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ممکن نیست، بی مهرگان .................. - 1

تنفس از نوع آبششی داشته باشند. خشکی زي تنفس از نوع تراشه اي داشته باشند.

با تنفس پوستی داراي شش باشند. تبادالت گازي را مستقیمًا بین یاخته ها و محیط انجام دهند.

تنفس نایدیسی .................. - 2

برخالف تنفس پوستی، انتقال گازهاي تنفسی را مستقل از دستگاه گردش مواد انجام می دهد.
همانند تنفس آبششی، تنها در بی مهرگان مشاهده می شود.

همانند تنفس ششی، تنها در بی مهرگان مشاهده می شود.
برخالف تنفس ششی در دوزیستان، به کمک پمپ فشار مثبت صورت می پذیرد.

در تنفس آبششی، .................. - 3

ساده ترین آبشش در جانوري دیده می شود که جزء خارپوستان است.
برخالف تنفس تراشه اي، مبادلۀ گازها با یاخته از طریق انتشار است.

در جانوران با آبشش هاي داخلی، همسویی جهت جریان آب با جریان خون در طرفین تیغه هاي آبششی، کارایی آن ها را افزایش می دهد.
همانند تنفس پوستی، جانور به طور قطع فاقد شش می باشد.

در جانوران با تنفس پوستی ممکن نیست .................. - 4

قلب دو حفره اي باشد. قلب لوله اي دیده شود.
جانور در آب زندگی کند.  تبادل گازهاي تنفسی با فضاي خالی بین ذرات خاك باشد.

در جانداران با نسبت سطح به حجم زیاد .................. - 5

تغذیه و دفع نمی تواند مستقیما بین محیط و یاخته از سطح آن انجام شود. انشعاباتی کیتینی در مجاورت یاخته ها امکان تبادالت گازي را فراهم می کند.
گازهاي تنفسی می توانند مستقیما بین یاخته ومحیط مبادله شودند. همزمان با تنفس آبششی امکان  پمپ فشار مثبت هوا نیز وجود دارد.

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «نایدیس ها به طور قطع، .................. » - 6

ساختاري جهت بستن منافذ دارند که مانع از هدر رفتن آب بدن می شود.
در انتشار گازها بین یاخته هاي بدن نقش دارند.

در هر بی مهرة خشکی زي وجود دارند و به انتقال گازهاي تنفسی کمک می کنند.
داراي مایعی در سراسر انشعابات خود هستند که تبادالت گازي را با یاخته هاي بدن ممکن می سازد.

کدام عبارت در مورد فرایند تنفس قورباغه صحیح است؟ - 7

بیشتر تبادالت گازي را در شش ها انجام می دهد.
در دوران نوزادي، آبشش هاي آن ها، برجستگی هاي کوچک و پراکنده در سطح پوست دارد.

در هنگام دم با بستن بینی، هوا را از حفرة دهانی به شش ها می راند.
داراي ساده ترین نوع ساختار تنفسی در بین جانوران است.

کدام عبارت در مورد سیستم تنفسی حشرات نادرست است؟ - 8

ابتداي نایدیس ها به دلیل داشتن منافذ تنفسی، همیشه باز است. انشعابات انتهایی نایدیس ها، بن بست بوده و داراي مایع است.
دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد. انشعابات پایانی نایدیس ها در فاصلۀ چند میکرونی تمام یاخته هاي بدن قرار دارند.

کدام گزینه صحیح نیست؟ - 9

در برخی جانوران گازها می توانند بین یاخته ها و محیط مستقیمًا مبادله شوند.
در حشرات برخالف پرندگان، جهت حرکت هواي تنفسی در مجاري تنفسی دوطرفه است.

در هر رشتۀ آبششی، چندین تیغه داراي شبکه مویرگی وجود دارد که در هر تیغه جهت حرکت آب مخالف جهت حرکت خون است.
ساده ترین ساختار در اندام هاي تنفسی مهره داران، در جانورانی دیده  می شود که داراي مادة مخاطی لغزنده هستند.

