اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

آزمون شماره 6
9007/30/03

زیـــــــست شناسی دهم لــــیموترش
دفترچـــــــــه پاســـخنامـــه تشـــریحی

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.

صفحه 1
limootoorsh.com

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.

Limootoorsh.com

صفحه 2

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2

عمل دم فرآیندی فعال است برای انجام هم نیاز به
فعالیت و انقباض ماهیچههای دیافراگم و بین دندهای خارجی
دارد ،همانطور که میدانید برای انقباض ماهیچهها نیاز به پیام عصبی است
ولی فرآیند بازدم ،غیرفعال است یعنی کاهش حجم قفسه سینه به دلیل
خاصیت کشسانی ششها و با به استراحت در آمدن ماهیچههای
گفته شده ،صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1گرچه همه یاختههای بدن برای زنده ماندن
به اکسیژن نیاز دارند اما آنچه که محرک مهمتری
برای نفس کشیدن به شمار میرود ،نیاز بدن به دفع
کربندیاکسید است نه نیاز یاختهها به اکسیژن.
گزینه  )3مرکز تنفس پل مغز در با اثر بر مرکز

m
o

تنفس در بصل النخاع  ،دم را خاتمه میدهد.
گزینه  )4کاهش غلظت ( CO2نه  )O2عامل

c
.
h

اصلی تنظیم فعالیت مرکز تنفس در بصل النخاع است.

2

گزینه 1

s
r

یس ها ،لوله های منشعب و مرتبط به هم هستند که
از طریق منافذ تنفسی سطح بدن ،به خارج راه دارند و
معموالً ساختاری جهت بستن منافذ دارند که مانع از
هدر رفتن آب بدن میشود منافذ تنفسی
در ابتدای نایدیس قرار دارد .نایدیس به انشعابات
کوچک تری تقسیم میشود .انشعابات پایانی ،که در کنار

تمام یاختههای بدن قرار میگیرند ،بن بست بوده و دارای
مایعی است که تبادالت گازی را ممکن میکند.
بررسی سایر گزینهها :

o
to

o
o

گزینه  )2چون فاصله بین یاختهها و نایدیسها در حد چند میکرون است ،انتقال گازها بین نایدیس و یاختههای بدن از طریق انتشار است.

il m

گزینه  )3ویژگی جالب این نوع تنفس این ا ست که برخالف تنفس ش شی یا آب ش شی ویا حتی پو ستی ،د ستگاه گردش مواد نق شی در انتقال
گازهای تنفسی برعهده ندارد.
گزینه  )4سطح تنفسی در همه جانوران دارای مایعی هستند که تبادل گازهای تنفسی را ممکن میکند.

3

گزینه 3

در م سطح شدن دیافراگم (میانبند) یعنی تحریک ع صبی دیافراگم و انقباض آن ،عمل دم اتفاق میافتد ،در طی عمل دم اک سیژن از کی سههای
حبابکی وارد مویرگها و از آنجا وارد سیاهرگهای ششی میشود و بالطبع میزان غلظت اکسیژن سیاهرگهای ششی افزایش خواهد یافت
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1هنگام کاهش فشار هوای درون ششها یعنی
عمل دم ،ورود اکسیژن به درون مویرگهای
اطراف کیسه حبابکی افزایش (نه کاهش) خواهد یافت.
گزینه )2منظور از انقباض ماهیچههای بین دندهای
خارجی همان عمل دم است ،در این هنگام به منظور باز
شدن کیسههای هوایی باید کشش سطحی مایع پوشاننده
کیسههای هوایی کاهش (نه افزایش) یابد.
گزینه )4هوای مرده وارد مجاری تنفسی میشود
و هرگز وارد کیسه های هوایی نمیگردد پس قسمت اول سوال نادرست می باشد.

