 

1( اول - دوم، از نظر شکل ظاهری مشابه یاخته های دیوارۀ هر نوع رگی است که تبادل مواد بین خون و یاخته های بدن را انجام می دهد.

2( دوم - اول، می تواند در نابودی ذرات گردوغباری که از مخاط مژک دار عبور کرده اند، نقش مستقیمی داشته باشد.

3( دوم - اول، با ترشح نوعی ماده به درون حبابک ها، بسته شدن حبابک ها پس از خروج هوای بازدمی را تسهیل می کند.

4( اول - دوم، می تواند در تماس مستقیم با دیوارۀ کوچک ترین رگ های بدن قرار گیرد.

 خانم ها، آقایان... این شما و این هم جدیدترین سبکمون در طرح تست!!!

 0355  کدام گزینه از نظر صحیح یا غلط بودن با عبارت زیر متفاوت است؟

»در دستگاه تنفس انسان، یاخته های ترشح کنندۀ ماده ای که با کاهش کشش سطحی آب، باز شدن حبابک ها را تسهیل می کنند، به غشای پایه متصل هستند و با 

یاخته های کناری خود فضای بین یاخته ای اندکی دارند.«

1( مونوسیت ها می توانند با تغییر شکل خود، از شکاف بین  یاخته ای مویرگ های خونی اطراف حبابک ها عبور کرده و از خون خارج شوند.

2( خون ورودی به درون حبابک نسبت به خون خروجی از آن دارای میزان بیشتری یون بی کربنات است و بنابراین pH باالتری نیز دارد.

3( هر چه میزان فعالیت یاخته های کم تعدادتر دیوارۀ حبابک  کاهش یابد، ترشحات گروه ویژه ای از یاخته های اندام های لوبیایی شکل بیشتر می شود.

4( در صورت افزایش ترشحات بخش مرکزی باالترین غدد درون ریز ناحیۀ شکمی میزان حجم هوای مرده می تواند افزایش یابد.

حملگازهادرخون
 

 0356  با توجه به سازوکار های مختلف برای حمل گازها درخون انسانی سالم و بالغ، ........... در حمل گازی که ........... نقش را داشته باشد. 

1( بخشی که ضمن نقش در انتقال پنی سیلین، با داشتن آلبومین باعث حفظ فشار اسمزی خون می شود، نمی تواند - دو بار از چرخۀ کربس آزاد  می شود، کمترین

2( پروتئینی که در ساختار چهارم خود، دو زنجیرۀ آلفا و دو زنجیرۀ بتا دارد، می تواند - سبب توقف واکنش های مربوط به انتقال الکترون ها می شود، کمترین

3( ترکیبی که با ترشح از لوزالمعده اثر اسید معده را خنثی می کند، می تواند - ریشه های درختان حّرا برای مقابله با کمبود آن از آب بیرون آمده اند، بیشترین

4( یونی که با افزایش pH خون به مقدار بیشتری از کلیه ها دفع می شود، نمی تواند - درگیاهانC4 در دو یاختۀ متفاوت به مولکول های کربن دار متصل می شود، کمترین

 0357  کدام گزینۀ زیر در رابطه با عامل اصلی انتقال دهندۀ گاز اکسیژن در خون یک فرد سالم، صحیح است؟ 

1( ضمن تشکیل از چهار جفت زنجیرۀ آمینواسیدی متصل به هم، آمینواسیدها در شکل دهی به آن مؤثر هستند.

2( به صورت محلول در خوناب بوده و شکل نهایی آن با ایجاد پیوند هیدروژنی بین چند زیرواحد ایجاد می شود.

3( زیرمجموعه های آن از نظر ساختاری مشابه نوعی پروتئین ذخیره کنندۀ اکسیژن در یاختۀ ماهیچه ای است.

4( در مسیر ساخت آن، توالی مولکول های آمینواسیدی با پیوند پپتیدی به صورت نیروی آب گریز درمی آید.

 0358  کدام گزینه، در ارتباط با هموگلوبین و حمل گازها در بدن انسان، به درستی بیان شده است؟

1( هر جایگاه اتصال اکسیژن به هموگلوبین، نمی تواند محل اتصال گاز دیگری به هموگلوبین باشد.

2( هر مولکول اکسیژن برای رسیدن به یاخته های بافتی، به بخشی از ساختار هموگلوبین می چسبد.

3( هر گاز کربن دی اکسید ورودی به گویچه های قرمز، توسط آنزیم کربنیک انیدراز مصرف می گردد.

4( هر مولکول کربن دی اکسید ترکیب شده با آب، درون شش ها از ساختار یون بی کربنات آزاد می شود.

 0359 کدام گزینۀ زیر، در ارتباط با آنزیم کربنیک انیدراز، صدق می کند؟

1( در یاخته هایی فعال است که بزرگ ترین اندامک شناور در مایع سیتوپالسمی آن ها، هسته می باشد.

2( در مجاورت ساختارهای اسفنجی شش ها، کربن دی اکسید را از نوع یون منفی جدا و وارد خوناب می کند.

3( حمل گازی را در خون افزایش می دهد که به هنگام گاز گرفتگی، ظرفیت حمل آن در خون کاهش می یابد.

4( به دنبال فعالیت خود، سبب تولید ترکیبی می شود که از سه نوع اتم تشکیل شده است.
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 0360 چه تعداد از گزاره های زیر، در رابطه با نوعی آنزیم موجود در گویچۀ قرمز که در انتقال بیشتر کربن دی اکسید خون نقش دارد، صحیح نیست؟

الف( در فرد دچار گازگرفتگی، فعالیت آن در گویچه های قرمز به شدت افزایش می یابد.

ب( ترکیب آلی تولید شده در پی فعالیت آن، پایداری زیادی در گویچه های قرمز دارد.

ج( مقدار فعالیت  آن  در همۀ عروق وارد کنندۀ خون به شش راست زیاد است.

د( محصول نهایی حاصل از فعالیت آن، از غشای گویچۀ قرمز عبور می کند.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 0361 هر مادۀ گازی متصل به مولکولی که بیشتر حجم گویچه های قرمز خون را تشکیل می دهد، ............ 

1( بسته به میزان غلظتش به جایگاه مخصوص خود در آن متصل می شود.

2( سبب کاهش ظرفیت اتصال سایر مواد به هموگلوبین می شود.

3( حداقل یک اتم اکسیژن در تشکیل ساختار مولکولی آن نقش دارد.

4( میل ترکیبی بیشتری به این مولکول نسبت به گاز CO دارد.

 0362  کدام یک از موارد زیر، در ارتباط با ویژگی های مولکول مؤثر در جابه جایی بیشتر گازهای تنفسی خون، درست است؟

توسط این مولکول را کاهش می دهد.  CO2 در خون، مقدار حمل  O2 1( کربن مونواکسید، عالوه بر کاهش ظرفیت حمل 

وارد حبابک می گردد.   CO2 2( در مجاور کیسه  های حبابکی، پیوند بین این مولکول و یون بی کربنات گسسته شده و 

به این مولکول، تابِع تفاوت غلظت آن درون یاخته های بافتی و بخش مایع خون می باشد. CO2 3( پیوستن 

متصل می  شود. O2 در خون نسبت به حبابک، به مولکول  O2 4( این مولکول به دنبال افزایش غلظت 

 0363  از بین موارد زیر، دو مورد را انتخاب کنید که می توانند حاوی مطالب مناسبی برای تکمیل عبارت زیر باشند؟

»در بدن انسان، به دنبال ورود گاز ............ به یاخته های ............، ممکن نیست ............«

الف( کربن دی اکسید - فاقد هستۀ خون - آنزیم انیدرازکربنیک برای مصرف آن فعال نشود.

ب( اکسیژن - گویچه های قرمز بالغ خون - ظرفیت حمل کربن دی اکسید توسط آن کاهش یابد.  

ج( اکسیژن - نوع اول موجود در دیوارۀ حبابک - تغییری در مقدار مواد مغذی یاخته صورت نگیرد.

د( کربن دی اکسید - بافت پوششی - پس از ترکیب شدن آن با آب، مقدار بی کربنات خون افزایش یابد.

4( الف - د 3( الف - ج  2( ب - د   1( ب - ج  

 0364   کدام عبارت، دربارۀ محصول کربن دار حاصل از تجزیۀ ترکیب اسیدی تولید شده به دنبال فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز در یک فرد سالم و بالغ، صحیح است؟

1( نمی تواند بالفاصله پس از تولید در بیشترین یاخته های خونی، به درون حبابک ها وارد شود.

2( می تواند تحت تأثیر هورمون ترشح شده از برخی یاخته های معده، به مقدار بیشتری ترشح شود.

3( نمی تواند در محل شروع گوارش پروتئین ها در لولۀ گوارش، به عنوان خنثی کنندۀ مواد اسیدی مصرف شود.

4( می تواند پس از ترشح شدن از یاخته های اصلی غدد معده، به منظور قلیایی کردن الیۀ ژله ای حفاظتی معده استفاده شود. 

 0365  چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟

»در یک فرد سالم، خون حمل شده توسط شبکۀ مویرگی که بین ............ وجود دارد، فاقد ............ است.«

الف( سرخرگ ششی و سیاهرگ ششی - گویچۀ قرمز حاوی کربنیک اسید در سیتوپالسم خود

ب( سرخرگ وابران و انشعابی از سیاهرگ کلیه - گاز کربن دی اکسید متصل به هموگلوبین

ج( سیاهرگ باب کبدی و سیاهرگ فوق کبدی - یون های جذب شده از کولون نزولی

د( سرخرگ آوران و سرخرگ وابران - گاز کربن دی اکسید محلول در خوناب

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 0366 در انسان، کدام مورد، دربارۀ الیه ای از ساختار بافتی دیوارۀ نای که در تماس با الیۀ مخاطی قرار دارد، صادق نیست؟    داخل 98  

2( دارای رگ های خونی و اعصاب است.  1( تعدادی غدد ترشحی دارد.  

4( یاخته های استوانه ای مژک دار دارد.  3( به الیۀ غضروفی-ماهیچه ای چسبیده است. 

 0367 در انسان، حبابک ............ نایژک ............    داخل 91  

2( همانند - فاقد یاخته های مژک دار است.  1( برخالف - واجد غشای پایه می باشد.  

4( برخالف - مادۀ مخاطی ترشح می کند.  3( همانند - فاقد حلقه های غضروفی است.  
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3 ششها
 0368  در ارتباط با ساختاری از دستگاه تنفس انسان که ضمن ارتباط با نوعی مایع، بین یاخته های موجود در آن فضای بین یاخته ای زیاد می باشد، کدام گزینه صحیح است؟

1( می تواند با پوشاندن سراسری ششی  که تعداد لوب های بیشتری دارد و نایژۀ اصلی ورودی به آن، باعث محافظت از آن ها شود.

2( درصورت آسیب به این ساختار حجم هوایی که امکان تبادل گازها را در فاصلۀ بین دو تنفس ممکن می کند، می تواند ازشش ها خارج شود.

 نسبت به باالترین دندۀ متصل به جناغ و پایین ترین ماهیچه های تنفسی، به ترتیب در سطح پایین تر و باالتری قرار دارد.
ً
3( هر بخش از آن قطعا

 به بخشی از دنده متصل می شوند که حفرات زیادی دارد.
ً
4( همۀ بخش های آن با داشتن ضخامت کمتر نسبت به عضالت بین دنده ای، مستقیما

 0369  چه تعداد از موارد زیر در ارتباط با دستگاه تنفس انسان سالم و ایستاده صحیح است؟

الف( غده ای که ضمن ترشح هورمون موثر در تمایز لنفوسیت ها با افزایش سن اندازۀ آن تحلیل می رود، در جلوی محل دو شاخه شدن نای قرار دارد.

ب( ششی که محل ورود نایژۀ اصلی قطورتر وکوتاه تر می باشد، ضمن داشتن تعداد لوب های بیشتر، با سطح بیشتری از دیافراگم نیز در تماس است.

