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 بارم تشریحی سوال به همراه پاسخنامه ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 ورفکتانت با از بین بردن کشش سطحی کیسه هارا باز می کند س-1 

 ر دم انقباض ماهیچه های بی ندنده ای خارجی باعث باز شدن افزایش حجم قفسه سینه می شود .د-2

 ای مژکدار مجاری تنفسی است. هفتن یاخته به دلیل از بین رسرفه های مکرر افراد سیگاری  -3

 ر ساز و کار تهویه ای جریانی از هوای پیوسته در مجاورت سطوح تنفسی است. د -4

 

2 

 

2 
 مشخص کنیددرجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را 

 کل بدن پراکنده است (در  –ست ادر ستاره دریایی آبشش ها ) در نواحی خاصی محدود شده -1

 ( است.داخل  –تی چین خوردگی مخاط به سمت ) بیرون پرده های صو -2

 میلی لیتر است.  (150 – 100هوای مرده حدود )  -3

 ( منقبض می شود گردنی  –در بازدم عمیق ماهیچه های ) شکمی  -4

 ( نام دارد. انتهایی  –آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی  نایژک ) مبادله ای  -5

 

5/2 

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

 وجوددارد . -------------از در بینی  شبکه وسیعی -1

 نام دارد. ------------ه غضروف ندارد ک -----------نشعابی از ا -2

 است.  --------------و -----------درون بینی  پوشش -3

 

5/2 

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

 مد -الف                                                      تنفس یاخته ای -1

 ازدمب -ب                                                           درشت خوار -2

  ATP -ج                                                    عامل سطح فعال -3

 جنینی  اواخر دوران -د                                                     یون بیکربنات  -4

 رون کیسه حبابکی   د -ه                                                 کشسانی شش ها  -5

 ی اکسید کربن د -ی                                                                            

 اهیچه گردن م -و                                                                             

 

5/2 

 های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5
 چه زمانی پرده های صوتی به حرکت در می آیند -1

 بین دنده ای خارجی در زمان انقباض عضالت  -الف

 در رمان انقباض میان بند  -ب

 یام از بصل النخاع به عضالتپدر زمان ارسال  -ج

  در زمان استراحت میان بند  -د

 

  تی است ؟ کدام شرط الزم برای تنفس پوس -2

  قلب دو حفره ای  -وست نازک    دپ -وست مرطوب      جپ -ب     پوست ضخیم  -الف

 

 کدام کیسه هوادار جفت نیست  -3

 سینه ای عقبی  -د           ینه ای جلوییس-ج            جناغی  -ب         گردنی -الف
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 های زیر پاسخ دهید. سشبه پر

 ساز و کار فشار منفی را توضیح دهید -1

 ه جاندارانی می توانند گازها را بین یاخته ا و محیط تبادل کنند؟چ -2

 دو شرط تنفس پوستی در کرم خاکی  -3

 روع دم چگونه است . از نقطه نشظر دستگاه عصبی توضیح دهید. ش -4

 فرمول جحم تنفسی در دقیقه -5

 دگی نای نیست چرا بریدن نایژه اصلی به سا -6
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 هر شماره چه قسمتی را نشان می دهد  7
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 بارم تشریحی سوال به همراه پاسخنامه ردیف

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

 غ  کم کردن کشش سطحی    ورفکتانت با از بین بردن کشش سطحی کیسه هارا باز می کند س-1 

ح شدن غ بین دنده ای خارجی + مسط  از شدن افزایش حجم قفسه سینه می شود .دنده ای خارجی باعث ب ندر دم انقباض ماهیچه های بی-2

 میان بند 

 ص  ای مژکدار مجاری تنفسی است. هفتن یاخته به دلیل از بین رسرفه های مکرر افراد سیگاری  -3

 ص ر ساز و کار تهویه ای جریانی از هوای پیوسته در مجاورت سطوح تنفسی است. د -4
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2 
 مشخص کنیددرجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را 

 است ( کل بدن پراکندهدر  –ست ادر ستاره دریایی آبشش ها ) در نواحی خاصی محدود شده -1

 ( است.داخل  –تی چین خوردگی مخاط به سمت ) بیرون پرده های صو -2

 میلی لیتر است.  (150 – 100هوای مرده حدود )  -3

 بض می شود ( منقگردنی  – شکمیدر بازدم عمیق ماهیچه های )  -4

 ( نام دارد.  انتهایی –آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی  نایژک ) مبادله ای  -5
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 :جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3

 جوددارد .و ----------مویرگ ها با دیواره نازک ---از در بینی  شبکه وسیعی -1

 نام دارد. --------نایژک----غضروف ندارد  که ------نایژه-----انشعابی از  -2

 است.  ----------ط مژکدارمخا----و ---------پوست –پوشش درون بینی  -3

 

5/2 

 و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. عبارات مرتبط با هم را پیداکرده 4
 مد -الف                                              ج        تنفس یاخته ای -1

 ازدمب -ب                                                 ه          درشت خوار -2

  ATP -ج                                               د     عامل سطح فعال -3

 جنینی  اواخر دوران -د                                             ی        یون بیکربنات  -4

 رون کیسه حبابکی   د -ه                                           ب      کشسانی شش ها  -5

 ی اکسید کربن د -ی                                                                            

 اهیچه گردن م -و                                                                             

 

5/2 

 های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5
 چه زمانی پرده های صوتی به حرکت در می آیند -1

 بین دنده ای خارجی در زمان انقباض عضالت  -الف

 در رمان انقباض میان بند  -ب

 یام از بصل النخاع به عضالتپدر زمان ارسال  -ج

  در زمان استراحت میان بند  -د

 

  تی است ؟ کدام شرط الزم برای تنفس پوس -2

   قلب دو حفره ای -وست نازک    دپ -جپوست مرطوب       -ب     پوست ضخیم  -الف

 

 کدام کیسه هوادار جفت نیست  -3

 سینه ای عقبی  -د           ی جلوییسینه ا-ج            جناغی  -ب         گردنی -الف
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 های زیر پاسخ دهید. سشبه پر

 به سینه، قفسه منفی فشار از حاصل مکش وسیلۀ به هوا آن، در که رددا دوجو منفی فشار کار و ساز انسان در ساز و کار فشار منفی را توضیح دهید -1

 شود می وارد شهاش

 توانند می بدن های هیاخت ٔ همه که هیدر مانند جانورانی و ها ای یاخته تک درو محیط تبادل کنند؟ وانند گازها را بین یاختهچه جاندارانی می ت -2

 باشند، داشته گازی تبادالت محیط با

 از اطراف محیط با زهاگا و دارد دوجو فراوان های مویرگ با زیرپوستی مویرگی شبکۀ پوستی تنفس در دو شرط تنفس پوستی در کرم خاکی  -3

 .شود می داشته نگه مرطوب دارند، پوستی تنفس که جانورانی در پوست سطح .شوند می مبادله پوست طریق

 .شود می غازآ خارجی های دند بین های ماهیچه و بند میان انقباض با دم، روع دم چگونه است . از نقطه نشظر دستگاه عصبی توضیح دهید. ش -4

 است شده صادر النخاع بصل در تنفس مرکز طرف از که شود می انجام دستوری با ها ماهیچه این انقباض

 دقیقه، در تنفس دادتع در جاری حجم ضرب حاصل از فرمول جحم تنفسی در دقیقه -5

 قطعه صورت به بعد و کامل حلقۀ صورت به ابتدا در که است نایژه های غضروف ساختار لتع به این دگی نای نیست چرا بریدن نایژه اصلی به سا -6

 .است قطعه
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 هر شماره چه قسمتی را نشان می دهد  7
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