ویژه آزمون مرحلــه  33آذر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

طبق متن کتاب درسی ،در قورباغه بالغ (نه الرو آن)  ،به کمک ماهیچههای دهان و حلق ،هوا با فشار به ششها رانده میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2طبق متن کتاب ،در ماهیان جهت حرکت خون در مویرگها و عبور آب در طرفین تیغههای آبششی ،برخالف یکدیگر است.
گزینه  )3طبق متن کتاب ،در انسان سازوکار فشار منفی وجود دارد که در آن ،هوا به وسیلۀ مکش حاصل فشار منفی ،به ششها وارد میشود.
گزینه  )4طبق متن کتاب ،در پرندگان ساختارهایی به نام کیسههای هوادار هستند که کارایی تنفس آنها را نسبت به پستانداران افزایش میدهند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :تنفس در جانوران ()103

سطح سوال  :متوسط

دستگاه تنفس پرندگان

آناتومی و ساختار دستگاه تنفس پرندگان
 -1شامل یک عدد نای ،دو عدد شش و  9عدد کیسهی هوادار میباشد.
 -2دربارهی ششها باید مطالب زیر را بدانیم:

m
o

 .aدر هر پرنده دو عدد شش وجود دارد.
 .bیکی از ششها در سمت چپ و دیگری در سمت راست قرار گرفته است.
 .cدیوارهی ششها انعطاف پذیر بوده و در حین دم و بازدم کمی حجم
آنها تغییر میکند.
 .dتبادل گازهای تنفسی ) (O2, CO2درون ششها صورت میگیرد .بنابراین در ششها مقدار زیادی مویرگ وجود دارد.
 -2در پرندگان  9عدد کیسهی هوادار وجود دارد که یکی از آنها بین دو نیمهی بدن مشترک است.

c
.
h

s
r

بنابراین محل قرارگیری کیسههای هوادار به صورت زیر است:

دو جفت ( 4عدد) سمت راست -دو جفت ( 4عدد) سمت چپ -یکی مشترک بین دو نیمهی بدن

o
to

 -3انبساط کیسههای هوادار ،درون کیسهها فشار منفی ایجاد شده و هوا وارد آنها میشود .با انقباض کیسهها فشار هوای درون کیسهها افزایش یافته و
هوای آنها تخلیه میشود.
 -4از  9عدد کیسهی هوادار  4عدد جزء کیسههای هوادار عقبی و  5عدد جزء کیسههای هوادار جلویی هستند .در ضمن یکی از کیسههای جلویی بین دو
نیمهی بدن مشترک میباشد.
تذکر :در کیسههای هوادار تبادل گازهای تنفسی صورت نمیگیرد.
 -5کیسههای هوادار عقبی:
 .aدر طی دم نای هوای تهویه نشده دریافت میکنند.
.b

هوای موجود در آنها سرد و پر اکسیژن است.

o
o

 .cمقدار اکسیژن موجود در هوای آنها بیشتر از ششها و
کیسههای هوادار جلویی است.
 .dدارای دیوارهی انعطاف پذیر با توانایی تغییر حجم ،انبساط
و انقباض هستند.
 .eنسبت به ششها و کیسههای هوادار جلویی ،به دم جانور نزدیک است و از دهان دورتر میباشند.
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 -6کیسههای هوادار جلویی:
 .aدر طی دم از ششها هوای تهویه شده دریافت میکنند.
 .bهوای ورودی به کیسههای هوادار جلویی گرم و کم اکسیژن همراه با  CO2باال میباشد.
.c

مقدار  CO2آن بیشتر از هوای موجود در کیسههای هوادار عقبی است.

 .dنسبت به شش و کیسههای هوادار عقبی از دم دورتر بوده و به دهان نزدیکتر میباشد.
 .eدیوارهی آنها انع طاف پذیر بوده و دارای قابلیت انبساط ،انقباض و تغییر حجم هستند.
 -7جهت جریان هوا در دستگاه تنفس پرندگان:
 .aجهت حرکت هوا در ششهای پرندگان همیشه یک طرفه ولی در نای و کیسههای هوایی دو طرفه میباشد.
نکته :کیفیت هوایی در کیسههای هوادار جلویی با عقبی متفاوت بوده و کیسههای هوادار جلویی کم اکسیژن اما کیسههای هوادار عقبی پر اکسیژن هستند.