ج( استخوانی که ضمن داشتن قطر متغیر در ساختار خود، همۀ بخش های آن در هنگام دم باالتر از دیافراگم قرار می گیرد، فقط به دنده ها متصل است.

د( هنگامی که ماهیچه های بین دنده ای داخلی و ماهیچه های شکمی منقبض می شوند، فاصلۀ دنده ها از غدۀ ترشح کنندۀ هورمون مالتونین افزایش می یابد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0370 کدام گزینه با توجه به شکل مقابل که اجزای تنۀ انسان را از نمای جلویی نشان می دهد، صحیح است؟ 

1( کاهش برآمدگی ماهیچۀ »3«، اصلی ترین نقش را در کمتر شدن فشار در قفسۀ سینه ایفا می کند.

2( استخوان »2« به هنگام انقباض همۀ ماهیچه های بین دنده ای به سمت باال و جلو حرکت می کند. 

3( در پی به استراحت درآمدن ماهیچۀ »4«، حدود 500 میلی لیتر هوا از بخش های مبادله ای خارج می شود.

4( الیه های پردۀ جنب تنها به سطح بخش »1« می چسبند و فضای بین آن ها از هوا پر نشده است. 

 0371  باتوجه به فرآیند های تهویه ششی مردی که دخانیات مصرف نمی کند و فاقد ابتال به هرگونه بیماری تنفسی می باشد، هر زمانی که ............ نمی توان انتظار 

داشت ............ .

1( بازتولید سریع ATP و به دنبال آن غلظت کراتین در عضالت بین  دنده ای خارجی افزایش یابد - حجمی بیشتر از 500 میلی لیتر وارد شش ها شود

2( مصرف انرژی در عضالت بین دنده ای داخلی کاهش یابد - با اثر باالترین مرکز تنظیم تنفس بر مرکز دیگر، ارسال پیام عصبی به دیافراگم متوقف شود

3( غلظت کلسیم در سیتوپالسم تارهای مخطط باالترین عضلۀ تنفسی افزایش یابد - فشار مایع بین دو الیۀ پردۀ جنب، بیشترین مقدار را داشته باشد

4( با اتصال سرهای میوزین به اکتین، خطوط Z دو انتهای سارکومر در پایین ترین ماهیچۀ تنفسی به هم نزدیک شوند - تبادل گاز در حبابک ها رخ دهد

 0372  کدام گزینه، به ترتیب دربارۀ »ماهیچۀ دیافراگم« و »ماهیچه های بین دنده ای خارجی« به درستی بیان شده است؟

1( استخوان جناغ در پی استراحت آن به سمت عقب حرکت می کند - به هنگام انجام بازدم عمیق، به کاهش حجم قفسۀ سینه کمک می کنند.

 تحت تأثیر مرکز تنفسی پل مغزی به استراحت در نمی آید - با انقباض آن ها، فشار هوای شش ها نسبت به بیرون، کاهش می یابد.
ً
2( مستقیما

3( شش ها بر روی این پردۀ ماهیچه ای مستقراند - تحت تأثیر پایین ترین مرکز تنفس، سبب خروج بخشی از هوای جاری از شش ها می شوند.

4( به هنگام انقباض خود، به استخوان جناغ نزدیک می شود - توقف انقباض آن ها با ارسال پیام های عصبی از بصل النخاع رقم می خورد.

 0373 به هنگام انجام عمل تنفس در انسان سالم، ............ به دنبال ............ افزایش پیدا می کند.

1( غلظت گاز اکسیژن در سیاهرگ ششی - مسطح شدن مهم ترین ماهیچۀ مؤثر در تنفس آرام و طبیعی

2( حجم فضای درونی کیسه های حبابکی - کاهش میزان فاصلۀ بین الیۀ داخلی و خارجی پردۀ جنب

3( مقاومت ناشی از ویژگی کشسانی شش ها - کاهش میزان انقباض در ماهیچه های بین دنده ای خارجی

 میزان انقباض یاخته های عضالنی ماهیچه های ناحیۀ گردن - افزایش فاصلۀ ماهیچۀ میان بند و نای
ً
4( الزاما

 0374  در دستگاه تنفس فردی بالغ و ایستاده که فاقد هرگونه بیماری تنفسی است، جهت حرکت ............ نمی تواند ............ باشد.

1( مژک های یاخته های استوانه ای درونی ترین الیۀ دیوارۀ نای - درخالف جهت بازشدن دریچه های النه کبوتری سیاهرگ های موجود در دست

2( بخش میانی ماهیچه  ای که در حد فاصل اندام های گوارشی و اندام های محصور توسط دنده ها قرار دارد، هنگام بروز عطسه - به سمت مثانه

3( دنده ها به هنگام افزایش فعالیت راکیزه  در تارهای موجود در ماهیچه های بین دنده ای خارجی - هم جهت با حرکت هوای بازدمی در نای

4( هوای دمی پس از خروج از آخرین مجاری تنفسی فاقد توانایی تنگ و گشاد شدن - به سمت غدۀ سپری شکل مستقر در زیر حنجره
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 0375 در یک انسان سالم و بالغ، به دنبال ............ شدن بزرگ ترین عضلۀ تنفسی، به طور حتم ............ 

1( گنبدی - تنها حجم هوایی که باز ماندن همیشگی حبابک ها را تضمین می کند، درون شش باقی می ماند.

2( مسطح - بخشی از هوای مبادله نشده در بخش هادی دستگاه تنفس باقی می ماند.

3( مسطح - فاصلۀ میان استخوان جناغ و ستون مهره ها کاهش پیدا می کند.

4( گنبدی - هوای مبادله شده به آرامی از مجاری تنفسی خارج می گردد.

 0376 در پی انقباض ماهیچه ای که سطح زیرین پایین ترین لوب شش ها با آن در تماس می باشد، به طور قطع ............ 

2( فاصلۀ بین جناغ و ستون مهره ها در حال رسیدن به بیش ترین مقدار ممکن است. 1( بخشی از هوای ذخیرۀ دمی در مجاری هادی دستگاه تنفس باقی می ماند. 

4( بخشی از هوای ورودی به دستگاه تنفس، در تبادل گازها فاقد نقش است. 3( طول تمام عضالت مؤثر بر حجیم شدن قفسۀ سینه، کاهش می یابد. 

 0377 چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در تنفس آرام و طبیعی فردی سالم، هنگامی که مهم ترین عضلۀ مؤثر بر تنفس آرام و طبیعی در حال ............ است، ............ .«

الف( گنبدی شدن - مصرف مولکول های ATP در هیچ یک از ماهیچه های مؤثر بر تنفس عادی افزایش نمی یابد

ب( پایان انقباض - درون شش ها حجم هوایی معادل مجموع حجم جاری و حجم باقی مانده وجود دارد

ج( شروع انقباض - فشار هوای درون شش ها بیشتر از فشار هوای بیرون می شود

د( مسطح شدن - کاهش فشار منفی درون شش ها به صورت فعال رخ می دهد

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0378  کدام گزینۀ زیر مشخصۀ نوعی فرایند تهویۀ ششی است که طی آن فشار وارده بر سیاهرگ های ناحیۀ شکمی افزایش می یابد؟

1( هوای مرده آخرین هوایی است که طی آن از بدن خارج می شود.

2( انقباض ماهیچه های شکمی باعث گنبدی تر شدن شکل دیافراگم می شوند.

3( همۀ عضالت مؤثر در آن در پی دستور صادر شده از مرکز تنفس بصل النخاع منقبض می شوند.

4( انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی و نیز شکمی، نقش اصلی را در کاهش حجم قفسۀ سینه بر عهده دارد.

 0379 هنگامی که یک فرد سالم و بالغ در حال انجام تنفس به صورت ............ است، ............ فقط تحت تأثیر انقباض ماهیچه )های( ............ رخ می دهد.

2( عمیق - خروج هوای مرده از مجاری تنفسی - شکمی 1( عمیق - کاهش فشار هوا در حبابک ها - گردنی 

4( آرام و طبیعی - حرکت دنده ها به سمت باال و جلو - بین دنده ای خارجی  3( آرام و طبیعی - کاهش فشار هوای درون شش ها - دیافراگم 

 0380 در طی تنفس یک فرد سالم، با افزایش مصرف مولکو ل های ATP در ماهیچۀ ............ نمی توان انتظار داشت ............ .

1( شکمی - فشار واردشده به کیسه های حبابکی افزایش یابد

2( میان بند - مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفس باقی بماند

3( گردنی - مقدار فشار وارد شده به اندام های موجود در حفرۀ شکمی افزایش یابد

4( بین دنده ای خارجی - کشش سطحی مایع پوشانندۀ حبابک ها به واسطۀ عامل سطح فعال افزایش یابد 

 ازون تستای خاص که مختص IQ  باالها طرح شده...

 0381  کدام گزینه، در ارتباط با نوعی عامل دخیل در رخ دادن عمل دم معمولی که نقش کمتری در افزایش حجم قفسۀ سینه دارد، صحیح است؟

1( به هنگام استراحت نسبت به هنگام انقباض، به یکی از حفرات پایینی قلب فشار بیشتری وارد می کند.

2( دومین عامل مؤثر بر ورود هوای دمی به شش ها پس از توقف اثر پل مغزی بر مرکز تنفسی بصل النخاع است.

3( انقباض آن به همراه ماهیچه های شکمی، شرایط را برای ورود گاز اکسیژن هوای باقی مانده به خون مهیا می کند.

4( تنها عاملی است که به استراحت در آمدن آن در بازگشت شش ها به حالت اولیۀ خود پس از اتمام عمل دم نقش  دارد.

 0382 چند مورد، تکمیل کنندۀ مناسبی برای عبارت زیر است؟

»در دستگاه تنفس فردی که تولد زودرسی را تجربه کرده است و در حال حاضر هیچ مشکل تنفسی ندارد، ............ اتفاق می افتد.«

الف( منقبض شدن ماهیچۀ دیافراگم و ماهیچه های بین دنده ای خارجی، زودتر از  باز شدن شش ها

ب( افزایش حجم حبابک ها، قبل از اثر بصل النخاع بر عامل اول و دوِم افزایندۀ مقدار حجم قفسۀ سینه

ج( منفی شدن فشار هوای درون شش ها نسبت به هوای بیرون، دیرتر از افزایش مقدار حجم قفسۀ سینه

د( بیشترین مقدار جمع  شدگی شش ها، در پی منقبض شدن ماهیچه های بین دنده ای داخلی و ماهیچه های شکمی

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 هم تست بعدی و هم پاسخنامش جزء اوجب واجباته!! 

 0383 چند مورد، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»در یک فرد سالم و بالغ که ظرفیت تام دستگاه تنفس آن 6 لیتر است و در حال انجام تنفس آرام و 

طبیعی می باشد به دنبال انجام فرایند شکل ............ شکل ........... ، امکان ندارد ............ .« 

الف( A همانند - B - فشار مایع موجود در فضای بین  الیه های بیرونی و درونی پردۀ جنب تغییر کند 

ب( A برخالف - B - حجم هوایی بیشتر از حجم هوای ذخیرۀ دمی درون شش ها دیده شود

ج( B برخالف - A - مصرف مولکول های ATP در ماهیچه های بین  دنده ای خارجی افزایش یابد

د( A همانند - B - حجمی از هوا که نقشی در تبادالت گازی ندارد، در همۀ انواع نایژک ها مشاهده شود

 4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0384  کدام مورد، در ارتباط با بدن انسان صحیح است؟   خارج 99  

1( تعداد لوب های شش چپ از لوب های شش راست بیشتر است.

2( فاصله کلیه چپ تا مثانه بیش از فاصلۀ کلیه راست تا مثانه است.

3( به هنگام دم، نیمه راست دیافراگم پایین تر از نیمۀ چپ آن قرار می گیرد.

4( نایژۀ اصلی در شش چپ زودتر از شش راست منشعب می شود.

