اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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زیـــــــست شناسی دهم لــــیموترش
دفترچـــــــــه ســـــــواالتــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ7
گروه مولفان
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تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه دهم

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

 .1سروش مرادی
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.
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 .2محمد شاکری
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آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  02سوال
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آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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با توجه به شکل مقابل ،در زمانی که بخش  ...............در دورهی کار قلب ،امکان ندارد ...............
 ،2 )1تحریکات را عبور میدهد – دریچههای قلبی خون را از خود عبور دهند.
 ،1 )2تحریکات را تولید نمیکند – دریچههای سینی مانع از ورود خون شوند.
 ،3 )3تحریکات را عبور نمیدهد – حداکثر فشار خون در آئورت دیده شود.
 ،1 )4تحریکات را تولید میکند – مانعی برای ورود خون به قلب وجود داشته باشد.

در دوره کار قلب یک انسان سالم در حال استراحت .............. ،شنیدن صدایی در ابتدای انقباض بطنی.............. ،
 0/1 )1ثانیه قبل از – تحریکات بافت گرهی در سرتاسر بافت میوکارد دهلیزها منتشر شده است.
 0/3 )2ثانیه پس از – فشار خون موجود در سرخرگهای خارج شده از قلب به  120میلیلیتر بر ثانیه میرسد.
 )3بالفاصله بعد از – تحریکات توسط گرهی دهلیزی-بطنی به دیوارهی بین دو بطن منتقل میگردد.
 0/4 )4ثانیه قبل از – مانعی برای خروج خون از حفرات قلب وجود ندارد.
در بخشی از دستگاه تنفس انسان که  ..............................میشود ،ممکن نیست ............................
 )1شبکهی وسیعی از رگهای خونی با دیواره نازک یافت – مانعی در برابر ورود ناخالصیها وجود داشته باشد.
 )2مخاط مژکدار و بافت پوششی سنگفرشی مشاهده – ترشحات مخاطی هوا را مرطوب کنند.
 )3بر اثر ارتعاش پردههای صوتی ،صدا تولید – زنش مژکها ،ترشحات مخاطی را به سمت باال هدایت کند.
 )4پوست نازکِ پوشیده از مو دیده – ترشحات ماده مخاطی ،میکروبها را به دام اندازد و از بین ببرد.
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اگر معرف  CO1بکار رفته در آزمایش آب آهک باشد .کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟
 )1لولهی کوتاه ،هوای ظرف «ب» را طی دم وارد دستگاه تنفس میکند.
 )2هوای بازدمی به کمک لولهی بلند ظرف «الف» وارد مایع درون آن میشود.
 )3شیری رنگ شدن مایع ظرف «الف» سریعتر از ظرف «ب» انجام میشود.
 )4در زمان دم تشکیل حبابهای ریز در هر دو ظرف دیده میشود.
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وجه مشترک نایژکهای انتهایی و  .....................در این است که ........................
 )1نای – در ساختار خود دارای بافت غضروفی هستند.
 )2نایژه – مقدار هوای ورودی و خروجی را تنظیم میکنند.
 )3نایژک مبادلهای – با ترشحات مخاطی ،هوا را مرطوب میکنند.
 )4حبابک – در تماس با هوای مرده قرار میگیرند.

o
o

چند مورد زیر در ارتباط با عامل سطح فعال در کیسههای حبابکی صحیح است؟

il m

● عدم ترشح آن در همه نوزادانی که زودتر از حد معمول به دنیا میآیند ،تنفس را دشوار میکند.
● از بسیاری از یاختههای دیواره حبابک به سطحی که در مجاور هواست ترشح میشود.