2
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گزینه 2

با انقباض بین دندهای خارجی ،عمل دم صورت میگیرد و هوای جاری وارد مجاری تنفسی
و سطح تنف سی ( ششها) می شود بی شتر از ن صف حجم هوای جاری (حدود دو سوم) وارد
کیسههای حبابکی می شوند .و یک سوم باقیمانده به عنوان هوای مرده در مجاری تنفسی
باقی میماند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1با انقباض دیافراگم و مسطح شدن آن در طول دم،
جناغ و قفسه سینه هم جهت با یکدیگر به سمت جلو و باال
حرکت میکنند.
گزینه  )3با انقباض بین دندهای خارجی ،کشش سطحی مایع
پوشاننده کیسههای هوایی به کمک سورفاکتانت کاهش مییابد .تا
باز شدن آنها تسهیل گردد.

m
o

گزینه  )4با انقباض دیافراگم ،بخشی از هوای جاری دمی درون ششها رفته و به تبادل
گازهای تنفسی می پردازد ،هوای باقی مانده ،ارتباطی به هوای جاری ندارد.

c
.
h

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،مفهومی و دامدار

6

گزینه 2

بررسی مههی گزینهها :

مبحث سوال  :فرآیند دم و بازدم ()103

سطح سوال  :نسبتا سخت

s
r

مورد اول) در یک انسان سالم در هنگام بازدم عمیق هوای ذخیره بازدمی از شش ها خارج میشود ( رد گزینه )

o
to

مورد دوم) در یک انسان سالم هوای مرده وارد مجاری تنفسی میشود (وارد ششها و حبابکها نمیشود) ( تایید گزینه )
مورد سوم) در یک انسان سالم در حین یک دم عمیق هوای مکمل وارد شش ها میشود ( رد گزینه )

o
o

مورد چهارم) هوای باقی مانده همیشه درون شش ها میماند و از شش ها خارج نمیشود ( تایید گزینه )

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :حجمهای تنفسی ( )103سطح سوال  :نسبتا سخت

il m
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حجمهای تنفسی

چند تا تعریف
دم :فرو بردن هوا به درون دستگاه تنفسی
بازدم :خارج کردن هوا از دستگاه تنفسی
نکته :گنجایش ششهای افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است.
اسپیرومتر (دم سنج)  :دستگاهی که برای اندازهگیری حجمها و ظرفیتهای ریوی استفاده میشود.
اسپیروگرام ( دم نگاره)  :برگهای که دستگاه اسپیرومتر نمودار روی آن ثبت میکند.

مفهوم چند تا تعریف
 -1هوای جاری :هر یک از ما در دم و بازدم معمولی در حدود  055میلی لیتر هوا را جا به جا میکنیم .به این میزان هوا هوای جاری گفته میشود.
2

نکته :از هوای جاری در طی دم وارد ششها (هر دو شش) میشود و دی اکسید کربن و اکسیژن خود را با خون مبادله میکند.
3

 -2هوای مرده :یک سوم از هوای جاری درون مجاری تنفسی میماند نمیتواند دی اکسید کربن و اکسیژن خود را با خون مبادله کند .این یک سوم
هوا را هوای مرده مینامند.

m
o

نکته :دیافراگم مهمترین نقش را در جابهجایی هوای جاری (و هوای مرده که بخشی از هوای جاری است) دارد.
نکته :هوای مرده طی ،دم آخر از همه وارد مجاری تنفسی شده و طی بازدم زودتر از همه خارج میشود.

c
.
h

نکته :هوای مرده در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت میباشد اما در هر فرد سالم مقداری ثابت است و با حجم مجاری تنفسی رابطهی مستقیم دارد.
( برای مثال حجم هوای مردهی استاد شاکری ثابت است تغییر نمیکند).
 -3هوای ذخیرهی دمی (هوای مکمل) :پس از هر دم معمولی میتوان با یک دم عمیق حجم بیشتری از هوا را به درون ششها فرستاد این حجم هوا
را هوای ذخیره دمی یا هوای مکمل مینامند.

