اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
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آزمون شماره 6
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زیـــــــست شناسی دهم لــــیموترش
دفترچـــــــــه ســـــــواالتــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ6
گروه مولفان

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه دهم

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  02سوال

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

سالااام سالاام  آقا دکترا و خانوم دکترای آینده حالتون چطوره؟
دو تا سوپرایز خفن خوب داریم براتون!
جزوات زیست شناسی گیاهی (شامل  4فصل گیاهی دهم یازدهم) آماده شده و همین االن میتونید مطمئن
باشید که این فصلها رو ترکوندید 
پیشنهاد خیلیییی ویژه ما این هفته از روز پنجشنبه شروع میشه و تا آخر شب یلدااا ادامه داره،
در تاریخ  92الی  03آذر وارد فروشگاه سایت لیموترش به آدرس  limootoorsh.com/shopبشید
و جزوات رو با  43تا  03درصد تخفیف استثنایی تهیه کنید.
عالوه بر اینا محصوالت دیگه ای هم هستند که توی بخش پیشنهادات ویژه قرار دارند ،از دستشون ندید.

برای اطالعات بیشتر حتما عضو کانال تلگرامی  @limootoorsh_freeباشید.
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آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

سوووپرایز دوم ما آزمونهای رایگان شوویمی یازدهم هسووت که همین االن میتونید از طریق پنل
کاربری خودتون در سایت لیموترش پکیج آزمونهای شیمی مختص خودتون رو ثبت نام کنید.
برنامه آزمونهای شیمی رو در زیر مشاهده میکنید :

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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کدام مورد از ویژگیهای دستگاه تنفسی در انسان است؟
 )1نیاز یاختهها به  O2مهمترین محرک برای نفس کشیدن است.
 )2با اتمام دم ،بازدم بدون نیاز به پیام عصبی انجام میشود.
 )3مرکز تنفس در بصل النخاع با اثر بر مرکز تنفس در پل مغز ،دم را خاتمه میدهد.
 )4کاهش غلظت  O2عامل اصلی تنظیم فعالیت مرکز تنفس در بصل النخاع است.
نمیتوان گفت در جانورانی که تنفس نایدیسی دارند................. ،
 )1انشعابات انتهایی نایدیسها ،به منافذ تنفسی منتهی میشود.
 )2انتقال گازها بین نایدیس و یاختههای بدن از طریق انتشار است.
 )3دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی برعهده ندارد.
 )4سطح تنفسی دارای مایعی است که تبادالت گازی را ممکن میکند.
در طی تنفس انسان ،همزمان با  .................مییابد.
 )1کاهش فشارهوای درون ششها ،ورود اکسیژن به درون مویرگها کاهش
 )2انقباض ماهیچههای بین دندهای خارجی ،کشش سطحی مایع پوشاننده کیسههای حبابکی افزایش
 )3مسطح شدن عضله میانبند ،غلظت اکسیژن در سیاهرگ ششی افزایش
 )4خروج هوای مرده از کیسههای حبابکی ،فاصلهی بین دو پردهی جنب از یکدیگر کاهش

m
o

کدام عبارت درباره تبادالت گازی در جانوران مختلف ناصحیح است؟
 )1در الرو قورباغه ،به کمک ماهیچههای دهان و حلق ،هوا با فشار به ششها رانده میشود.
 )2در ماهیان جهت حرکت خون در مویرگها و عبور آب در طرفین تیغههای آبششی ،برخالف یکدیگر است.
 )3در انسان سازوکار فشار منفی وجود دارد که در آن ،هوا به وسیلۀ مکش حاصل فشار منفی ،به ششها وارد میشود.
 )4در پرندگان ساختارهایی به نام کیسههای هوادار هستند که کارایی تنفس آنها را نسبت به پستانداران افزایش میدهند.
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در طی تنفس انسان سالم ،با انقباض ماهیچهی .................
 ) 1دیافراگم ،جناغ و قفسه سینه هم جهت با یکدیگر به سمت عقب و پایین حرکت میکنند.
 )2بین دندهای خارجی ،بیشتر از نصف حجم هوای جاری وارد کیسههای حبابکی میشوند.
 )3بین دندهای خارجی ،کشش سطحی مایع پوشاننده کیسه حبابکی به کمک سورفاکتانت افزایش مییابد.
 )4دیافراگم ،بخشی از هوای جاری دمی درون ششها به عنوان هوای باقی مانده ،میماند.