● این ماده با کاهش نیروی کشش سطحی ،بازشدن حبابکها را طی بازدم تسهیل میکند.
● کمبود آن در افراد ،توانایی انبساط کیسههای حبابکی در برابر حجم هوا را مختل میکند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل میکند؟
در انسان ،حدود  .................از گاز  ..................جابهجا میشود.
 3 )1درصد – اکسیژن به صورت محلول در خوناب
 79 )3درصد – اکسیژن به صورت ترکیب با هموگلوبین

 23 )2درصد – دی اکسید کربن درون خوناب
 90 )4درصد – دی اکسید کربن با فعالیت آنزیم گویچه قرمز

طی فرآیند تنفس انسان ،هرگاه عضله دیافراگم ................. ،کند ،لزوما .................
 )1به سمت باال حرکت – نیروی کشسانی ،حجم قفسه سینه و ششها را کاهش میدهد.
 )2انرژی زیستی مصرف – ماهیچههای گردنی ،به افزایش حجم قفسه سینه کمک میکنند.
 )3به سمت پایین حرکت – ماهیچههای بین دندهای خارجی ،دندهها را به سمت پایین و جلو جابهجا میکنند.
 )4جناغ را به سمت جلو جابهجا – هوای تهویه شده از مجاری تنفسی خارج میشود.
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کدام گزینه زیر در ارتباط با فرآیند تنظیم تنفس توسط مراکز عصبی صحیح است؟
 )1فرآین د بازدم با ارسال پیام عصبی از مرکز عصبی بصل النخاع ،با به استراحت در آمدن ماهیچهها انجام میگیرد.
 )2بر اثر کشیدگی بیش از حد ماهیچه صاف دیواره نایژهها پیامی عصبی به مرکز تنفس در پل مغزی ارسال میشود.
 )3با تحریک گیرندههای حساس به افزایش دی اکسید کربن در بصل النخاع ،تعداد تنفس در فرد افزایش مییابد.
 )4پل مغزی با ارسال پیام عصبی به ماهیچه دیافراگم و بین دندهای خارجی ،فرآیند دم را خاتمه میدهد.
در همه جانورانی که تنفس  ..................دارند.................... ،
 )1ششی – هوا با مکش حاصل از فشار منفی به داخل ششها فرستاده میشود.
 )2نایدیسی – سطح تنفسی دارای مایعی است که تبادالت گازی را ممکن میسازد.
 )3آبششی – جهت حرکت خون در مویرگها و عبور آب در تیغههای آبششی ،مخالف یکدیگر است.
 )4پوستی – شبکۀ مویرگی یکنواخت و وسیعی در زیر پوست تبادل گازها را با محیط آسان میکند.
بهطور معمول طی تنفس جانوران ،در  .................همانند قورباغه بالغ .................
 )1پوست خارتنان – سطح تنفسی از یک الیه یاخته تشکیل شده است.
 )2کرم خاکی – یک سرخرگ با خون تیره به شبکه مویرگی زیرپوست وارد میشود.
 )3ماهی قرمز ،ماده مخاطی سطح بدن  -سبب افزایش کارآیی تنفس پوستی میشود.
 )4ستاره دریایی  -آبشش در مناطق خاصی از بدن دیده میشود.
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در انسان سالم هر رگی که  ............میگردد و  ............میتواند ............
 )1به قلب وارد – جهت خون آن به سمت پایین باشد – به کمک دریچههای النه کبوتری مانع از بازگشت خون شود.
 )2از قلب خارج – حاوی خون غنی از اکسیژن است – بیشترین حجم خون را در خود ذخیره کند.
 )3به قلب وارد – جهت خون آن به سمت باال باشد – در هر زمان از دورهی کار قلب خون را وارد دهلیز نماید.
 )4از قلب خارج – حاوی خون با تراکم باالی  CO2است – بخشی از انرژی انقباضِ قلب را ذخیره کند.
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با توجه به نمودار الکتروکاردیوگرام روبهرو در نقطه .................
 D )1برخالف  ،Bکلسیم موجود در شبکه آندوپالسمی دریچه میترال آزاد شده است.
 E )2همانند  ،Bفشار خون موجود در آئورت در حال کاهش است.
 A )3برخالف  ،Dفشار میوکارد بطنها به حداکثر میزان خود میرسد.
 C )4همانند  ،Eمانعی برای ورود خون به بطن چپ وجود دارد.
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بیشترین خون جمع شده در دهلیزها  ................است و در طی یک چرخه طبیعی کار قلب  ................بیشتر از فاصلهی صدای
دوم تا صدای اول بعدی است.
 )1در پایان انقباض بطنها – زمان استراحت بطنها
 )3در هنگام شنیدن صدای دوم – زمان استراحت دهلیزها
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 )2در پایان استراحت عمومی – زمان بین ثبت موج  Rتا پایان T
 )4در آغاز استراحت دهلیزها – زمان استراحت عمومی