s
r

نکته :برای ورود هوای مکمل به درون ششها به فعالیت بیشتر دیافراگم و عضالت بین دندهای خارجی نیاز است.
نکته :مقدار هوای دم عمیق :هوای جاری +هوای ذخیره دمی

o
to

 -4هوای ذخیره بازدمی :هوایی را که پس از هر بازدم معمولی و با یک بازدم عمیق میتوان از ششها خارج کرد هوای ذخیرهی بازدمی مینامند.
نکته :برای خارج شدن هوای ذخیرهی بازدمی از ششها به فعالیت بیشتر عضالت بین دندهای داخلی نیاز است.
نکته :هوای جاری جزء هوای ذخیره دمی و ذخیره بازدمی نیست.

تذکر :هوای ذخیرهی دمی و بازدمی درون ریه هستند و جزء هوای مرده نیستند.

o
o

نکته :طبق شکل حجم هوای ذخیرهی دمی (مکمل) بیشتر از هوای ذخیره بازدمی میباشد.
نکته :مقدار هوای بازدم عمیق :هوای جاری  +هوای ذخیره بازدمی
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 -5ظرفیت حیاتی :به مجموع هوایی که هر فرد پس از یک دم عمیق طی یک بازدم عمیق بیرون میدهد ظرفیت حیاتی میگویند.
نکته :ظرفیت حیاتی= حجم هوای ذخیره دمی  +حجم هوای جاری  +حجم هوار ذخیره بازدمی
نکته :هوای مرده جزء ظرفیت حیاتی است.

 -6هوای باقی مانده :پس از حداکثر بازدم هنوز مقداری هوا درون ششها باقی میماند که به آن هوای باقی مانده میگویند.
نکته :فشار منفی فضای جنب باعث شده که هوای باقی مانده هیچگاه از ششها خارج نشود.
تذکر :هوای باقی مانده جزء ظرفیت حیاتی نیست.
نکته :پس از یک بازدم عمیق هیچ بخشی از ظرفیت حیاتی درون ششها باقی نمیماند.
 -7ظرفیت کلی ششها :شامل ظرفیت حیاتی و هوای باقی مانده است.
نکته :ظرفیت کلی ششها= ذخیره دمی +هوای جاری  +هوای ذخیره بازدمی  +هوای باقی مانده
نکته :هوای باقی مانده جزء ظرفیت کلی ششها میباشد اما جزء ظرفیت حیاتی نیست.
نکته :هوای مرده بخشی از ظرفیت کلی ششها و ظرفیت حیاتی میباشد.
 -8حجم تنفسی در دقیقه= حجم هوای جاری× تعداد حرکات تنفس در یک دقیقه
 -9طی یک دم معمولی و سپس دم عمیق کدام هواها جابهجا میشوند:
هوای جاری  +هوای ذخیره دمی (هوای مکمل)
 -01طی یک بازدم معمولی و سپس بازدم عمیق کدام هوا جا به جا میشوند:
هوای جاری  +هوای ذخیرهی بازدمی

4
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گزینه 1

در عمل دم ،انب ساط ششها باعث کاهش ف شار هوای درون آنها میگردد .که نوعی مکش ایجاد میکند تا هوا از مجاری تنف سی وارد کی سههای
حبابکی گردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در دم عمیق ،انقباض ماهیچههای گردن ،بر حجم قفسه سینه تاثیرگذار است و موجب افزایش حجم آن میگردد.
گزینه  )3در باز دم عمیق ،ماهیچهای بین دندهای داخلی (نه عضالت شکمی) مسئول اصلی کاهش حجم قفسه سینه هستند.
گزینه  )4در عمل بازدم ،ک ش سانی ششها و همینطور کاهش حجم قف سه سینه به دلیل ا ستراحت ماهیچههای موثر در دم ،باعث بازگ شت
ششها به وضعیت اولیه میشود.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،مفهومی و دامدار