 0385  کدام گزینه، عبارت زیر را در ارتباط با حرکات قفسۀ سینه در هنگام انجام فرایند دم و بازدم در یک فرد بالغ و سالم به درستی تکمیل می کند؟ 

»هر ماهیچه ای که با انقباض خود در ............ مقدار حجم قفسۀ سینه   نقش دارد، ............«

1( افزایش - همانند ماهیچۀ قلبی و صاف، نوعی ماهیچۀ ارادی نمی باشد.

2( افزایش - تحت تأثیر مرکز تنفسی موجود در بصل النخاع منقبض می گردد.

3( کاهش - دومین عامل مؤثر در افزایش مقدار حجم قفسۀ سینه محسوب نمی شود.

4( کاهش - می تواند مقدار فشار درون شش ها و درون فضای جنب را در ابتدای انقباض خود کاهش دهد.

تشریحششگوسفند
 

 0386 چند مورد، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»در یک گوسفند بالغ و سالم، بخشی از مجاری تنفسی که بیش ترین مقاومت را در برابر برش از خود نشان می دهد، معادل قسمتی از دستگاه تنفسی انسان است که .......... .«

الف( به دنبال از کار افتادن مژک های آن می توان انقباض شدید ماهیچه های شکمی را در طی نوعی واکنش دفاعی مشاهده کرد

ب( در یک فرد ایستاده نسبت به تمام مجاری تنفسی بعد از خود، در سطح باالتری قرار گرفته است

ج( برخالف مجرای قبل از خود، به طور کامل درون شش ها واقع شده است

د( همانند مجرای بعد و قبل از خود، توانایی منشعب شدن دارد

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0387 در شش های موجود در دستگاه تنفس یک گوسفند سالم و بالغ، ............ به طور قطع تنها به دلیل ............ است.

1( مشاهدۀ سوراخ ها - وجود مجاری تنفسی واجد غضروف 

2( حالت اسفنج مانند - وجود ساختارهای فراوان مشابه خوشۀ انگور

3( باز بودن دهانۀ سرخرگ ها - عدم وجود نوعی بافت پیوندی مایع در آن ها

4( راحت نبودن برش نایژۀ اصلی نسبت به نای - وجود بافت پیوندی غضروفی بیش تر

 0388  کدام گزینه، به شیوۀ متفاوتی نسبت به سایر گزینه ها، عبارت زیر را تکمیل می کند؟

»شش های گوسفند به دلیل داشتن اجزایی حالت اسفنج گونه دارد. هر یک از این اجزا نمی توانند در انسان ............«

1( در پی انقباض شدید ماهیچه های شکمی پس از افزایش فشار ماهیچۀ دیافراگم به پایین ترین لوب شش ها، به کمترین حجم خود برسند.

2( در انتهای نوعی مجاری دیده شوند که مادۀ مخاطی موجود در سطح یاخته های مخاطی آن با هوای مرده در تماس قرار نمی گیرد.

3( از نظر تعداد انواع یاخته های موجود در دیوارۀ خود، مشابه غدد موجود در حفرات بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش باشند.  

4( به دنبال افزایش مقدار کشش سطحی آب، به مقدار کمتری اکسیژن موجود در هوای تنفسی را به درون خون منتشر کنند. 
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 ول کن گوسفند نیستیما...

 0389  چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در برش عرضی شش های جانوری که معدۀ چهار قسمتی دارد، هر نوع سوراخی که ............ ، به طور حتم ............ .«

الف( لبۀ زبر دارد - پس از ورود به شش ها منشعب می شود

ب( دهانۀ آن همواره باز است - در جابه جایی گازهای تنفسی نقش مهمی دارد 

O2 را حمل نمی کند ج( ممکن است دهانۀ بسته داشته باشد - هیچ خون غنی از 

د( لبۀ زبر ندارد - در ساختار الیۀ میانی، بافت ماهیچه ای صاف به همراه رشته های االستیک فراوان دارد

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 این جانوری که توی تست بعدی بهش اشاره شده، معلومه خیلی بیکاره ها... آخه چه خبره بچۀ خوب!! سه بار!!! 

 0390  با بررسی دستگاه تنفس پستانداری که حین گوارش، مواد غذایی را سه  بار از لوله ای که بالفاصله قبل از حجیم ترین بخش معده جانور قرار گرفته دارد، عبور 

. ............ 
ً
می دهد، درمی یابیم بخشی که ............ معادل بخشی از دستگاه تنفس انسان می باشد که قطعا

1( بریدن آن به علت داشتن غضروف های O شکل، به سختی انجام می شود - مجرای قبل و بعد آن فاقد توانایی منشعب شدن هستند

2( لبۀ آن ها به دلیل دارا بودن غضروف زبر و همیشه باز است - بیشترین حجم از هوایی که در مجاری هادی باقی می ماند را ذخیره می کند

3( دهانۀ آن ها حتی در نبود خون هم باز می باشد - خونی را حمل می کنند که هموگلوبین های آن غلظت زیادی از گاز اکسیژن را حمل می کنند

4( به علت وجود آن ها، قطعات شش ها روی سطح آب شناور می مانند - فاقد توانایی راندن ناخالصی ها با زنش مژک های خود به سمت باال هستند

 0391 چه تعداد از موارد زیر، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»به طور معمول در دستگاه تنفسی گوسفند ............ انسان ............ .«

الف( برخالف - به شش راست، بیش از یک مجرای واجد حلقه های غضروفی وارد می گردد

ب( همانند - ساختار اسفنج گونه شش ها، موجب شناور ماندن آن ها روی سطح آب می شود

ج( همانند - کیسه های حبابکی بیش ترین حجم شش ها را شامل می شوند

د( برخالف - سرخرگ هایی وجود دارند که در نبود خون نیز باز می مانند

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

حجمهاوظرفیتهایتنفسی
 

 جزئی از ظرفیت ............ محسوب نمی شود.
ً
 0392  با توجه به نمودار اسپیروگرام یک مرد سالم و بالغ، هر حجم تنفسی که ............. حجم هوایی که ............ قطعا

1( در تعیین حجم تنفسی در دقیقه موثر می باشد، همانند - باعث بازماندن همیشگی کیسه های حبابکی می شود - حیاتی

2( فقط با ارسال پیام عصبی می توان آن را از شش ها خارج کرد، همانند - تبادل گازها بین دو تنفس را ممکن می سازد - تام

3( با به استراحت در آمدن دیافراگم از شش ها خارج می شود، برخالف - فقط در مجاری هادی دستگاه تنفس حضور دارد - تام

4( توسط نمودار اسپیرومتر اندازه گیری نمی شود، برخالف - با انقباض ماهیچه های گردنی وارد دستگاه تنفس می شود - حیاتی

 0393  در دستگاه تنفس مرد سالمی که دخانیات مصرف نمی کند، ............ نسبت به ............ اتفاق می افتد.

1( ارسال پیام عصبی به دیافراگم توسط مرکز جلوتر و باالتر تنظیم تنفس از طریق اعصاب بخش خود مختار - افزایش حجم حبابک ها، دیرتر

2( افزایش فعالیت بیگانه خواری باکتری ها توسط یاخته های بیگانه خوار - حرکات ضربانی یاخته های مژک دار در برخورد با این باکتری ها، زودتر

3( افزایش فاصله  بین الیه های داخلی و خارجی پردۀ احاطه کنندۀ شش ها - کاهش یافتن فشار هوای درون شش ها در مقایسه با هوای بیرون، دیرتر

4( کوتاه شدن تارهای پایین ترین ماهیچۀ تنفسی احاطه کنندۀ صفاق - خروج هوایی از شش  که پایین ترین خطوط ثبت شده در دم نگاره را دارد، زودتر

 0394 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»با بررسی نمودار اسپیروگرام مردی سالم و بالغ که درحال انجام فرآیند های تهویه ششی مختلف در دستگاه اسپیرومتر می باشد، هرگاه منحنی نمودار به صورت ....... 

در بازه ............ میلی لیتر ثبت شود، ............ انتظار می باشد.«

1( پایین رو - 3000 تا ۶000 - خروج هوای ذخیرۀ دمی از شش ها بدون نیاز به ارسال پیام عصبی به ماهیچه ها، دور از

2( باالرو - 500 تا 1000 - تنظیم کردن مدت زمان انجام فرآیند دم با ارسال پیام از مرکز جلوتر تنظیم تنفس به مرکز پایین تر، دور از

3( باالرو - 2500 تا 3000 - جابجایی دنده ها به سمت باال و جلو همزمان با حرکت جناغ به سمت باال به دلیل مسطح شدن دیافراگم، قابل

4(پایین رو - 1200 تا 2500 - افزایش شدید مصرف اکسیژن در پایین ترین ماهیچه های تنفسی همزمان با ماهیچه های بین دنده ای داخلی، قابل
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. ............ 

ً
 0395 در یک فرد سالم و بالغ، حجم هوایی که به دنبال ............ ، قطعا

1( منقبض شدن بزرگ ترین عضلۀ تنفسی، در بخش هادی باقی می ماند - بخشی از ظرفیت حیاتی محسوب نمی شود

2( انقباض ماهیچه های شکمی از شش ها خارج می شود - با حرکت نمودار دم نگاره به سمت راست و باال ثبت می شود

3( انقباض ماهیچه های ناحیۀ گردن به شش ها وارد می شود - مقدار حجم کمتری از نصف حجم ظرفیت حیاتی شش ها دارد

 توسط دستگاه دم سنج اندازه گیری کرد
ً
4( یک بازدم عمیق، در شش ها باقی می ماند - نمی توان حجم آن را مستقیما

A Very Difficult Test 

 0396  کدام گزینه، عبارت زیر را در ارتباط با مردی که مقدار ظرفیت تام شش های آن 6000 میلی لیتر، ظرفیت حیاتی آن 4800 میلی لیتر و حجم جاری آن ۵00 میلی لیتر 

است، به درستی تکمیل می کند؟

»در نوعی تنفس که بعد از دم عادی صورت می گیرد و حجم هوایی حدود ............ می شود، ............ افزایش می یابد.«

1( ۶ برابر حجم هوای جاری به شش ها وارد - فشار وارد بر اندام های به هم مرتبط شده توسط صفاق برخالف مقدار حجم حبابک ها

2( 500 میلی لیتر حجم هوا از دستگاه تنفس خارج - فاصلۀ بخش میانی دیافراگم از کلون افقی برخالف نیروی کشسانی جدار شش ها

3( 1800 میلی لیتر از شش ها خارج - مقدار فعالیت مرکز تنفس موجود در پل مغزی همانند مقدار حجم هوای باقی مانده

4( 3000 میلی لیتر به شش ها وارد - فاصلۀ استخوان جناغ از جلویی ترین حفرۀ قلب همانند حجم تنفسی در دقیقه

 0397  در رابطه با حجمی از هوا که ضمن ایجاد تفاوت در میزان ظرفیت حیاتی و ظرفیت تام، نمی  توان آن را از شش های سالم فرد خارج کرد، کدام گزینه صحیح است؟

1( برخالف نخستین هوایی که از اولین بخش مجاری هادی خارج می شود، می تواند تامین کنندۀ اکسیژن درشت خوارهای حبابک ها باشد.

2( همانند هوایی که فقط براساس ویژگی کشسانی شش ها می توان آن را خارج کرد، حجم بیشتری ازحجم ذخیرۀ بازدمی دارد.

3( برخالف حجم هوای ذخیرۀ دمی، نمی تواند در مجاورت مویرگ های خونی احاطه کنندۀ حبابک ها حضور داشته باشد.

 در مجاری هادی دستگاه تنفس باقی می ماند، دارای غلظت کربن دی اکسید باالیی می باشد.
ً
4( همانند هوایی که صرفا

 ............    آزمون های گاج  
ً
 0398 در دستگاه تنفس انسان، هوایی که گاز ............ دارد، قطعا

O2 خود را در حبابک ها از دست می دهد. O2 زیادی - در هر بار ورود به مجاری تنفسی، تمام گاز  )1

CO2 کمی - برای ورود آن به کیسه های حبابکی، نیاز به مصرف منبع رایج انرژی یاخته است. )2

O2 کمی - در پی انقباض ماهیچه های شکمی و خروج از شش ها، سبب بسته شدن حبابک ها می شود. )3

CO2 زیادی - برای خروج بخش اعظم آن به خارج از بدن، نیاز به مصرف ATP نیست. )4

 0399 زمانی که یک فرد سالم فرایندهای متوالی دم و بازدم را انجام می دهد، هوای ............ برخالف هوای ............ 