نام آزمون: زیست فصل 3 دهم
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در سطح بدن دوزیستان  .................. مادة مخاطی لغزنده وجود دارد. - 10

برخالف، ماهیان آب شیرین  همانند، ماهی ها همانند، ماهیان آب شیرین  همانند، کرم خاکی 

در گنجشک، حین عمل  .................. - 11

دم، هواي همۀ کیسه هاي هوادار، از سطوح تنفسی عبور می کند. دم، ابتدا در همۀ کیسه هاي هوادار، فشار منفی ایجاد می شود.
بازدم، هواي تهیه شدة همۀ کیسه هاي هوادار، به مجاري تنفسی منتقل می شود. بازدهم، هواي غنی از اکسیژن، از همۀ کیسه هاي هوادار خارج می شود.

کدام عبارت، جهت حرکت هوا در دستگاه تنفس کبوتر را به درستی بیان نمی کند؟ (با تغییر) - 12

در بازدم، هواي تهویه نشده وارد شش ها می شود در دم، هواي تهویه شده از شش ها خارج می شود.
در دم، هواي تهویه نشده به کیسه هاي هوایی پیشین وارد می شود. در بازدم، هواي تهویه شده از کیسه هاي هوایی پیشین خارج می شود.

اکسیژن براي ریدن به سلول هاي سوماتیکی کدام جانور، از رگ عبور نمی کند؟ (با تغییر) - 13

کروکودیل اسب توبره واش مگس

شکل مقابل، قسمتی از دستگاه تنفسی وجۀ کاکایی را نشان می دهد. کدام شماره، مسیر عبور هوا را به درستی نشان نمی دهد؟(باتغییر) - 14

کدام عبارت جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «نمی توان گفت در جانورانی که تنفس نایدیسی دارند، .................. » - 15

انتقال گازها بین نایدیس هاي انتهایی و یاخته هاي بدن از طریق انتشار است. انشعابات انتهایی نایدیس ها، داراي مایعی است که در تبادالت گازي نقش دارد.
سراسر انشعابات نایدیس ها با کیتین مفروش شده است. دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد.

در جاندارانی که ساختارهاي تنفسی ویژه اي ندارند، .................. - 16

انتقال گازهاي تنفسی می تواند بدون همکاري دستگاه گردش مواد انجام شود.
وجود شبکۀ مویرگی گستردة زیرپوستی برخالف محیط مرطوب ضروري است.

برجستگی هاي کوچک و پراکندة پوستی وجود دارند که محدود به نواحی خاص نمی باشد.
گازهاي تنفسی، از طریق پروتئین هاي مؤثر در انتشار تسهیل شده، با یاخته ها تبادل می شوند.

کدام عبارت نادرست است؟ - 17

دوزیستان بالغ، بیشتر تبادالت گازي با محیط را بدون دخالت مجاري تنفسی انجام می دهند.
یاخته هاي کیسۀ گوارشی پالناریا می توانند در تبادل گازهاي تنفسی با محیط نقش داشته باشند.

در ستاره دریایی، یاخته هاي هر بخش از پوست به مبادالت گازي مایعات بدن کمک می کنند.
در پرندگان، وجود کیسه هایی در تمام حفرة بدنی سبب افزایش کارآیی تنفسی می شود.

کدام گزینه، جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟   - 18
«همۀ ..................»

مهره داران، براي تهویه، ساز و کار فشار منفی دارند.  جانوران، ساز و کار هاي تهویه اي دارند. 
بی مهرگان خشکی زي، فاقد خون غنی از اکسیژن نیستند.  بی مهرگان خشکی زي، براي تنفس از شش استفاده می کنند.
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1 2

نوعی جانور داراي بخش نشان داده شده در دستگاه تنفس خود است. کدام گزینه در ارتباط با آن صحیح است؟ - 19

خار هاي آبششی از ورود مواد غذایی به شکاف آبششی جلوگیري می کند.
در کمان هاي آبششی خود رگ هایی از یک نوع با کیفیت خون متفاوت دارد. 

جهت جریان خون در طول رشتۀ آبششی به صورت یک طرفه است. 
جهت جریان خون و آب در رشته هاي آبششی یکسان است. 