سطح سوال  :متوسط

مبحث سوال  :فرآیند دم و بازدم ()103
ماهیچههای موثر در فرآیند دم

نام ماهیچه

دیافراگم

وضعیت

انقباض

m
o

ماهیچهی شکمی

ماهیچههای بین دندهای
خارجی

داخلی

ماهیچهی
گردنی

انقباض

استراحت

استراحت

انقباض

جهت حرکت

پایین (مسطح)

دندهها  :باال و جلو
جناغ  :جلو

________

________

دندهها  :باال و
جلو
جناغ  :جلو

عمق تنفس

دم عادی و

دم عادی و عمیق

________

________

فقط دم عمیق

c
.
h

s
r

عمیق
تاثیر

افزایش حجم
قفسه سینه

نام ماهیچه

دیافراگم

افزایش حجم قفسه
سینه

________

________

o
to

افزایش حجم
قفسه سینه

ماهیچههای موثر در فرآیند بازدم

ماهیچههای بین دندهای

خارجی

داخلی

ماهیچهی شکمی

o
o

گردنی

وضعیت

استراحت

استراحت

استراحت

انقباض

استراحت

انقباض

استراحت

جهت حرکت

باال (گنبدی
شکل)

دندهها  :پایین و
عقب
جناغ  :عقب

________

دندهها :
پایین و عقب
جناغ  :عقب

________

دندهها :
پایین و عقب
جناغ  :عقب

دندهها :
پایین و عقب
جناغ  :عقب

عمق تنفس

بازدم عادی و

بازدم عادی و عمیق

بازدم عادی

بازدم عمیق

بازدم عادی

بازدم عمیق

il m

عمیق
تاثیر

8

ماهیچهی

کاهش حجم
قفسه سینه

کاهش حجم قفسه
سینه

________

کاهش حجم
قفسه سینه

________

کاهش حجم
قفسه سینه

بازدم عادی و
عمیق
کاهش حجم
قفسه سینه

گزینه 2

در هنگام بازدم ،دیافراگم از حالت مسطح خارج میشود و گنبدی شکل میگردد (استراحت) که فشار انقباضی دیافراگم روی اندامهای گوارشی ناحیه
شکمی کاهش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در طی دم معمولی ،هوای جاری وارد ششها و مجاری تنف سی می شود ،یک سوم هواری جاری درون مجاری باقی میماند و به سطح
تنفسی نمیرسد که به آن هوای مرده میگویند ،هوای مرده جزء ظرفیت حیاتی بدن است( .هوای باقیمانده جزء این ظرفیت محسوب نمیشود)
گزینه  )3در طی دم تبادل گازهای تنفسییی صییورت میگیرد و غلظت گاز  CO2در درون شییبکهی مویرگی اطراف حبابکهای هوایی کاهش

آنالیز سوال

مییابد و در نهایت در حبابکهای هوایی بیشتر شده و از طریق بازدم دفع میشود.
در ارتباط با اکسیژن  :غلظت گاز  O2در درون شبکهی مویرگی اطراف حبابک هوایی افزایش مییابد.
گزینه  )4در طی بازدم استخوان جناغ با حرکت به عقب (نه جلو) حجم قفسه سینه را کاهش میدهد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :دم و بازدم ()103

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلــه  33آذر قلم چی
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گزینه 1

دو نوع آزمایش برای تشخیص اگز دی اکسید در هوای بازدمی (نه دمی) انجام میشود که طبق جدول زیر است :
نام معرف

رنگ اولیه محلول

رنگ محلول پس از مجاورت با CO2

آب آهک

بی رنگ

شیری

برم تیمول بلو

آبی

زرد

هوایی که در طی انقباض ماهیچههای مختلف در دستاگه تنفس جابهجا میشود به صورت زیر است :
نوع ماهیچه

انقباض

استراحت

دیافراگم

دم عادی و عمیق

بازدم

بین دندهای خارجی

دم عادی و عمیق

بازدم

ماهیچهی گردنی

دم عمیق

بازدم

ماهیچههای شکمی

بازدم عمیق

دم

بازدم عمیق

دم

m
o

بین دندهای داخلی

نوع سوال  :استداللی ،تحلیلی ،دامدار

13

مبحث سوال  :دم و بازدم ()103

c
.
h

گزینه 4

نایژهها و نای به دلیل داشتن غضروف در دیواره خود،
توانایی تنگ و گشاد شدن را ندارند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1نایژکها فاقد غضروف در دیواره خود
هستند.