o
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چند مورد از گزینهها عبارت زیر را به درستی کامل میکنند؟

« در یک انسان سالم ،هیچگاه در حین یک  .................نمیشود.
 بازدم عمیق ،هوایذخیره بازدمی از ششها خارج
 دم عادی ،هوای مرده وارد ششها

o
o

 دم عمیق ،هوای مکمل وارد ششها
 بازدم عادی ،هوای باقی مانده از ششها خارج
2 )2
1 )1

3 )3

کدام عبارت در مورد اعمال دستگاه تنفس انسان به درستی بیان شده است؟
 )1در عمل دم ،انبساط ششها باعث کاهش فشار هوای درون آنها میگردد.
 )2در دم عمیق ،انقباض ماهیچههای گردن ،بر حجم قفسه سینه بیتاثیر است.
 )3در باز دم عمیق ،ماهیچهای شکمی مسئول اصلی کاهش حجم قفسه سینه هستند.
 )4در عمل بازدم ،کشسانی شش ها باعث مقاومت آنها در برابر کشیدگی میشود.

il m
4 )4

در یک انسان سالم و بالغ ،در زمانی که دیافراگم در حال  ..................است.................. ،
 )1انقباض  -بخشی از هوای درون مجاری تنفسی ،جزئی از ظرفیت حیاتی ششها محسوب نمیشود.
 )2استراحت  -فشار انقباضی دیافراگم روی اندامهای گوارشی ناحیه شکمی در حال کاهش است.
 )3انقباض – غلظت گاز  CO2در درون شبکهی مویرگی اطراف حبابکهای هوایی افزایش مییابد.
 )4استراحت – استخوان جناغ با حرکت به جلو حجم قفسه سینه را کاهش میدهد.
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هوایی که طی  ..................در درستگاه تنفس جابه جا میشود ،میتواند رنگ  ..................محلول  ..................تغییر دهد.
 )2هنگام مسطح شدن دیافراگم – شیری – آب آهک
 )1انقباض ماهیچه بین دندهای داخلی – آبی – برم تیمول بلو
 )4انقباض ماهیچه گردنی – زرد – برم تیمول بلو
 )3افزایش حجم قفسه سینه – بی رنگ – آب آهک
کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل مینماید؟
در بخش هادی دستگاه تنفسی ،نایژهها  ..................دارای  ..................میباشند.
 )2همانند نایژکها ،مخاط مژکدار
 )1برخالف نایژکها ،بافت پیوندی غضروفی
 )4برخالف نای ،توانایی تنگ و گشاد شدن
 )3همانند نای ،توانایی منشعب شدن