1( جاری - ذخیرۀ بازدمی، توانایی جابه جایی به کمک انقباض ماهیچه های بازدمی را ندارد.

2( مرده - باقی مانده، توانایی تبادل گازهای تنفسی خود با خون را دارا می باشد.

3( ذخیرۀ دمی - مرده، تحت تأثیر میزان فعالیت های ورزشی فرد قرار ندارد.

4( جاری - ذخیرۀ دمی، بدون نیاز به انقباض ماهیچه نیز خارج می شود.

 0400 چه تعداد از موارد، برای تکمیل عبارت زیر در ارتباط با فرد سالم و بالغی که ظرفیت تام شش های آن 6000 میلی لیتر است، مناسب می باشد؟

»به دنبال انجام شدن نوعی فرایند تنفس که با ............ همراه می باشد، ممکن نیست ............«

الف( انقباض ماهیچه های ناحیۀ گردن - بالفاصله بعد از ورود 3000 میلی لیتر هوا به دستگاه تنفس، باالترین مرکز تنفسی مغز فعال شود.

ب( انقباض عضالت بین دنده ای داخلی - تا زمان فعال شدن پایین ترین مرکز تنفس، گازهای تنفسی بین هوا و خون مبادله شوند.

ج( مسطح شدن ماهیچۀ میان بند )دیافراگم( - همۀ گاز اکسیژن عبور کرده از نایژه، در تماس با عامل سطح فعال قرار گیرد.  

د( رسیدن نیروی کشش شش ها به حداکثر مقدار ممکن - تا برگشت شش ها به حالت اولیه، 3۵00 میلی لیتر هوا از دستگاه تنفس خارج شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0401 در یک انسان سالم و بالغ در هنگام دم، ۵00 میلی لیتر هوا وارد دستگاه تنفس می شود و این فرد در یک دقیقه، 12 بار دم انجام می دهد. کدام گزینه در مورد این 

فرد، صحیح است؟

1( حجم هوای دم عادی ورودی به بخش مبادله ای در یک دقیقه تنفس، با حجم ظرفیت تام وی برابر می باشد.

2( ظرفیت حیاتی، فاقد حجم هوایی است که توانایی رسیدن به بخش  مبادله ای دستگاه تنفس را نداشته باشد.

3( نسبت حجم ذخیرۀ بازدمی به حجم ذخیرۀ دمی، بیشتر از نسبت حجم باقی مانده به حجم ذخیرۀ بازدمی است. 

4( حجم هوای جابه جا شده از پایان حداکثر دم تا پایان حداکثر بازدم، کم تر از ظرفیت تام است. 
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 0402 با توجه به بخش های مشخص شده در منحنی دم نگارۀ مقابل، کدام گزینه به نادرستی ذکر شده است؟ 

1( بخش B می تواند به کمک انقباض عضالت ناحیۀ گردن به دستگاه تنفس وارد شود. 

2( در بخش A همانند بخش B، ماهیچه های بین دنده ای خارجی در حال انقباض می باشند.

3( خروج بخش C از شش ها با افزایش مصرف ATP در یاخته های ماهیچه ای شکمی همراه است.

4( بخش D، حداکثر هوایی است که در طی یک مکانیسم کامل تنفسی در مجاری تنفسی جابه جا می شود.

 بعد این تست اگر اشکات هم جاری بشه، رواست...

 0403  کدام گزینه، عبارت داده شدۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در دم نگارۀ یک فرد سالم هر حجم هوایی که همزمان با .......... ثبت می شود، .......... حجمی که تنها در هنگام انقباض ماهیچۀ شکمی در دم نگاره ثبت می شود ..........«

1( تنها تغییر 500 میلی لیتر هوا در اسپیروگرام - برخالف - همۀ ناخالصی های موجود در آن توسط ماکروفاژها از بین می روند.

2( انقباض ماهیچۀ گردنی - همانند - باعث کاهش حجم قفسۀ سینه و به عقب رانده شدن جناغ سینه می شود.

3( مسطح شدن دیافراگم - همانند - حداقل یک بار در تماس با مژک های موجود در مخاط نای بوده است.

4( انقباض همزمان ماهیچه های بین دنده ای خارجی و گردنی - برخالف - طی عطسه از بدن خارج می شود. 

 به قول سعدی: »هر نفسی که فرو می رود...« هیچی دیگه! میاد بیرون... وسط زیست که شعر نمیگن!!!

 0404 چند مورد با توجه به دم نگارۀ نشان داده شده در شکل زیر که مربوط به حجم های تنفسی در یک فرد سالم است، به درستی 

بیان شده است؟ 

الف( بخش »4« نشان دهندۀ کل حجم هوایی است که هر فرد در یک بار تنفس، می تواند بین بدن و محیط اطراف جابه جا کند. 

ب( به دنبال فعالیت های ورزشی و افزایش حجم تنفسی »1« در یک فرد سالم، حجم هوای مرده افزایش می یابد.

ج( حجم تنفسی »2«، هوایی است که پس از یک دم عادی، با یک دم عمیق وارد شش ها می شود.

د( پس از خروج حجم تنفسی »3« از دستگاه تنفس، برای بازگشت شش ها به حالت اولیه باید حدود ۵00 میلی لیتر حجم هوا وارد 

شش ها شود. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0405 در یک فرد بالغ و سالم، به دنبال ............، امکان ندارد مقدار حجم ............ میلی لیتر اندازه گیری شود. )مقدار حجم هوای مختلف را در این فرد مطابق 

شکل اسپیرومتر کشیده شده در فصل 3 زیست دهم در نظر بگیرید.(

1( نزدیک شدن دیافراگم به تارهای صوتی و استراحت ماهیچه های بین  دنده ای خارجی - هوای درون شش ها، نزدیک به 2500

2( انقباض ماهیچه های ناحیۀ گردن پس از انقباض ماهیچه های بین دنده ای خارجی - ظرفیت حیاتی شش ها، بیشتر از 4500

3( انقباض شدید ماهیچه های شکمی و رسیدن مقدار کشیدگی شش ها به کمترین مقدار ممکن - هوای  باقی مانده، 1400

4( منقبض ماندن ماهیچه های نایژک ها و نفس کشیدن تنها از راه دهان - هوای مرده، کمتر از 150

 0406  کدام گزینه، در تکمیل صحیح جای خالی عبارت زیر نقش دارد؟

»در فردی که بر اثر نوعی بیماری ............ دور از انتظار می باشد.«

1( تعدادی از ساختارهای شبیه خوشۀ انگور خود را از دست داده است، اختالل در فعالیت کربنیک انیدراز

2( حرکات ضربانی مژک های نایژک با اختالل مواجه شده است، افزایش فعالیت بیگانه خواری ماکروفاژها

3( مژک های یاخته های مخاط نای فلج شده اند، کاهش مقدار حجم هوای بازدمی خروجی از دستگاه تنفس

4( هماهنگی بین حرکات قفسۀ سینه و شش ها به هم خورده است، کاهش مقدار حجم هوای ذخیرۀ دمی 

 0407 در یک فرد سالم که شش های آن واجد ظرفیت تام mL 6000 هستند، بیشتر حجم ظرفیت حیاتی شش ها مربوط به هوایی است که ............

1( تحت تأثیر ویژگی کشسانی دیوارۀ شش ها و تغییر فشار مایع احاطه شده توسط پردۀ داخلی و خارجی جنب، از شش ها خارج می گردد.

2( شروع خارج شدن آن از شش ها، پس از رسیدن پیام عصبی از باالترین مرکز تنفسی به پایین ترین مرکز تنفسی صورت می گیرد.

3( به دنبال انقباض همزمان ماهیچه های شکمی و ماهیچه های بین دنده  ای داخلی، از نایژک انتهایی به نایژۀ اصلی منتقل می شود.

4( به هنگام انبساط قفسۀ سینه و افزایش فشار هوای درون شش ها، از طریق مجرای نای به درون شش ها کشیده می شود.



69

ی
گاز

ت 
دال

با
  ت

م  
سو

ل 
ص

 ف
م   

ه
 د

ی
س

نا
ش

ت 
س

زی

3
 0408 در فردی، یاخته های نوع دوم موجود در دیوارۀ حبابک ها توسط دستگاه ایمنی به عنوان بیگانه شناسایی شده و توسط ماکروفاژها خورده می شوند. در این فرد، 

امکان بروز کدام یک از موارد زیر وجود ندارد؟

1( تحریک بیشتر گیرندۀ حساس به کاهش اکسیژن خون و تحریک مراکز حفظ کنندۀ فشار سرخرگی در حد طبیعی

2( افزایش اختالف غلظت اکسیژن موجود در مویرگ های ششی و هوای جاری دمی نسبت به حالت طبیعی

3( کاهش مقدار حجم تنفسی در دقیقه و افزایش مقدار حجم هوای باقی مانده درون شش ها

4( بیشتر شدن نیروی کشش سطحی و کاهش انعطاف پذیری کیسه های حبابکی

 یه تست با تیپ جدید اونم به سبک تستای نوار قلب ...

چند مورد، عبارت زیر را با توجه شکل مقابل که اسپیروگرام رسم شده از دم و بازدم یک مرد سالم و بالغ را نشان می دهد،   0409 

به درستی تکمیل نمی کند؟

»در فاصلۀ نقطۀ ............« 

الف( A تا B ، مرکز تنفسی در پل مغزی فعال می گردد.

ب( B تا C ، هیچ ماهیچۀ تنفسی در حال انقباض نیست.

ج(   D تا E ، حدود 300 میلی لیتر هوا وارد بخش های مبادله ای نمی شود.

د( C تا D ، دیافراگم به سمت پایین و جناغ به سمت جلو حرکت می کند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

سایراعمالدستگاهتنفسوتنظیمتنفس
 

 0410 در بخشی از دستگاه تنفس انسان که محل تولید صدا است، ............ .

1( درپوشی وجود دارد که مانع ورود مواد غذایی به لولۀ قرار گرفته در جلوی مری می شود

2( حلقه های غضروفی نعل اسبی شکل، مسیر عبور هوا در مجرای تنفسی را باز نگه می دارد

3( در اثر انقباض یاخته های ماهیچه ای دوکی شکل، قطر مجرا تنگ می شود

4( شکل دهی به صدا توسط پرده های صوتی انجام می شود.

 0411 حنجره در انسان، از دو قسمت اصلی تشکیل شده است . بخش قرار گرفته در سطح ............ 

1( باالتر، به هنگام رخ دادن فرایند سرفه، با حرکت رو به باالی خود سبب بسته شدن مسیر بینی می گردد.

2( باالتر، به دنبال خروج تودۀ غذا از دهان و ورود آن به حلق، با حرکت به سمت پایین، راه نای را می بندد.

3( پایین تر، به وسیلۀ هوای خروجی از شش ها در حین عمل بازدم، در شکل دهی به صدا نقش دارد.

4( پایین تر، در پی چین خوردگی الیۀ زیرمخاط به سمت داخل در ابتدای نای ایجاد شده است.

. ............ 
ً
 0412 در انعکاسی که به دنبال ورود ذرات خارجی به مجاری تنفسی انسان رخ می دهد، قطعا

2( هوای بازدمی به همراه ذرات خارجی از راه دهان خارج می شود 1( امکان خروج کامل هوا از حبابک  های هوایی وجود دارد 

4( به صورت همزمان انواع مختلف ماهیچه های بین  دنده ای، منقبض می شوند 3( خروج مواد خارجی به همراه هوای بازدمی از راه بینی مشاهده می شود 

 0413  در ارتباط با دستگاه تنفسی مردی سالم و 2۵ ساله، به دنبال ............ می توانیم شاهد ............ باشیم.