گزینه  )2مخاط مژکدار در سرتاسر لوله تنفسی
از نای تا نایژک انتهایی و مبادلهای دیده میشوند.
(در سطح کیسههای حبابکی مخاط مژکدار دیده
نمیشود حواستون باشه)

s
r

o
to

o
o

گزینه  )3نای به دوشاخه نایژه منشعب میشود و
نایژهها نیز با تقسیمات خود انشعابات باریکتری
را ایجاد میکنند.

il m

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط و مفهومی ،دامدار

نام مجرا

نای

سطح سوال  :متوسط

مبحث سوال  :ساختار لوله تنفسی ()103

نایژه

سطح سوال  :متوسط

نایژک

اصلی

انشعابات باریکتر

اولین نایژک تا نایژک انتهایی

نایژک مبادلهای

تعداد

1

2

زیاد

بسیار زیاد

بسیار زیاد

حلقه غضروفی

 Cشکل

کامل

قطعه قطعه

توانایی تنگ یا

ندارد
دارد

ندارد

گشاد شدن
نوع بخش

مبادلهای

هادی

دستگاه تنفسی
حبابک
مخاط مژکدار

دارد

ندارد
دارد

6
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گزینه 1

در بینی ،شییبکهای وسیییع از رگ هایی با دیواره نازک وجود دارد که وظیفه گرم کردم هوای ورودی به بینی را برعهده دارند ،بنابراین مخاط بینی
در این فرایند نقشی ندارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )2ترشحات مخاطی از الیه مخاطی ،هوا را مرطوب میسازد ،مرطوب کردن هوا برای تبادل گازها
تنفسی ضرورت دارد زیرا تنها در این صورت است که گازها میتواند در کیسههای حبابکی مبادله
شوند.
گزینه )3ترشحات مخاطی ،ناخالصیهای هوا را ضمن عبور به دام میاندازند .مژکها با حرکت
ضربانی خود ،ترشحات مخاطی و ناخالصیهای به دام افتاده در آن را به سوی حلق میرانند.
در آنجا یا به دستگاه گوارش وارد شده و توسط اسید معده از بین میرود یا به خارج بدن هدایت
میشود .بدین ترتیب مخاط در پاکسازی هوای ورودی به مجاری تنفسی نقش دارد.
گزینه )4در ترشحات مخاطی ،لیزوزیم که خاصیت ضدمیکروبی (ضد باکتریایی) حضور

m
o

دارد و سبب از بین رفتن باکتریهای مهاجم میشود.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط و مفهومی ،دامدار

12

گزینه 4

c
.
h

مبحث سوال  :مجاری تنفسی ()103

سطح سوال  :متوسط

وجه تفاوت مهم نایژک مبادلهای با نایژک انتهایی ،در این است که نایژک مبادلهای دارای حبابکهایی با توانایی تبادل گازهای تنفسی هستند.
بررسی سایر گزینهها :

s
r

گزینه  )1نایژک از هر نوع که باشه ،فاقد غضروف در ساختار خودشه!

o
to

گزینه  )2نایژک ها به دلیل اینکه فاقد غ ضروف ه ستند ،توانایی تنگ و گ شاد شدن دارند و این ویژگی سبب می شود تا قادر به کنترل میزان هوای
ورودی به حبابکها باشند.