کدام گزینه زیر در ارتباط با نقش مخاط مجاری هادی دستگاه تنفسی در قفسه سینه ،نادرست است؟
 )1سبب گرمکردن هوایی که وارد مجاری تنفسی بخش مبادلهای میشوند ،میگردد.
 )2امکان تبادل گازهای تنفسی بین ششها و خون را فراهم مینماید.
 )3میکروبها و ذرات گرد و غبار از هوای وارد شده به ششها ،پاک میکند.
 )4با ترشح مادهای باعث از بین رفتن باکتریهای وارد شده به دستگاه تنفس میگردد.
در دستگاه تنفس انسان ،وجه تفاوت نایژکهای مبادلهای در مقایسه با انتهایی در این است که ..................
 )2قادر به کنترل میزان هوای ورودی به حبابکها میباشند.
 )1فاقد غضروف بوده و دارای انشعاب هستند.
 )3در مرطوب سازی هوای ورودی به بخش کیسه حبابکی نقش دارند )4 .دارای ساختارهایی با توانایی تبادل گازهای تنفسی هستند.
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در انسان بالغ ،اکسیژن زمانی  ................میشود که درمجاورت  .................غلظت اکسیژن در خون  .................از  .................باشد.
 )1از هموگلوبین جدا – بافتهای بدن – بیشتر – مایع میان بافتی
 )2به هموگلوبین متصل – کیسههای حبابکی – کمتر – هوای باقی مانده
 )3به هموگلوبین متصل – کیسههای حبابکی – بیشتر – هوای جاری
 )4از هموگلوبین جدا – بافتهای بدن – کمتر – دی اکسید کربن
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در دستگاه تنفس انسان سالم ،خونی که  ..................میشود .................. ،میباشد.
 )1به سطح تنفسی وارد – در تامین اکسیژن مورد نیاز یاختههای بدن ،ناتوان
 )2از سطح تنفسی خارج – دارای مقدار زیادی دی اکسید کربن
 )3به سطح تنفسی وارد – دارای بیشترین غلظت اکسیژن
 )4از سطح تنفسی خارج – حامل مقدار کمی اکسیژن
کدام گزینه متن زیر را به طور نادرست تکمیل میکند؟
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« در فرآیند حمل گازیهای تنفسی در خون انسان .................. ،در انتقال  ..................نقش اصلی را برعهده » ..................
 )1انحاللپذیری در خوناب – دی اکسید کربن – ندارد.
 )3گویچهی قرمز – اکسیژن – ندارد.

 )2هموگلوبین – اکسیژن – دارد.
 )4آنزیم انیدراز کربنیک – دی اکسید کربن – دارد.

il m

در انسان طی دم و بازدم عادی ،هر زمان که فاصله بین دو پردهی جنب از یکدیگر در حال  ..................باشد.................. ،
 )1کاهش – ششها بر اثر ویژگی کشسانی ،هوای درون خود را به بیرون میرانند.
 )2افزایش – فاصله بین استخوان جناغ و ستون مهرهها در حال کاهش است.
 )3افزایش – گنبدی شدن عضله دیافراگم دندهها را به سمت باال و جلو جابهجا میکند.
 )4کاهش – جابهجایی هوای درون ششها به کمک انقباض ماهیچهی بیندندهای داخلی صورت میگیرد.
در انسان ،در هنگام جابهجایی هوای ذخیرهی بازدمی برخالف هوای  ..................ماهیچه  ..................در حال  ..................است.
 )2جاری – گردنی – استراحت
 )1ذخیرهی دمی – بین دندهای داخلی – انقباض
 )4باقی مانده – مورب شکمی – استراحت
 )3مرده – دیافراگم – انقباض
چند مورد زیر در ارتباط با تنفس نایدیسی در حشرات صحیح است؟
 گازها بین نایدیس و یاختههای بدن از طریق انتشار مبادله میشوند.

 همواره ساختاری جهت بستن منافذ دارند که مانع از هدر رفتن آب بدن میشود.

 انشعابات پایانی بن بست بوده و دارای مایعی است که تبادالت گازی را ممکن میکند.
 لولههای منشعب و مرتبط به هم هستند که از طریق منافذ تنفسی سطح بدن ،به خارج راه دارند.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی دهم به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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اگر معرف  CO2بکار 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.

چند عبارت زیر در مورد تنظیم تنفس صحیح میباشد؟
 با پر شدن بیش از حد ششها ،پیامی به مرکزی در پل مغز صادر میشود که ادامهی دم را متوقف میکند.

 گیرندههای موجود در سرخرگ آئورت ،با افزایش کربن دی اکسید خون به بصل النخاع پیام عصبی میفرستند.
 افزایش کربن دی اکسید خون ،در شرایط عادی ،محرک مهمتری برای نفس کشیدن به حساب میآید.
 کاهش اکسیژن خون با ارسال پیام به بصل النخاع تعداد دم و بازدم در دقیقه را افزایش میدهد.
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