
 

 بدن انسان( های)دستگاه 3فصل  سواالت کنکور سراسری

در یک فرد، با.................شدن عضله ای که اصلی ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی  -1

 دارد،........................

 جناغ سینه به سمت عقب حرکت می کند.       -مسطح -1

 باز شدن کیسه های هوایی تسهیل می شود. -غیرمسطح -2

 دنده ها به سمت باال و بیرون حرکت می کنند. -غیرمسطح -3

 مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنقسی باقی می ماند. -مسطح -4

 

 

 

 نیدراز کربنیک تزریق شود،...................می یابد.با فرض این که به انسانی، مهارکننده ا -2

 در خونش، افزایش 2Oظرفیت حمل -2بافت هایش، افزایش            2COتولید -1

 -4سیاهرگ هایش، کاهش         2COفشار -3

3HCOخونش، کاهش 

 

 

 



 

 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ -3

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

 ردن، به افزایش حجم قفسه سینه کمک می نماید. -دم -1

 بین دنده ای داخلی، به انقباض درمی آیند. -بازدم -2

 دیافراگم، از حالت کنبدی خارج می شود. -دم -3

 ر طول کوتاه می شود.شکمی، از نظ -بازدم -4

 

 

 تکمیل می نماید؟ نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  -4

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

 مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفسی باقی می ماند. -1

 اید.جناغ سینه به سمت جلو حرکت می نم -2

 شش ها به طور طبیعی باز می شوند. -3

 دنده ها به سمت پایین حرکت می کنند. -4

 



 

در انسااان، کدام مورد، درباره هیه ای از سااا تار بافتی دیواره نای که در تما  با هیه مقاا  رار  -5

 ؟نیستدارد، صادق 

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

 یاحته های استوانه ای مژک دار دارد. -4ماهیچه ای چسبیده است.         -به الیه غضروفی -3

 

 

 

 

 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ -6

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

 ناحیه گردن انقباض می یابند. -دم -2شکمی منقبض می شوند.           -بازدهم -1

صلی را برعهده دارد.     -دم -3 ستراحت در   -بازدم -4دیافراگم فقط نقش ا بین دنده ای خارجی به حالت ا

 می آیند.

 

 

  



 

 کدام مورد، در ارتباا با بدن انسان صحیح است؟ -7

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

 فاصله کلیه چپ تا مثانه بیش از فاصله کلیه راست تا مثانه است. -2

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

 نیمه چپ قطر رگ لنفی نیمه راستتت که به ستتیاهرگ زیر ترقوه ای می پیوندد، از رگ لنفی مشتتابه در   -4

 بیشتری دارد.

 

 

 چند مورد برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟ -8

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

 بسپار)پلیمرها(، در پاسخ ایمنی بدن دخالت دارند. -الف

 یاخته های سنگفرشی، به گرم شدن هوای دم کمک می کنند. -ب

 مولکول های ترشحی، الیه ای با ضخامت متفاوت را به وجود می آورند. -ج

 یاخته ها، زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضدمیکروبی می فرستند. -د

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

 



 

 بدن انسان( های)دستگاه 3فصل  سواالت تالیفی و آزمون های آزمایشی

در حین انجام فرایند تنفس در یک فرد بالغ سالم،...................به دنبال...............شش ها،  -9

  طعاً...............

 هوای ذخیره دمی به درون شش ها وارد می شود. -انبساط -( با ایجاد فشار هوای کمتر نسبت به بیرون1

هوای ذخیره بازدمی از شش ها خارج می   -انقباض -( با انقباض ماهیچه های گردنی متصل به قفسه سینه   2

 شود.

ی پیام عصبی به بخش   -انبساط  -( با ایجاد کشیدگی بیش از حد در ماهیچه های صاف نایژه ها و نایژک ها  3

 از مغز ارسال می شود.

همه ظرفیت تام شتتش ها تخلیه می  -انقباض -( با کوتاه شتتدن طول ستتارکومرهای ماهیچه های شتتکمی4

 شود.

  



 

 هوایی در یک فرد سالم، ممکن............... حبابکدر یک  -10

( نیست یاخته نوع اول توسط نوعی مولکول شیمیایی پوشیده باشد که تبادل گازهای تنفسی را ممکن می        1

 سازد.