کدام موارد عبارت زیر را به درستی کامل مینماید؟

« در یک انسان بالغ در کل فاصلهی زمانی بین شنیدن صدای دوم قلب تا صدای اول چرخهی بعدی » ....................
الف ـ قلب در استراحت عمومی قرار دارد.
ب ـ مانعی برای خروج خون از بطنها وجود دارد.
ج ـ همهی دریچههای قلبی بر اثر جهت جریان خون باز هستند.
د ـ سرخرگها بخشی از انرژی انقباض قلب را در خود ذخیره میکنند.
 )1الف و ب

 )2ب و ج

 )3الف و د

 )4ب و د

کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور نامناسب کامل مینماید؟
« در طی چرخه طبیعی کار قلب ،فقط در فاصلهی زمانی بین » ................
 )1قله  Pتا شروع  ،Rمانعی برای ورود خون به دهلیزها وجود دارد.
 )2شروع  Pتا شروع  ،Rورود خون از دهلیزها به بطنها صورت میگیرد.
 )3دو صدای اول تا دوم چرخه ،حجم خون بطنها رو به کاهش است.
 )4شروع  Pتا پایان  ،Sشبکهی گرهی تحریکات را در میوکارد قلب پخش میکند.
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی دهم به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 1

زیست شناسی دهم – مرحله هفتم آزمونهای سال تحصیلی 79-79

گروه آموزشی لیموترش

 12دی 79

چند مورد متن زیر را به طور نادرست کامل نمایند؟
« در فاصلهی بین  ..................تا  .......................دریچه  ....................است» .
الف ـ موج انقباض دهلیزها – قبل از ثبت صدای اول قلب – دو لختی ،باز
ب ـ شروع انقباض بطنها – پایان موج استراحت بطنها – سه لختی ،بسته
ج ـ صدای دوم قلب – تحریک گره پیشآهنگ – سینی ،باز
د ـ پایان دیاستول دهلیزها – حداکثر فشارخون آئورت – سینی ،بسته
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

در طی یک چرخهی قلب ،بالفاصله پس از .................
 )1ورود خون به بطنها ،گره پیشآهنگ تحریک را ایجاد میکند.
 )2آغاز استراحت دهلیزها ،فشار خون در آئورت به حداکثر میرسد.
 )3خروج خون از بطنها ،دریچههای دهلیزی-بطنی بسته میشوند.
 )4پایان انقباض دهلیزها ،بیشترین مقدار خون در بطنها دیده میشود.
کدام گزینه زیر در ارتباط با ساختار و فعالیت قلب انسان نادرست است؟
 )1سیستول بطنها منجر به ایجاد موج  QRSبر روی منحی نوار قلب میشود.
 ) 2محل زایش تحریکات طبیعی قلب انسان در جایی زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد.
 )3ارتباط گره پیشاهنگ و گرهی دهلیزی-بطنی فقط توسط مسیرهای بین گرهی صورت میگیرد.
 )4تارهای ماهیچهای خاص از دیوارۀ بین دو بطن عبور میکنند و با دوشاخه شدن ،به سمت پایین و تا نوک قلب ادامه پیدا میکنند.
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در نمودار الکتروکاردیوگرام مقابل ،در نقطهی ................. A
 )1همانند نقطهی  ،Bتارهای میوکارد قلب بر اثر تحریک الکتریکی درحال انقباض هستند.
 )2برخالف نقطهی  ،Cمانعی برای ورود خون به حفرات کوچکتر قلب وجود ندارد.
 )3همانند نقطهی  ،Cدریچههای سینی در اثر عبور جریان خون باز هستند.
 )4برخالف نقطهی  ،Bتحریک الکتریکی توسط گره پیشاهنگ تولید میشود.
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