1( غلبه کردن بخش سمپاتیک بر بخش پاراسمپاتیک هنگام شرکت در مسابقۀ ورزشی - افزایش در مقدار حجم تنفسی در دقیقه

2( برخورد هوای بازدمی به عضالت ساختاری پرده های صوتی پس از گنبدی شکل شدن دیافراگم - شکل دهی به صدای تولیدی

3( فعالیت باالیی ترین بخش ساقۀ مغز - خروج ذرات خارجی یا گازهایی که ممکن است مضر یا نامطلوب باشند از راه دهان و بینی

4( مصرف موادی که با جذب سریع در دستگاه گوارش، می توانند  در ورآمدن خمیر نان نیز تولید شوند - از بین رفتن یاخته های مژک دار نای

 0414 چند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟  »در یک فرد بالغ و سالم، به هنگام رخ دادن فرآیند سرفه ............ عطسه، ............«

الف( برخالف - مسیر اولین قسمت بخش هادی موجود در دستگاه تنفس، بسته است.

ب( همانند - پیام های عصبی مؤثر در منقبض شدن عضالت بین دنده ای داخلی تولید می گردند.

ج( برخالف - هوا تنها از طریق محل شروع گوارش نشاسته از مجاری تنفسی خارج می شود.

د( همانند - باالترین مرکز تنفسی با ارسال پیام های مهاری به پایین ترین مرکز تنفسی، دم را متوقف  می کند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 امان از دخانیات!!

 0415  در افرادی که دخانیات مصرف می کنند، چند مورد از موارد زیر به ترتیب افزایش و کاهش می یابد؟

الف( میزان ترشح یون هیدروژن از مویرگ های دورلوله ای یا خود یاخته های گردیزه به درون گردیزه ها

ب( فاصلۀ الیه ای از دیوارۀ نای با مادۀ مخاطی که ضمن داشتن اندازۀ متغیر، دارای غدد ترشحی می باشد.

ج( آزاد شدن ناقل های عصبی ازجمله دوپامین از بخشی از مغز که در احساساتی مانند ترس، خشم و لذت نقش دارد.

د( احتمال گرفتگی در پایین ترین ماهیچه های تنفسی و ماهیچه های بین دنده ای داخلی به دنبال تجمع الکتیک اسید در آن ها

ه ( فعالیت اندامکی کیسه ای شکل در درشت  خوار های مستقر در حبابک ها که حاوی انواعی از آنزیم ها به منظور تجزیۀ مواد است.

3 - 2 )4  4 - 1 )3  1 - 4 )2   2 - 3 )1

 0416 نوعی مرکز تنفسی در فاصله ............ نسبت به زبان کوچک قرار دارد. به دنبال فعال شدن این مرکز عصبی ............ دور از انتظار است.

1( نزدیک تری - زیاد شدن تمایل شش ها برای بازگشت به حالت اولیه تحت تأثیر ویژگی کشسانی خود

2( دور تری - تنظیم مدت زمان منقبض ماندن ماهیچه های بین دنده ای خارجی و میان بند )دیافراگم(

3( نزدیک تری - حرکت استخوان جناغ به سمت جلو و حرکت دند ه ها به سمت باال و جلو

4( دورتری - کاهش اختالف بین فشار هوای درون شش ها و فشار هوای بیرون

 0417 با توجه به شکل مقابل، مرکز تنفسی که با حرف ............ مشخص شده است، نمی تواند ............ 

A )1 - بالفاصله پس از ثبت بیشترین حجم هوای وارد شده به شش ها در اسپیرومتر فعال شود.

B )2 - با اثر بر ماهیچه های بین دنده ای خارجی، سبب ورود حدود 500 میلی لیتر هوا به درون بینی شود.

 پیام های عصبی مربوط به بازگشت ماهیچۀ دیافراگم به حالت استراحت را صادر کند.
ً
A )3 - مستقیما

B )4 - با تحریک دیافراگم، سبب کاهش مقدار فشار هوای درون شش ها نسبت به فشار هوای بیرون  گردد.

 0418 کدام گزینه، عبارت زیر را در ارتباط با فردی که ظرفیت تام شش های آن 6000 میلی لیتر است، به نادرستی تکمیل می کند؟

» در مغز این فرد، ............ مرکز عصبی تنفس، ............«

1( باالترین - با اثر بر مرکز تنفسی دیگر، می تواند فاصلۀ بخش مرکزی عضلۀ دیافراگم تا محل دو شاخه شدن نای را کاهش دهد.

2( پایین ترین - می تواند پس از خروج حدود 1800 میلی لیتر هوا از دستگاه تنفس، سبب مسطح شدن عضلۀ دیافراگم شود.

3( باالترین - بدون ارسال پیام عصبی به یاخته  های ماهیچۀ بین دنده ای خارجی، در کاهش حجم شش ها مؤثر است.

4( پایین ترین - با ارسال پیام توقف انقباض به ماهیچه های بین دنده ای خارجی، سبب توقف فرایند دم می گردد.

 0419 در انسان سالم و بالغ، کاهش ............ و افزایش ............ می تواند در نتیجۀ ............ رخ دهد.

1( مقاومت شش ها در برابر کشیده شدن - حجم ساختارهای خوشه انگوری شکل موجود در شش ها - فعال شدن مرکز تنفسی بصل النخاع

2( حجم قفسۀ سینه - ارسال پیام  عصبی از بصل النخاع به عضالت بین دنده ای خارجی - اثر تحریکی پل مغزی بر مرکز تنفسی بصل النخاع

3( مدت زمان تهویۀ هوای باقی مانده در کیسه های حبابکی - فشار هوای درون شش ها - اثر مهاری پل مغزی بر مرکز تنفسی بصل النخاع

4( فاصلۀ بین ماهیچۀ دیافراگم و راست روده  - فاصلۀ استخوان جناغ از حفرات قلب - اثر بصل النخاع بر ماهیچه های بین دنده ای خارجی

 0420 در یک فرد، با ............ شدن عضله ای که مهم ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد، ............    داخل 93  

2( غیر مسطح - باز شدن کیسه های حبابکی تسهیل می شود.  1( مسطح - جناغ سینه به سمت عقب حرکت می کند.   

4( مسطح - مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفسی باقی می ماند. 3( غیر مسطح - دنده ها به سمت باال و جلو حرکت می کنند.  

 0421 کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟   خارج 94   

»در انسان با مسطح شدن عضله ای که در تنفس آرام و طبیعی مهم ترین نقش را دارد، ............ «

2( جناغ سینه به سمت جلو حرکت می نماید. 1( مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفسی باقی می ماند.  

4( دنده ها به سمت پایین حرکت می کنند. 3( کیسه های حبابی به طور طبیعی باز می شوند.  

 0422 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   داخل 98  

»در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل .............. ماهیچه یا ماهیچه های ...................« 

2( بازدم - بین دنده ای داخلی، به انقباض در می آیند. 1( دم - گردن، به افزایش حجم قفسه سینه کمک می نماید. 

4( بازدم - شکمی، از نظر طول کوتاه می شود. 3( دم - دیافراگم، از حالت گنبدی خارج می شود.  
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 0423 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   خارج 98  

»در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل ............... ماهیچه یا ماهیچه های ....................« 

2( دم - ناحیۀ گردن انقباض می یابند.  1( بازدم - شکمی منقبض می شوند.  

4( بازدم - بین دنده ای خارجی به حالت استراحت در می آیند.  3( دم - دیافراگم فقط نقش اصلی را برعهده دارد.   

تنوعتبادالتگازی
 

 پاسخنامۀ این تستو خوب بخون تا بیشتر با جناب ِهْیدر خان آشنا بشی!!

 0424  با توجه به جانداران مطرح شده در کتاب زیست دهم، در جانداری که ............ ساختار های تنفسی ویژه ای به منظور انجام تبادالت گازی با محیط اطراف 

به طورحتم وجود ............

1( ضمن داشتن ساده ترین ساختار عصبی، مایعات موجود در حفرۀ گوارشی آن ها به کمک حرکات بدن جاندار جابجا می شوند - دارد

2( آب وارد شده به پیکرۀ جاندار در نتیجۀ انجام عمل اسمز، به همراه مواد دفعی توسط واکوئول های انقباضی یاخته ها دفع می شوند - ندارد

3( به دلیل زیاد بودن تعداد یاخته ها، باید دستگاه گردش موادی به منظور کمک به رفع نیازهای غذایی و دفع مواد زائد به وجود آید - ندارد

4( با داشتن ساده ترین سامانۀ گردش بسته، هنگام تولیدمثل اسپرم های هر والد نر، تخمک های والد ماده را به صورت دوطرفه بارور می کند - دارد

 0425  کدام گزینۀ زیر در ارتباط با هر جانور بالغی که تبادل گازهای تنفسی در آن با عبور این گازها از یاخته های سطح بدن جانور انجام می شود، صحیح است؟

1( هوا با عبور از لوله های منشعب حاوی ساختار های حلقه مانند، از طریق فرآیند انتشار و با عبور از منافذی، به همۀ یاخته های بدن می رسند.

2( مبارزه با عوامل خارجی بیماری زا در بدن این جانوران به وسیلۀ روش هایی که در برابر طیف وسیعی از این عوامل موثر می باشد، رخ می دهد.

CO2 را دفع می کنند. O2 را دریافت و گاز  3( بخش حاوی خون تیره و بخش حاوی خون روشن در رگ شبکۀ مویرگی زیرپوستی، به ترتیب گاز 

4( بدون دخالت دستگاه گردش مواد و با کمک ساده ترین آبشش های کوچک و پراکندۀ پوستی، تبادل گاز ها از طریق برآمدگی هایی انجام می شود.

 0426  به طور معمول هر جانور مهره داری که ............ طول عمر خود، می تواند از آبشش برای تبادالت گازهای تنفسی استفاده کند، ممکن ............

1( در تمام - نیست، باالترین بخش مغز در آن معادل بخشی از مغز انسان باشد که مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل است

2( فقط در بخشی - نیست، خون موجود در شبکۀ مویرگی زیرپوستی جانور بالغ توسط دو بطن به سمت پوست تلمبه شده باشد

3( در تمام - است، نمک اضافه موجود در بدن خود را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان، به صورت قطره های غلیظ دفع کنند

4( فقط در بخشی - است، پس از بلوغ به منظور برقراری جریان پیوسته ای از هوای تازه در بخش مبادله ای از سازوکار فشار منفی استفاده کند

 0427    به طور معمول ............ مواد دفعی ............ حاصل ............ که برهم زنندۀ هم ایستایی )هومئوستازی( محیط داخلی است، از طریق ............ دفع می شود.

1( بعضی از - کربن دار - تنفس یاخته ای در ملخ - لوله های منشعب و مرتبط به هم دارای منافذ متعدد در سطح بدن

2( همۀ - اکسیژن دار - تنفس یاخته ای در دوزیستان بالغ - رگ حمل کنندۀ خون ورودی به شبکۀ مویرگی زیر پوست

3( همۀ - گوارشی - فعالیت آنزیم های لیزوزومِی تجزیه کنندۀ مواد آلی در واکوئول  گوارشی پارامسی- منافذ سطحی

4( بعضی از - کربن دار - تجزیۀ گلوکز در انسان - حمل به صورت یونی منفی به سمت اندام های محصور توسط دنده ها

 0428  با در نظر گرفتن جانوری که در حجیم ترین بخش لولۀ گوارش آن، گوارش مکانیکی و شیمیایی به صورت همزمان انجام می شود، کدام گزینه در ارتباط با ساختار 

 تنفسی ویژۀ این جانور از نظر درستی یا نادرستی با سایرین متفاوت است؟

1( در ساختار تمام لوله های هدایت کنندۀ  هوا به سمت یاخته های دریافت کنندۀ  اکسیژن، حلقه هایی غضروفی وجود دارند.

2( کربن دی اکسید حاصل از تنفس یاخته ای با عبور از مایع میان بافتی توسط مویرگ هایی به سمت سطوح تنفسی منتقل می شود.