 ( است درشت خوار حبابکی درون خون عبوری از اطراف حبابک، ذرات و ناخالصی ها را حذف کند.2

شتتاننده حبابک در کنار یاخته های هم شتتکل خود قرار داشتتته باشتتد و در تبادل هوا   ( نیستتت یاخته پو3

 مشارکت کند.

 ( است یاخته نوع دوم از طریق ساختاری فاقد یاخته به نوعی یاخته پوششی متصل شده باشد.4

  



 

 در رابطه با بدن یک انسان سالم، کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟  -11

 «ماهیچه تنفسی که در حین.....................در حالت.................. رار دارد،................هر »

 تنها توسط بصل النخاع و پل مغزی کنترل می گردد. -انقباض -تنفس آرام و طبیعی( 1

 در حین ورود هوای ذخیره دمی به شش ها، منقبض است. -استراحت -عطسه و سرفه( 2

 به کمک زردپی یک انتهای خود به استخوان دنده متصل می شود. -انقباض -یقبازدم عم( 3

 با انقباض خود باعث کاهش حجم قفسه سینه می شود. -استراحت -ارتعاش تارهای صوتی( 4

 

  



 

 چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -12

سالم و بالغ، در پی ................ » .شش ها و با ایجاد فشار هوای..............در شش    در طی تنفس یک فرد 

 «ها نسبت به هوای بیرون  فسه سینه، ممکن است..............................

 گروهی از ماهیچه های اسکلتی در اطراف غده تیروئید به انقباض درآیند. -بیش تر -انبساط -الف

 م به اندام های حفره شکمی، کاهش یابد.میزان فشار وارده از سمت دیافراگ -کم تر -انقباض -ب

 میلی لیتر باشد.3333حجم هوایی که به شش ها وارد می شود، بیشتر از  -کم تر -انبساط -ج

با دخالت ماهیچه های بین دنده ای که به جناغ نزدیک ترند، هوا از شتتتش ها خارج         -بیش تر -انقباض  -د

 شود.

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

  



 

 چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ -13

 «هر بقش از بدن انسان که با ارسال پیام به بصل النقاع در تنظیم مدت زمان دم مؤثر است،......»

 حجم هوای باقی مانده را کاهش می دهد. -الف

 احاطه شده است.توسط پرده های مننژ در اطراف،  -ب

 در غیاب اکسیژن دارد. ATPیاخته هایی با قابلیت تولید -ج

 می تواند پتانسیل الکتریکی نورون های مغزی را تغییر دهد. -د

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

 

 

 در مورد سازوکار تهویه ای، کدام گزینه نادرست است؟ -14

 ( در جانوران آبزی نمی تواند مشاهده گردد.1

 قورباغه در طی قورت دادن هوا، منفذ بینی بسته است.( در 2

 ( این سازوکار در پرندگان کارایی بیشتری نسبت به پستانداران دارد.3

 ( در انسان انقباض ماهیچه های بین دنده ای خارجی، دیافراگم و گردنی منجر به فشار منفی می گردد.4

 

  



 

 کند؟ چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -15

سپیروگرام(  با توجه به منحنی دم نگاره» شت که حجم هوای......     )ا سالم می توان بیان دا در یک فرد 

 «همانند هر حجمی که................می شود، بقشی از ظرفیت...............محسوب می گردد.

 حیاتی -با گنبدی شدن دیافراگم، در مجاری تنفسی منتقل -الف( باقی مانده

 تام -بر اثر ویژگی کشسانی شش ها، به شش ها وارد -هب( مرد

 حیاتی -با جابه جا شدن دنده ها به سمت پایین و عقب، به نایژه های اصلی وارد -ج( مرده

 تام -بر اثر انقباض ماهیچه های بین دنده ای، در دستگاه تنفس منتقل -د( باقی مانده

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

 

  



 

 روبه رو می توان گفت، در بدن  ورباغه در این لحظه............با توجه به شکل  -16

 

 ( ماهیچه های دهان و حلق، در حال پمپ کردن هوا هستند.1

 ( حفره بینی باز است و هوا را به داخل حفره دهانی وارد می کند.2

 ( تبادل گازهای تنفسی تنها در شش جانور در حال رخ دادن است.3

 افزایش حجم شش ها، هوای ورودی را جابجا می کند.( مکش ناشی از 4

  



 