با توجه به شکل زیر، که مراحل تنفس پرندگان را نشان می دهد، کدام گزینه نادرست است؟  - 20
  

، هواي تهویه شده از درون شش ها خارج می شود. در مرحلۀ  برخالف 
در ابتداي مرحلۀ  فشار هواي همۀ کیسه هاي هوایی پرنده کاهش می یابد.

آغاز مرحلۀ 1، با مصرف  در ماهیچه هاي دمی همراه است. 
جهت حرکت هوا در شش ها در مرحلۀ  مشابه مرحلۀ  است.
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بی مهرگانی نظیر کرم خاکی تنفس پوستی دارند. این جانوران فاقد شش هستند.  گزینه 4 - 1
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ملخ نوعی بی مهره خشکی زي است که تنفس از نوع تراشه اي دارد.  گزینۀ «

»: ستاره دریایی نوعی بی مهره است که آبشش دارد.  گزینۀ «

»: هیدر بی مهره اي است که تبادل گازي را مستقیمًا بین یاخته و محیط انجام می دهد.  گزینۀ «

در جانوران با تنفس نایدیسی، دستگاه گردش مواد در انتقال گازهاي تنفسی نقش ندارد.  گزینه 1 - 2
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

) تنفس آبششی در مهره دارانی مانند ماهی هم دیده می شود.  گزینۀ 

) تنفس ششی بیش تر در مهره داران دیده می شود.  گزینۀ 

) در تنفس نایدیسی هیچ گونه پمپی دخالت ندارد. گزینۀ 

ساده ترین آبشش ها در ستاره ي دریایی دیده می شود که جزء خارپوستان است.   گزینه 1 - 3
بررسی سایر گزینه ها: 

): مبادلۀ گازهاي تنفسی در هر جانداري از طریق انتشار است.  گزینۀ (

): در ماهی ها با آبشش هاي داخلی جهت جریان آب و جریان خون در طرفین تیغه هاي آبششی در خالف جهت هم می باشد.  گزینۀ (

): برخی از مهره داران شش دار تنفس پوستی دارند.  گزینۀ (

قلب دو حفره اي ماهیان ونوزاد دوزیستان دیده می  شود که تنفس آبششی دارند.  گزینه 2 - 4
بررسی سایر گزینه ها: 

) براي کرم خاکی صادق است.  ) و ( گزینه هاي (

) الك پشت آبزي و مار آبزي تنفس پوستی دارند.  گزینه ي (

در تک یاختگان به دلیل اندازه ي کوچک، نسبت سطح به حجم زیاد است. در این جانداران گازهاي تنفسی می توانند مستقیما بین یاخته و محیط مبادله شوند. گزینه 4 - 5

بررسی گزینه ها:  گزینه 2 - 6
): نایدیس ها، معموًال ساختاري براي بستن منافذ دارند.  گزینۀ (

): نایدیس ها در انتشار گازها، بین یاخته هاي بدن نقش دارند.  گزینۀ (

): تنفس نایدیسی در گروهی از بی مهرگان خشکی زي مانند حشرات و صدپایان وجود دارد، حلزون و لیسه ها هم جزء بی مهرگان خشکی زي هستند ولی تنفس ششی دارند.  گزینۀ (

): فقط انشعابات پایانی نایدیس ها که بن بست است، مایع دارد.  گزینۀ (

قورباغه داراي پمپ فشار مثبت می باشد. این جاندار پس از ورود هوا از بینی به حفرة دهانی، بینی خود را می بندد و به کمک عضالت دهان و حلق با حرکتی شبیه «قورت دادن» هوا را با گزینه 3 - 7
فشار به شش ها می راند. 

قورباغه نوعی جاندار دوزیست است که در حالت بالغ داراي تنفس ششی و پوستی می باشد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

): در دوزیستان بیشتر تبادالت گازي از طریق پوست است. پوست دوزیستان ساده ترین ساختار در اندام هاي تنفس مهره داران است (نه جانوران). در قورباغه ها، شبکۀ مویرگی ) و ( گزینه هاي (
یکنواخت و وسیعی در زیر پوست قرار دارد که تبادل گازها را با محیط آسان می کند. 