گزینه  )3نایژکها دارای مخاط مژکدار هستند که این مخاط در مرطوب سازی هوای ورودی به بخش کیسه حبابکی نقش دارد.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

13

گزینه 1

غلظت اکسیژن در اطراف هموگلوبین مشخص میکند که
باید اکسیژن به هموگلوبین متصل یا از آن جدا شود .در
ششها که غلظت اکسیژن در خونِ مویرگهای ششی
زیاد است ،اکسیژن به هموگلوبین می پیوندد و در
مجاورت بافتها ،که غلظت اکسیژن به علت مصرف
شدن توسط یاخته ها کاهش یافته است ،اکسیژن از
هموگلوبین جدا و به یاخته ها داده می شود .پیوستن یا
گسستن کربن دی اکسید نیز تابع غلظت آن است.
در مجاورت بافت ها ،کربن دی اکسید به هموگلوبین متصل
و در شش ها از آن جدا می شود .کربن مونوکسید ،مولکول
دیگری است که می تواند به هموگلوبین متصل شود با این
تفاوت که وقتی متصل شد ،به آسانی جدا نمیشود .محل
اتصال این مولکول به هموگلوبین ،همان محل اتصال
اکسیژن است .بنابراین کربن مونواکسید با اتصال به
هموگلوبین ،مانع پیوستن اکسیژن می شود و چون به
آسانی جدا نمیشود ظرفیت حمل اکسیژن را در خون
کاهش می دهد .این وضعیت ممکن است چنان شدید
باشد که به مرگ منجر شود .از این رو کربن مونواکسید گاز
سمی به شمار می رود.

o
o

مبحث سوال  :تنفس در جانوران ()103

سطح سوال  :متوسط

il m

ویژه آزمون مرحلــه  33آذر قلم چی
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گزینه 1

دستگاه گردش خون ،خون را از اندامهای بدن جمع آوری میکند و به سوی ششها می آورد .این خون که به خون تیره معروف است اکسیژنِ کم ،اما
کربن دی اک سیدِ زیادی دارد .در ششها خون ،کربن دی اک سید را از د ست میدهد و از هوا اک سیژن میگیرد و به خون رو شن تبدیل می شود .خون
روشن توسط دستگاه گردش خون به اندامها و یاختهها فرستاده میشود به این ترتیب ،همواره به یاختههای بدن ،اکسیژن میرسد و کربن دی اکسید از
آنها دور میشود.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط ،دامدار

15

مبحث سوال  :خون دستگاه تنفسی ( )103سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

گازهای تنفسی در خون به روشهای زیر انتقال مییابند :

روشهای حمل گازهای تنفسی در خون
کربن دی اکسید

نوع گاز تنفسی
محلول در پالسما

به صورت گاز دی اکسید کربن

 7درصد

به صورت یون بیکربنات

 77درصد

متصل به رشتهی پلیپپتیدی

 23درصد

m
o

اتصال به هموگلوبین
توضیحات

اکسیژن

c
.
h

 3درصد

به صورت گاز اکسیژن

 97درصد

متصل به اتم آهن

نکته  :گویچهی قرمز ،با کمک هموگلوبین نقش اصلی را در انتقال اکسژن برعهده دارد.
نکته  :هموگلوبین و پالسما در انتقال  CO2نقش زیادی ندارند ،آنزیم انیدرازکربنیک با تبدیل  CO2به

بیکربنات نقش اصلی را در انتقال آن دارد.

s
r

نکته  :گویچهی قرمز در انتقال  97درصد اکسیژن و  93درصد دیاکسید کربن ،نقش اصلی را در
انتقال هر دو گاز در خون برعهده دارد.

16

گزینه 1

o
to

بین دو الیه پرده ی جنب ف شار منفی وجود دارد ،در حین دم ،فا صله دوالیه از هم بی شتر می شود و بالطبع ف شار منفی که وجود دارد ،منفیتر شده
(مثال  -3بشه  )-5که باعث مکش و ورود هوا به داخل ششها میشود .در بازدم فاصله دو الیه کاهش یافته و فشار منفی به حالت سابق بازمیگردد.
فرآیند بازدم عادی ،بدون صرف انرژی و انقباض ماهیچه خاصی به صورت غیرفعال صورت میگیرد که این حالت ششها بر اثر ویژگی کشانی ،هوای
درون خود را به بیرون میرانند.

o
o

بررسی سایر گزینهها :

il m

گزینه  )2در هنگام دم فاصله بین استخوان جناغ و ستون مهرهها در حال افزایش است.