 کدام گزینه در ارتباا با بقش های هادی دستگاه تنفس انسان درست است؟ -17

 ( نایژه اصلی راست نسبت به نایژه اصلی چپ، کوتاه تر و باریک تر است.1

 د.( تارهای صوتی تقریباً در وسط حنجره قرار داشته و از عقب به هم متصل نیستن2

 ( حبابک ها به صورت تکی یا اجتماع به آخرین نایژک آن متصل اند.3

 ( حنجره همانند نای در انتهای حلق قرار داشته و با ساختاری فاقد غضروف بسته می شود.4

 

 

 

 در یک ماهی بالغ،................. -18

 افتد. ( در رشته های آبششی، تبادل گازها بین نوعی سرخرگ و جریان آب اتفاق می1

 ( در هر کمان آبششی سه نوع رگ مختلف با میزان اکسیژن متفاوت دیده می شود.2

 ( جهت حرکت آب از سمت خارهای آبششی به سمت رشته های آبششی است.3

 ( خون پس از خروج از آبشش، در تغذیه یاخته های قلب هیچ نقشی ندارد.4

 

 

 



 

 انسان.................، به طور حتم............یا ته هایی که در دیواره حبابک های  -19

 در برش عرضی در تمام بخش ها ضخامت یکسانی دارند. -( ظاهری مشابه یاخته های مویرگی دارند1

 کوچک بوده و به بیگانه خواری ذرات گردوغبار و عوامل بیگانه می پردازند. -( تعداد کمتری دارند2

 در تشکیل منافذ دیواره حبابک ها دخالت ندارند. -تماس نیستند( با یاخته های مشابه خود در 3

 نیروی کشش سطحی الیه نازک آب را در حبابک از بین می برند. -( به ترشح سورفاکتانت می پردازند4

 

 

 

ست که در دا ل       -20 ست ا ستگاه تنفس در چند مورد زیر در ارتباا با هر مجرایی از بقش هادی د

  فسه سینه  رار دارد؟

 الف( دارای یاخته هایی مژک دار در دیواره خود می باشد.

 ب( دارای توان مناسب برای تنگ و گشاد شدن هستند.

 شکل دارند. Cج( در دیواره خود غضروف هایی 

 د( تحت تأثیر هورمون اپی نفرین قطر خود را تغییر می دهند.

 3(4   2(3   1( 2   ( صفر1

 



 

 مبادله ای نادرست است؟کدام گزینه در ارتباا با بقش  -21

 ( آخرین خط دفاعی دستگاه تنفس مربوط به یاخته های حبابکی اند.1

 ( به غشای پایه مشترک، یاخته هایی متصل اند که می توانند ظاهری کامالً متفاوت داشته باشند.2

 ( فضای درون حبابک ها در یک کیسه حبابکی با هم در ارتباط اند.3

 خالف ماکروفاژها دارای سطح صاف اند.( یاخته های نوع دوم بر4

 

 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ -22

 «در هر فرایندی از تنفس انسان سالم و بالغ که................صورت می گیرد،......................»

در هر سارکومر، با ایجاد مکش در قفسه سینه، به حرکت خون در     Zنزدیک شدن دو خط  -ATP( مصرف  1

 سیاهرگ ها کمک می کند.

فاصتتله بین دو پرده محافظت کننده از هر شتتش کاهش یا  -( انقباض گروهی از ماهیچه های بین دنده ای2

 افزایش می یابد.

ینه ماهیچه های تنفسی قفسه ساز مرکز تنظیم تنفس پایین تر در ساقه مغز، به  -ATP( بدون نیاز به مصرف3

 پیام فرستاده نمی شود.

های استتتکلتی گردنی             4 چه  ماهی باض  به انق یاز  بدون ن به تنفس منحنی دم   -(  بخش نزولی مربوط 

 نگاره)اسپیروگرام(ثبت می شود.



 

ست؟    -23 سب ا سان،    »کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل نامنا ستگاه تنفس ان در بقش مبادله ای د

 «...یا ته های...............................

 سازنده حبابک ها،مولکول اکسیژن را به عنوان گیرنده نهایی الکترون مصرف می کنند. -( تمام1

 ترشح کننده عامل سطح فعال، باز شدن کیسه های حبابکی را آسان می کنند. -( تمام2

ستتی برای مقابله با ناخالصتتی هوا به موجود در حبابک ها، آخرین خط دفاع در دستتتگاه تنف -( گروهی از3

 شمار می روند.

 غیرپیوندی، زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضدمیکروبی، وارد می کنند. -( گروهی از4

 