3( پله های موجود در ساختار نردبان مانند لوله های تنفسی، در انتهای بدن جانور نسبت به ابتدای آن کوچک تر و به یکدیگر نزدیک تر اند.

4( گاز اکسیژن پس از عبور از منافذ ابتدایی و انتهایی لوله های تنفسی، به کمک پروتئین های سراسری غشا وارد یاخته های بدن می شود.

 0429  کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»با بررسی ساختار پیکر ............ می توان دریافت ............ نسبت به ............ .« 

1( پرندگان - کیسه های هوادار جلویی - کیسه های هوادار عقبی، ضمن داشتن تعداد بیشتر، تنوع ظاهری بیشتری نیز در آنها دیده می شود

2( ماهی ها - رگ منشعب شده از سرخرگ شکمی - رگ منشعب شده از سرخرگ پشتی در کمان آبششی، از رشته های آبششی دورتر است

3( قورباغۀ بالغ - حفره های موجود در قلب جانور - بخش های موثر در انتقال هوا طی حرکتی شبیه قورت دادن به شش ها تعداد کمتری دارند

4( ملخ - منافذ نایدیس هایی که به پاهای عقبی جانور نزدیک ترند - منافذ نزدیک تر به محل بازجذب آب و یون ها، فاصلۀ کمتری از یکدیگر دارند
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 0430 چند مورد، در تکمیل صحیح عبارت زیر نقش دارد؟

»در دستگاه تنفسی ملخ، بخشی را که می توان معادل ............ موجود در دستگاه تنفس انسان در نظر گرفت، ............«

الف( حبابک های - در سطح درونی خود با نوعی مایع در تماس است.

ب( نای - از طریق یک منفذ تنفسی، هوای بیرون را به درون بدن می کشد.

ج( نایژک های مبادله ای - بیشتر انشعابات دستگاه تنفس را به خود اختصاص می دهد.

د( نایژۀ اصلی - در رسیدن اکسیژن به یاخته های بخش عقبی یا جلویی بدن نقش دارد. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0431 همۀ موارد، به جز ............ مورد، عبارت زیر به درستی تکمیل می کنند.

»هر بن بست موجود در هر انشعاب پایانی نایدیس های ملخ ............ هر حبابک  موجود در دستگاه تنفس انسان، ............«

ب( برخالف - توسط مویرگ احاطه نشده است. الف( همانند - توسط نوعی مایع پر شده است.  

د( برخالف - کربن دی اکسید را از یک یاخته دریافت می کند. ج( همانند - در تماس با سایر بخش  های مبادله ای نمی باشد. 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 0432  چند مورد، دربارۀ جانوری که لولۀ گوارش آن به صورت مقابل است، صحیح نمی باشد؟ 

الف( قلب این جانور، در سطح پایین  تری از لولۀ گوارش آن قرار دارد.

ب( جذب مواد غذایی در طویل ترین بخش لولۀ گوارش این جانور صورت می گیرد.

ج( هر انشعاب نایدیسی بن بست، با چندین یاختۀ آن به تبادل گازهای تنفسی می پردازد.

د( تمام مواد مورد نیاز برای انجام تنفس یاخته ای، به طور مستقیم از مایعی شبیه خون تأمین می شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0433  کدام گزینۀ زیر در رابطه با جانداری که قلب لوله ای آن، همولنف را از طریق رگ ها به حفره های بدن پمپ می کند، به نادرستی بیان شده است؟ 

1( گازهای تنفسی جهت رسیدن به محیط داخلی، از منافذی در سطح بدن عبور می کنند.

2( تبادل گازهای تنفسی در این جاندار، تنها پس از انحالل در مایع امکان  پذیر است.

3( بیشتر انشعابات تنفسی آن، در مبادلۀ گازهای تنفسی با یاخته ها شرکت می کنند.

4( سامانۀ دفعی آن بدون همکاری با دستگاه های دیگر بدن، مواد زائد را از بدن جانور خارج می کند.

 0434  با  توجه به جانوران مطرح شده در فصل3 کتاب زیست شناسی دهم، فقط نوعی جانور می تواند به تبادل گازهای تنفسی از  طریق سه  نوع سازوکار تنفسی 

بپردازد. کدام گزینه در ارتباط با این جانوران در تمام طول عمرشان صحیح است؟

1( در فصل تولید مثل، به منظور افزایش احتمال تشکیل تخم، والدین تعداد زیادی گامت را به صورت همزمان وارد آب می کنند.

2( جذب اکسیژن و دفع کربن دی اکسید در یاخته های بدن، با همکاری دستگاه گردش مواد و دستگاه تنفس جانور صورت می گیرد.

3( زمانی که باالترین مجرای تنفسی باز است، بخش های موثر در سازوکار پمپ فشار مثبت مشابه بخش های مبادله ای درونی، حجیم هستند.

4( گسترده ترین سطوح تنفسی، ضمن برقراری ارتباط از طریق یک مجرا با دهان، به کمک ماهیچه های این دو بخش با هوای بیرون تماس دارند.

 0435  کدام گزینۀ زیر، در رابطه با هر جانوری که سطوح تنفسی آن در داخل بدن قرار دارد، به درستی بیان شده است؟

1( رگ های خونی در آن به صورت شبکه ای از سرخرگ ، مویرگ و سیاهرگ است.

 پایدار در اطراف خود هستند. 
ً
2( تمام یاخته های زندۀ آن دارای محیطی نسبتا

3( به طور قطع دارای کیسه های حبابکی در شش های خود می باشد.

4( دهان، آغازکنندۀ انواع مختلف گوارش مواد غذایی می باشد.

از یک ساختار تنفسی ویژه برای تبادالت گازی خود استفاده  از جانوران مطرح شده در گفتار 3 فصل 3 زیست دهم، در طول حیات خود حداقل  گروهی    0436 

می کنند. در ............ جانورانی که دستگاه گردش مواد در انتقال گازهای تنفسی نقش ............ ، می توان ............ را مشاهده کرد.

1( همۀ - دارد - ساختار هایی متشکل از غضروف و استخوان در اسکلت جانور به منظور انجام حرکت

2( بعضی از - ندارد - دریافت اطالعات حاصل از پرتوهای بنفش در گیرنده های نوری مستقر در چشم مرکب

3( بعضی از - دارد - محیطی مرطوب در سطوح تنفسی برای تسهیل در عبور اکسیژن از بیرون به محیط داخلی

4( همۀ - ندارد - یک طناب عصبی پشتی کشیده شده در طول بدن جانوری واجد یک گره عصبی در هر بند از بدن  
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 0437  چه تعداد از گزاره های زیر در ارتباط با دستگاه تنفسی جانوران مهره داری که ضمن داشتن گردش خون بسته و ساده، پس از سن بلوغ تغییری در تعداد حفرات 

قلب آن ها به وجود نمی آید، صحیح است؟

الف( رگ حاوی خون تیرۀ موجود در هر رشتۀ  آبششی، به رگ حاوی خون روشن در رشتۀ آبششی مجاور نزدیک تر است.

ب( جهت حرکت خون در رگ منشعب از سرخرگ شکمی و جهت حرکت آب ورودی به تیغه های آبششی بر یکدیگرعمود هستند.

ج( آب توسط دهان وارد بدن جانور شده و پس از انجام تبادالت گازی در کمان های آبششی، توسط دهان نیز از بدن خارج می شود.

د( بخش های محتوی شبکه های مویرگی، ضمن اتصال به یکدیگر از طریق یک دیواره، دارای جهت جریان خون یک طرفه می باشند.

4)4  3)3  2)2  1)1

 0438  کدام عبارت، دربارۀ تیغه های آبششی یک ماهی استخوانی نادرست است؟   خارج 99 با تغییر  

2( محل انجام تبادالت گازهای تنفسی هستند. 1( آب در طرفین آن ها جریان دارد.  

4( در هر دو طرف خود، با رگ اکسیژن دار در تماس اند. 3( درون  کمان های آبششی جای دارند.  

 0439  چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟ 

»فقط در برخی از جانورانی که در تمام طول عمر خود توسط آبشش ها تنفس می کنند، ............«

در آبشش ها با یک دیگر یکسان نیست. CO2 و خروج  O2 ب( محل ورود  محلول در آب، درون آبشش ها یافت می شود.  O2 الف( تنها یک بخش جذب کنندۀ 

د( فضای درون آبشش ها از مایعات بدن پر شده است. ج( آبشش ها به نواحی خاصی در زیر پوست محدود نمی  شوند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0440 هر جانور مهره دار بالغی که تنفس ............ دارد، به طور حتم ............ 

1( پوستی - خون خروجی از پوست را فقط به دهلیز راست وارد می کند. 

2( پوستی - خون اکسیژن دار را از بطن های قلب به سرخرگ ها پمپ می کند.

3( آبششی - فشار اسمزی مایعات بدن از فشار اسمزی محیط اطراف آن بیشتر است.

4( آبششی - تبادل گازها را به کمک شبکۀ مویرگی موجود در سطح تنفسی خود انجام می دهد.

 0441  کدام گزینۀ زیر در رابطه با جانوران بالغی که سامانۀ گردشی مضاعف از آن ها به بعد شکل گرفت، به درستی بیان شده است؟

1( در هنگام خشک شدن محیط، مثانۀ این جانوران با تغییر حجم خود، افزایش بازجذب آب را امکان پذیر می کند.

2( در مراحل مختلف زندگی این جانوران همواره خون خارج شده از ساختار تنفسی ابتدا وارد قلب می شود.

3( جریان پیوسته ای از هوای تازه را در مجاورت هر اندام تنفسی خود ایجاد می کنند.

4( همۀ یاخته های بدن به طور مستقیم به مبادلۀ گازهای تنفسی با هوا می پردازند.

 0442  در هر جانوری که ............ به طور حتم ............ 

1( گاز اکسیژن توسط آبشش ها از محیط دریافت می گردد - مواد نیتروژن دار از طریق سطح تنفسی دفع نمی شوند.

2( تنفس نایدیسی وجود دارد - هر یک از منافذ تنفسی به صورت مستقل، در تنفس بخشی از بدن نقش دارد.

3( دارای سامانۀ گردش خون مضاعف است - دو سرخرگ تیره و روشن، خون را از بطن های قلب خارج می کند.

4( سطح مبادلۀ گازها به درون بدن منتقل شده است - آبکافت برخی از بسپارهای بدن، در خارج از محیط داخلی انجام می گیرد.

 0443  کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»در هر ............ که ساختار ویژۀ تنفسی نشان داده شده در شکل مقابل در آن وجود دارد، به طور قطع ............«  

1( بی مهره ای - ساده ترین روش تنفس قابل مشاهده است.

2( جانوری - فعالیت دستگاه تنفس مستقل از فعالیت دستگاه گردش مواد نیست.

3( مهره داری - در تمام مراحل زندگی همواره خون تیره از قلب به سطوح تنفسی منتقل می گردد.

4( مهره دار بالغی - جریان پیوسته ای از هوای تازه به کمک سازوکارهای تهویه ای در شش ها ایجاد می شود. 

 0444  کدام گزینه، در رابطه با جانور بالغی که دستگاه تنفس آن در شکل زیر مشخص شده است، به نادرستی بیان شده است؟ 

1( در هر رشتۀ آبششی، جریان خون به صورت دوطرفه و جریان آب به صورت یک طرفه در اطراف آن قابل مشاهده است.

2( در هر تیغۀ آبششی، یک شبکۀ مویرگی به ورود گاز کربن دی اکسید به درون آب می پردازد.

3( تعداد شبکۀ مویرگی درون هر تیغۀ آبششی با تعداد مخروط سرخرگی برابر است.

4( حرکت خون تیره در سرخرگ شکمی همواره به موازات ستون مهره ها می باشد. 
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    داخل 99  با تغییر   0445 کدام�مورد،�در�ارتباط�با�تیغه�های�آبششی�یک�ماهی�استخوانی�صحیح�است؟�

2(آبراازدرونخودعبورمیدهند. 1(محلانجامتبادالتگازهایتنفسیهستند.