گزینه  )3در طی دم ،مسطح شدن عضله دیافراگم و انقباض ماهیچه بین دندهای خارجی دندهها را به سمت باال و جلو جابهجا میکند.
گزینه  )4صورت سوال به بازدم و دم عادی اشاره دارد ،در طی بازدم عمیق جابهجایی هوای درون ششها به کمک انقباض ماهیچهی بیندندهای
داخلی و ماهیچههای شکمی صورت میگیرد.

17

گزینه 1
نحوه تنفس

حجمی از هوا که جابهجا میشود

بازدم عادی

دم عادی
1

هوای جاری ( آن هوای مرده است)
3

دم عمیق

بازدم عمیق

هوای ذخیره دمی

هوای ذخیره بازدمی

3777

1277

مقدار به سی سی

577

بین دندهای خارجی و
دیافراگم و گردنی

بین دندهای داخلی و شکمی

ماهیچههای درحال انقباض

بین دندهای خارجی و
دیافراگم

_________

بین دندهای خارجی و
دیافراگم و گردنی

ماهیچههای درحال استراحت

بین دندهای داخلی و
شکمی و گردنی

همه ماهیچهها

بین دندهای داخلی و
شکمی

حرکت دیافراگم

پایین  -مسطح

باال – گنبدی شکل

پایین  -مسطح

باال – گنبدی شکل

حرکت جناغ

جلو

عقب

جلو

عقب

حرکت دندهها

باال و جلو

پایین و عقب

باال و جلو

پایین و عقب

تغییر حجم قفسه سینه

افزایش

کاهش

افزایش

کاهش
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آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

نایدیس ها ،لوله های منشعب و مرتبط به هم هستند که از طریق منافذ تنفسی سطح بدن ،به خارج راه دارند.
معموالً ساختاری جهت بستن منافذ دارند که مانع از هدر رفتن آب بدن میشود.
منافذ تنفسی در ابتدای نایدیس قرار دارد .نایدیس به
انشعابات کوچک تری تقسیم می شود.
انشعابات پایانی ،که در کنار تمام یاخته های بدن
قرار میگیرند ،بن بست بوده و دارای مایعی
است که تبادالت گازی را ممکن می کند.
چون متوسط فاصلۀ یاخته ها از نایدیس های انتهایی،
چند میکرون است ،گازها بین نایدیس و
یاخته های بدن از طریق انتشار مبادله می شوند.
این نوع تنفس در بیمهرگان خشکی زی مانند حشرات و صدپایان وجود دارد.
در این جانوران دستگاه گردش مواد ،نقشیدر انتقال گازهای تنفسی ندارد.

m
o

با توجه به متن باال ،تنها مورد دوم نادرست است.
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گزینه 4

c
.
h

یه کلیت بدونید که در هنگام دم در ظرف «ب» حباب ایجاد می شود و در هنگام بازدم ،در ظرف «الف» حباب ت شکیل می شود( .تعداد حبابها
در هنگام بازدم در ظرف «الف» خیلی بیشتر است.
بررسی سایر گزینهها :

s
r

گزینه  )1اگر به شکل کتاب نگاه کنید ،لولهی کوتاه هوای ظرف «ب» را طی دم وارد دستگاه تنفس میکند.
گزینه  )2هوای بازدمی به کمک لولهی بلند ظرف «الف» وارد مایع درون آن میشود.

o
to

گزینه  )3شیری رنگ شدن مایع ظرف «الف» سریعتر از ظرف «ب» انجام می شود چون با هوای بازدمی که دی اکسید کربن بیشتری دارد ،در
تماس است.
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گزینه 2
بررسی مههی گزینهها :

o
o

il m

مورد اول) با پر شدن بیش از حد ششها ،پیامی به مرکزی در بصل النخاع (نه پل مغز) صادر میشود که ادامهی دم را متوقف میکند.
(رد گزینه )

مورد دوم) گیرندهه ای موجود در سییرخرگ آوروت ،با کاهش اکسیییژن (نه افزایش کربن دی اکسییید)خون به بصییل النخاع پیام عصییبی
میفرستند (رد گزینه )
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