4(متصلبهکمانآبششیهستند. 3(اکسیژنراازیکشبکۀمویرگیجذبمیکنند.

�با�مقایسۀ�جانداری�پریاخته�ای�که�فاقد�ساختار�های�تنفسی�ویژه�برای�تبادل�گازهای�تنفسی�می�باشد�و�جانوری�که�ضمن�داشتن�این�ساختار�ها،�دستگاه�  0446 

گردش�مواد�آن�نقشی�در�انتقال�گازهای�تنفسی�ندارد،�در�می�یابیم�این�دو�جانور�از�نظر�............�با�یکدیگر�مشابه�و�از�نظر�............�با�یکدیگر�متفاوت�اند.

1(امکانمشاهدۀیاختههایمبادلهکنندۀگازهایتنفسیدربخشهایدرونیبدن-وجودچندینگرهبههمجوشخوردهدرمغز

2(وجودتنهایکسوراخبرایورودوخروجموادغذایی-وجودانواعیازرنابسپارازبرایرونویسیازژنسازندۀآنزیمهایگوارشی

3(عدمساختپادتنباورودعواملخارجیبهپیکرۀآنها-تشکیلانشعاباتیازلولههایهدایتکنندۀهوادرونیاختههایپیکری

4(مشاهدۀیاختههاییدرمحیطداخلیآنهاکهازدوطرفحالتفرورفتهدارند-امکانتحریکیاختههایماهیچهایبدنازطریقشبکۀعصبی

�به�طور�معمول�به�هنگام�............�در�جانوران�مهره�داری�که�خون�سیاهرگ�های�ورودی�به�قلب�درنهایت�به�یک�بطن�وارد�می�شوند،�............ .  0447 

1(خالیبودنساختارهایتنفسیمنتهیبهحفرۀدهانیازهوایتنفسی-وروداکسیژنبهخونوخروجکربندیاکسیدازآنمشاهدهمیشود

2(تشکیلتخم-تخمکوالدمادهضمنداشتناندوختۀغذاییزیادبهعلتکوتاهبودندورۀجنینی،تخمهاراپسازلقاحبهیکدیگرمیچسباند

3(تولیدمثل-اسپرمهایساختهشدهبااندامهایتخصصیافتهدروالدنروارددستگاهتولیدمثلیفردمادهشدهولقاحدربدنمادهانجاممیشود

4(خشکشدنمحیط-ضمنکاهشدفعادرارازبخشذخیرهکنندۀآبویونها،فشاراسمزیخونبهدلیلبازجذبآبافزایشپیدامیکند.

�با�توجه�به�جانوران�مختلف�مطرح�شده�در�کتب�زیست،�می�توانیم�شاهد�تبادل�گازهای�تنفسی�از�طریق�............�در�............�برخالف�............�باشیم.  0448 

1(ششها-همۀجانورانیکهمیتوانندباپروازکردنحرکتکنند-مهرهدارانیکهبهکمکسنگدان،گوارشمکانیکیغذاراانجاممیدهند

2(آبششها-مهرهدارانبالغیکهحجممثانۀآنهاهنگامخشکشدنمحیط،افزایشپیداخواهدکرد-بیمهرگانیبهجزستارۀدریایی

3(نایدیسها-بیمهرگانخشکیزیکهتصویریموزاییکیازمیدانبیناییرامیبینند-بیمهرگانیکهسادهترینسامانۀگردشبستهرادارند

4(پوست-آبزیانیکهازطریقغددراسترودهاینمکبسیارغلیظرابهرودهترشحمیکنند-همۀبیمهرگانیکهلقاحدوطرفیانجاممیدهند

�با�توجه�به�توضیحات�داده�شده�دربارۀ�جانداران�مختلف،�کدام�گزینه�جملۀ�زیر�را�به�درستی�تکمیل�می�کند؟  0449 

الف(�گیاه�دولپه�ای�که�به�وسیلۀ�جوانه�های�موجود�در�روی�ریشۀ�خود،�به�روش�غیرجنسی�تکثیر�می�شود

ب(�این�جانوران�هرساله�با�آغاز�فصل�پاییز،�از�سیبری�و�اروپا�به�تاالب�ها�و�آبگیر�های�شمال�ایران�مهاجرت�می�کنند

ج(�بی�مهره�ای�که�در�فصل�تولیدمثل،�والد�نر�اسپرم�های�خود�را�درون�کیسه�ای�به��همراه�مواد�مغذی�به�والد�ماده�منتقل�می�کند

د(�تنها�جانور�پریاخته�ای�مطرح�شده�در�فصل��۲زیست�دهم�که�دارای�آنزیم�های�گوارشی�برون�یاخته�ای�برخالف�لولۀ�گوارش�است

»به�منظور�تبادل�گازهای�تنفسی�در�جاندار�مطرح�شده�در�مورد�............�الزم�است�تا�............ .«

1()الف(همانندمورد)د(-یاختههایسطحپیکرۀجاندار،اینگازهاراازخودعبوردهند

2()ب(برخالفمورد)ج(-انشعاباتپایانیلولههاییمنشعبدرکنارهمۀیاختههاقرارگیرند

3()ج(همانندمورد)د(-سازوکارهایتهویهای،هوایتازهرادرمجاورتبخشمبادلهایقراردهند

4()الف(برخالفمورد)ب(-درتمامطولعمر،مناطقیبهنامعدسکدرسامانۀبافتپوششیایجادشود

�چه�تعداد�از�موارد�زیر�در�رابطه�با�گروهی�از�جانوران�مهره�دار�که�وجود�ساختارهایی�سبب�افزایش�کارایی�تنفس�در�آن�ها�نسبت�به�پستانداران�می�شود،�به�  0450 

نادرستی�بیان�شده�است؟

الف(�مجرای�اصلی�نای�به�طور�مستقیم�هوا�را�به�شش�ها�و�کیسه�های�هوایی�وارد�می�کند.

ب(�در�دستگاه�دفعی�آن�ها،�کلیه�توانمندی�زیادی�در�بازجذب�آب�برای�تعادل�اسمزی�بدن�دارد.

ج(�به�کمک�پروتئین�های�انتقال�دهنده،�اکسیژن�مورد�نیاز�یاخته�های�خود�را�تأمین�می�کنند.

د(�برخی�از�آن�ها�توانایی�دفع�نمک�اضافه�از�طریق�غدد�نمکی�نزدیک�زبان�به�صورت�قطره�های�غلیظ�را�دارند.

4)4 3)3 2)2 1)1

 0451 کدام�دو�مورد�برای�تکمیل�عبارت�زیر�مناسب�هستند؟

»یکی�از�شرایط�............�می�باشد.«

الف(�پرواز�کردن�در�تمام�مهره�داران،�داشتن�ساختار�هایی�عالوه�بر�شش�ها�به�نام�کیسه�های�هوادار�در�دستگاه�تنفس�جانور

ب(�رسیدن�اکسیژن�به�یاخته�های�پیکری�ستارۀ�دریایی،�عبور�آن�از�دو�الیۀ�یاخته�ای�موجود�در�برجستگی�های�کوچک�و�پراکنده

ج(�برقراری�جریان�پیوسته�ای�از�هوای�تازه�در�مجاورت�بخش�مبادله�ای�مهره�داران�شش�دار،�استفاده�از�ساختار��های�دارای�توانایی�انقباض

د(�افزایش�بازدهی�تبادل�گازی�درآبشش��ماهی�،�برعکس�بودن�جهت�عبور�آب�از�درون�تیغه���و�عبور�خون�از�مویرگ�های�تیغۀ�آبششی

4(الفوب 3(بوج 2(جود 1(الفود
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 ازون تست سنگینا!!

 0452  کدام گزینه، در تکمیل صحیح عبارت زیر نقش دارد؟

»جانوری که توانایی ............ را از طریق ............ دارد، نمی تواند ............«

1( تبادل گازهای تنفسی - انشعابات پایانی نایدیسی - گوارش مکانیکی غذا را توسط اجزای اطراف حفرۀ دهان شروع کند.

2(  افزایش کارکرد دستگاه تنفس - سازوکار فشار مثبت - در محیط آبی، گاز اکسیژن را جذب و گاز کربن دی اکسید را دفع کند.

3( دفع مواد زائد - لوله های مالپیگی - کربن دی اکسید تولیدی در یاخته ها را به کمک شبکه های مویرگی کنار آن ها از بدن دور کند.

4( جذب گاز اکسیژن - تیغه های درون رشته های آبششی - مواد دفعی را با همکاری دستگاه گوارش و دستگاه دفع مواد از بدن خارج کند.

 0453 با مقایسۀ بخش های مختلف در دستگاه تنفسی ........... درمی یابیم ........... دارای قطر ........... است.

1( پرندگان - بخشی که محل ورود هر یک از انشعابات انتهایی نای می باشد، نسبت به عقبی ترین کیسه های هوادار - بیشتری

2( دوزیستان بالغ - هنگام باز بودن بینی، حفرۀ دهانی نسبت به درونی ترین بخش های مبادله کنندۀ گازهای تنفسی - کمتری

3( ملخ - لوله ای که در انتهای خود آغشته به مایع تسهیل کنندۀ تبادالت گازی است، نسبت به لولۀ منفذدار واردکنندۀ هوا - بیشتری

4( ماهی ها - بخشی از رشته های آبششی که به خط جانبی نزدیک ترند، نسبت به بخش هایی از این رشته ها که مجاور کمان آبششی  اند - کمتری

 0454  چند مورد، تکمیل کنندۀ نامناسبی برای عبارت زیر است؟

»هر جانوری که دارای ............ است، به طور حتم ............«

الف( تنفس پوستی - سازوکاری برای برقراری جریان پیوستۀ هوای تازه در مجاورت بخش مبادله ای وجود دارد.

ب( تنفس ششی - خون ضمن یک بار گردش در بخش های مختلف، دو بار از قلب چهار حفره ای عبور می کند.

ج( کیسه های هوادار - بزرگ ترین مجاری تنفسی، درون شش ها به انشعابات کوچک تری تقسیم می شود.

د( حفرۀ گوارشی - جذب گازهای تنفسی به کمک مایع درون دستگاه گردش مواد صورت می گیرد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0455  کدام گزینه، در ارتباط با جانورانی که ساختارهای تنفسی ویژه دارند، به درستی بیان شده است؟

1( در همۀ جانورانی که آبشش ها بعد از مدتی جای خود را به شش  ها می دهند، در پی بالغ شدن توانایی زندگی در محیط خشکی را کسب می کنند.

2( در همۀ جانوران بی مهره ای که مبادلۀ گازهای تنفسی به کمک یاخته های پوست صورت می گیرد، ساختار تنفسی ویژه همان پوست می باشد.

3( در همۀ جانورانی که برای فراهم کردن ارتباط یاخته ها با محیط فاقد تنفس نایدیسی هستند، خون مایع منتقل کنندۀ گازهای تنفسی است.

4( در همۀ جانورانی که سازوکار تهویه ای پمپ فشار منفی وجود دارد، برای تبادل گازهای تنفسی واجد کیسه هایی در خارج شش ها هستند.

 0456 در هر جانوری که ............؛ به طور حتم ............

1( از طریق شش   به تبادل گازهای تنفسی می پردازد - واجد سازوکارهای تهویه ای پمپ فشار مثبت یا منفی است.

2( سازوکارهای تهویه ای دارد - در پی منقبض کردن ماهیچه های دهان و حلق، هوا را به درون شش ها وارد می کند. 

3( از اندام تنفسی موجود در داخل بدن خود برای دریافت اکسیژن استفاده می کند - توانایی انجام تنفس پوستی را ندارد.

4( بیشترین میزان مصرف اکسیژن را در بین مهره داران دارد - در خارج از شش ها ، هوای دمی نیز وجود دارد.

 0457 به طور معمول، کدام عبارت دربارۀ همۀ مهره دارانی صادق است که کارایی تنفس آن ها نسبت به پستانداران افزایش یافته است؟   خارج 99  

1( در بخش حجیم انتهای مری، مواد غذایی را ذخیره می نمایند.

2( نمک اضافی را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان به بیرون می رانند.

3( با بازجذب زیاد آب در کلیه ها، فشار اسمزی مایعات بدن را تنظیم می کنند. 

4( خون اکسیژن دار به یکباره به تمام مویرگ های اندام های آن ها وارد می شود.

 0458 در نوعی کرم، هیچ یک از چهار روش اصلی تنفس مشاهده نمی گردد، کدام مورد دربارۀ این جاندار صادق است؟   داخل 1400  

1( در شرایطی می تواند با نوعی تولیدمثل، موجودی تک الد )هاپلوئید( را به وجود آورد.

2( لولۀ گوارش آن، عالوه بر گوارش، وظیفۀ گردش مواد را برعهده دارد.

3( در ساختار مغز خود، تعداد زیادی جسم یاخته های عصبی دارد که در تنظیم فعالیت جانور مؤثرند.

 در مجاورت یاخته های بدن آن، جریان می یابد.
ً
4( همولنف مستقیما

 0459 در نوعی کرم، هیچ یک از چهار روش اصلی تنفس مشاهده نمی گردد، کدام مورد دربارۀ این جاندار صادق است؟   خارج 1400  

2( حرکات بدن به جابه جایی مواد در حفرۀ گوارشی جانور کمک می کنند. 1( لولۀ گوارش عالوه بر گوارش، وظیفۀ گردش مواد را برعهده دارد. 

 در مجاورت یاخته های بدن آن، جریان می یابد.
ً
4( همولنف مستقیما 3( تحریک در هر نقطه از بدن، در همۀ سطح آن منتشر می گردد. 
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صفحۀ8کتابدرسی-شکل3

سطوحسازمانیابیحیات

 بیش از یک سطح از سطوح سازمان یابی حیات را دارند. 
ً
1 همۀ پریاخته ای ها قطعا

سطح   10 این  همۀ  در  که  می باشد  سطح   10 شامل  حیات  سازمان یابی  سطوح   2

می توان حیات را مشاهده کرد.

از  بیشتر  زیست بوم  در  و  زیست بوم  از  بیشتر  زیست کره  در  جانداران  تنوع   3

بوم سازگان است.

ترتیب  به  دارد،  وجود  غیرزنده  عوامل  آن  در  که  سطحی  پایین ترین  و  باالترین   4

زیست کره و بوم سازگان است. 

5 پایین ترین سطحی که در آن چندین گونه جاندار وجود دارد، اجتماع می باشد.

6 پایین ترین سطحی که در ایجاد همۀ سطوح نقش دارد، یاخته می باشد.

7 پایین ترین سطحی که در آن موجود زنده مشاهده می شود، یاخته است.

یا شکلی  انجام نمی دهند  را   همۀ یاخته ها یک کار مشخص 
ً
لزوما 8 در یک بافت، 

مشابه هم ندارند؛ مانند یاخته های عصبی و پشتیبان موجود در بافت عصبی.

9 درون بوم سازگان، افراد از گونه های مختلف وجود دارند؛ ولی این افراد با هم در 

ارتباط هستند.
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صفحۀ11کتابدرسی-شکل9

یواندامکهایآن یاختۀجانور

هسته
1 مرکز کنترل و فرماندهی فعالیت های یاخته

2 دارای کروموزوم های حاوی دنا و ژن می باشد.

3 نوعی اندامک دوغشایی و دارای منافذ

4 دارای هستک )زمانی که هسته در حال تقسیم نیست.(

5 در اکثر یاخته های یوکاریوتی

 بزرگ ترین اندامک یاخته است. 
ً
6 معموال

7 بر روی پوشش آن ریبوزوم ها نیز مشاهده می شوند. 

میتوکندری )راکیزه(
1 مرکز تولید انرژی مورد نیاز و رایج یاخته )ATP( طی فرایند تنفس یاخته ای است 

)یاخته های فاقد راکیزه نظیر باکتری ها، گویچه های قرمز و آوند آبکش، انرژی را به 
روش تنفس بی هوازی در سیتوپالسم تولید می کنند(.

2 نوعی اندامک دوغشایی است.

3 غشای داخلی آن چین خورده است.  

4 دارای دنا

5 در اکثر یاخته های یوکاریوتی

6 تمام یاخته های زنده قادر به تولید انرژی زیستی هستند. 
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شبکۀ آندوپالسمی

1 شبکه ای وسیع از غشای چین خورده در درون میان یاخته

پروتئین سازی، گوارش مواد، ساخت درشت )لیپیدسازی(،  2 وظایفی نظیر غشاسازی 

مولکول ها، تولید ریزکیسه ها )وزیکول ها( برای انتقال مواد به بیرون از یاخته را بر عهده دارد.

3 به دو صورت صاف )فاقد ریبوزوم و مؤثر در لیپیدسازی( و زبر )دارای ریبوزوم و 

مؤثر در پروتئین سازی( دیده می شود.

4 به غشای هسته ای متصل است.

5 فضای داخلی کیسه های غشایی شبکۀ آندوپالسمی زبر به درون یکدیگر راه دارند.

6 ذخیره یون کلسیم

7 در اکثر یاخته های یوکاریوتی

دستگاه گلژی

1 از اجزای کیسه مانندی که روی هم قرار گرفته اند، تشکیل شده است.

2 کیسه های غشایی سازندۀ آن با یکدیگر اتصال فیزیکی ندارند.

3 ریزکیسه های تولیدی در شبکۀ آندوپالسمی پس از ورود به این بخش، تغییراتی 

پیدا می کنند و سپس به بخش های مختلف فرستاده می شوند.

4 ساختن واکوئول و لیزوزوم

5 ساخت صفحۀ یاخته ای )یاخته های گیاهی(

6 در اکثر یاخته های یوکاریوتی

7 یک سطح مقعر و یک سطح محدب دارد که سطح مقعر آن به سمت غشای پالسمایی است. 

8 بسیاری از مواد ترشحی شبکۀ آندوپالسمی را دریافت می کنند. 

ریبوزوم )رناتن(

1 پروتئین سازی

2 در همۀ یاخته های زنده

3 می توانند متصل به شبکۀ آندوپالسمی یا به صورت آزاد مشاهده شوند.

سانتریول )میانک(

1 یک جفت استوانۀ عمود بر هم

2 سازمان دهی و تشکیل رشته های دوک تقسیم )تقسیم یاخته ای(

3 در جانوران
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کافنده تن( لیزوزوم )

1 کیسه ای از جنس غشا

2 ذخیرۀ آنزیم  های گوارشی درون یاخته ای

3 در جانوران، آغازیان )پارامسی(

ریزکیسه )وزیکول(

1 جابه جایی مواد درون یاخته

2 در درون بری و برون رانی نقش دارند.

3 می توانند از غشای سیتوپالسمی منشأ بگیرند؛ بنابراین نمی توان گفت همواره 

از اندامک های درون یاخته ای منشأ می گیرند.

4 ریزکیسه از جنس غشا است؛ بنابراین در ساخت آن شبکۀ آندوپالسمی نقش دارد.

5 در اکثر یاخته های یوکاریوتی

واکوئول

1 کیسه هایی از جنس غشا هستند که کارهای متفاوتی در یاخته های موجود در بدن 

جانوران مختلف )نظیر دخالت در گوارش، دخالت در دفع و ...( انجام می دهند.

گیاهان و پارامسی( 2 در برخی یوکاریوت ها )

کلروپالست

2 محل انجام فتوسنتز 1 اندامک دوغشایی 

4 در گیاهان وجود دارد. 3 دارای دنا  

 پرتعدادترین اندامک موجود درون یاخته  ریبوزوم

 کوچک ترین اندامک درون یاختۀ یوکاریوتی  ریبوزوم 

 مرکزی ترین ساختار درون یاختۀ جانوری معمولی  هسته

 نزدیک ترین اندامک یاخته به هسته  شبکۀ آندوپالسمی

کلروپالست  و  راکیزه  هسته،  یوکاریوتی   یاخته های  دوغشایی  ساختار های   

)مختص یاخته های گیاهی(

 اندامک های بدون غشای یاختۀ جانوری  ریبوزوم و سانتریول

 باکتری ها فاقد اندامک اّما دارای ریبوزوم هستند. 

 همۀ اندامک های غشادار آنزیم دارند.
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| عکس و مکث زیست جامع  |

صفحۀ12کتابدرسی-شکل10

غشاییاخته

1 غشای یاختۀ جانوری از پروتئین، لیپید )فسفولیپید و کلسترول( و کربوهیدرات 

تشکیل شده است.
2 پروتئین های غشایی انواع مختلفی دارند: 

الف( پروتئین های سطحی: تنها در سطح خارجی یا داخلی غشا قرار دارند و فقط با یک 
الیۀ فسفولیپیدی در تماس هستند. )فقط در یکی از الیه های غشا قرار گرفته اند.( 
ب( پروتئین های سراسری: در سراسر عرض غشای یاخته قرار دارند و در تماس با هر 
 عبور می کنند(.

ً
کامال یاخته  )از دو الیۀ غشای  دو الیۀ فسفولیپیدی غشا هستند 

وسط  در  گروهی  دارند؛  مختلفی  انواع  یاخته ای،  غشای  سراسری  پروتئین های   3

خود دارای کانال می باشند و نقش کانالی دارند و گروهی نیز فاقد کانال هستند و 
نقش های مختلفی نظیر آنزیم های غشایی دارند.

4 لیپیدهای غشایی در دو گروه دسته بندی می شوند: 

الف( فسفولیپیدها
 بیشترین تعداد مولکول های موجود در غشا

کروی شکل( و دو دم )طویل( هستند.   هر مولکول دارای یک سر )
 سرهای آن ها به سمت داخل و خارج یاخته ولی دم های آن ها به سمت مرکز )به 

طرف یکدیگر( غشا قرار دارند.
ب( کلسترول

 در هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشای یاخته ای مشاهده می شوند. 
 کوچک ترین اجزای غشای یاخته هستند.

5 در رابطه با کربوهیدرات های غشا نیز نکات زیر را بدانید:

 تنها در سطح بیرونی غشا قرار گرفته اند. 
گلیکولیپید( اتصال دارند.  گلیکوپروتئین( یا به فسفولیپید ها )  به پروتئین ها )
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 به صورت منشعب دیده می شوند. 
 بیشتر به پروتئین های غشا اتصال دارند.

6 بزرگ ترین اجزای غشای یاخته، پروتئین می باشد. 

7 پروتئین های سطحی هیچ کدام نمی توانند با هر دو مایع موجود در دو طرف غشا 

تماس داشته باشند. 
8 سنگین ترین مولکول های غشا، پروتئین ها هستند. 

9 دقت کنید که در غشای پالسمایی، پروتئین منفذدار وجود دارد؛ ولی فسفولیپید 

منفذدار خیر!

صفحۀ12کتابدرسی-شکل11

ساده انتشار

شیب  جهت  )در  کم تراکم  جای  به  پرتراکم  جای  از  مولکول ها  ساده،  انتشار  در   1

غلظت خود(حرکت می کنند.

2 در انتشار ساده، مولکول ها در تمام جهات حرکت می کنند؛ اما بیشتر در جهت شیب 

غلظت خود حرکت می کنند )برایند حرکت آن ها بر اساس شیب غلظت می باشد(.

3 در این روش نیازی به انرژی زیستی و مولکول های پروتئینی نیست.

4 این روش مختص مولکول های محلول در لیپید و مولکول های کوچک می باشد.

تا زمانی انجام می گیرد که غلظت مادۀ مورد نظر در دو طرف غشا  5 این انتشار 

یکسان شود.
6 عبور مواد از هر قسمت غشا و از فضای بین لیپیدها امکان پذیر است.

7 سرعت انتشار به غلظت مادۀ مورد نظر در دو محیط بستگی دارد؛ هرچه اختالف 

غلظت بیشتر، سرعت انتشار بیشتر است.
8 هم در محیط های زنده و هم در محیط های غیرزنده مشاهده می شود.
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