): ماهیان بالغ و نوزاد دوزیستان، آبشش دارند. آبشش هاي ستارة دریایی به صورت برجستگی هاي کوچک و پراکندة پوستی است.  گزینۀ (

بی مهرگان خشکی زي مانند حشرات و صدپایان، تنفس نایدیسی دارند. نایدیس ها لوله هاي منشعب و مرتبط به هم هستند که از طریق منافذ تنفسی سطح بدن به خارج راه دارند و گزینه 2 - 8
معموًال ساختاري جهت بستن منافذ دارند که مانع از هدر رفتن آب بدن می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) انشعابات پایانی نایدیس ها بن بست بوده و فاقد کیتین هستند و داراي مایعی هستند که تبادالت گازي با یاخته هاي مجاور را ممکن می سازد.  گزینۀ 

) فاصلۀ انشعابات پایانی نایدیس ها با یاخته هاي بدن بسیار کم است به همین دلیل گازها به روش انتشار مبادله می شوند.  گزینۀ 

) در جانوران داراي تنفس نایدیسی (بی مهرگان خشکی زي مانند حشرات و صدپایان) دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد.  گزینۀ 

گزینه 2 - 9

1

2

3

2

3

4

2

3

4

13

4

1

2

3

4

14

2

1

3

4

4

صل 3 دهم
ت ف

س
زی

آموزشگاه پرسا



4/10/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

www.monta.ir/#print;a5=%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA+%25D9%2581%25D8%25B5%25D9%2584+3+%25D8%25… 5/7

سرخرگسیاهرگ جهت جریان
آب

جهت جریان خون

تیغه هاي درون
رشته هاي آبششی

آبششیرشته هاي
سیاهرگ

سرخرگ
خارهاي آبششی

جهت جریان آب
آبششیکمان

  
در حشرات، در نایدیس ها جهت هواي تنفسی دوطرفه است، زیرا ورود و خروج هوا از یک مکان رخ می دهد. 

در پرندگان نیز، جهت حرکت هوا در ناي (مجراي تنفسی) دوطرفه است. 

»: در جانورانی مثل کرم پهن یا هیدر آب شیرین، گازها می توانند بین یاخته ها و محیط مبادله شوند.  گزینۀ «

»: طبق شکل روبرو در هر رشتۀ آبششی، چندین تیغه داراي شبکه مویرگی براي تبادل وجود دارد.  گزینۀ «

»: ساده ترین ساختار در اندام هاي تنفسی مهره داران، همان پوست است که در دوزیستان دیده می شود. دوزیستان داراي مادة مخاطی گزینۀ «
لغزنده هستند که پوستشان را مرطوب و به افزایش کارایی تنفس پوستی کمک می کند. 

- گازهاي تنفسی در صورتی می توانند انتشار پیدا کنند که محلول باشند، به همین دلیل الزم است که سطح تنفسی همواره مرطوب باشد. کرم خاکی، در محیط هاي مرطوب، مثل خاك گزینه 2 - 10
مرطوب زندگی می کند. در دوزیستان مرطوب شدن پوست با کمک ترشح مادة مخاطی لغزنده انجام می شود. افزایش رطوبت سطح پوست، توسط مادة مخاطی، کارایی تنفس پوستی را افزایش می 

دهد. در سطح بدن ماهیان آب شیرین هم مادة مخاطی وجود دارد. 
در هنگام بازدم از کیسه هاي هوادار جلویی هواي تهویه شده (با اکسیژن) کم خارج می شود و به هنگام بازدم از کیسه هاي هوادار عقبی هوا وارد شش ها می شود.  گزینه 1 - 11

گنجشک نوعی پرنده است و در پرندگان حین عمل َدم فشار منفی در همه کیسههاي هوادار، هوا را به داخل مجاري تنفسی میکشاند.
در دستگاه تنفس پرندگان هنگام «دم» هواي تهویه نشده به کیسه هاي هوایی عقبی و هواي تهویه شده به کیسه هاي هوایی پیشین وارد می شود. گزینه 4 - 12

حضرات سیستم تنفسی نایی دارند. در تنفس نایی، تبادل گازها (اکسیژن و دي اکسید کربن) از انشعابات نایی با سلول هاي بدن، به طور مستقیم و بدون نیاز به همکاري سیستم گزینه 1 - 13
گردش خون انجام می گیرد. مگس نوعی حشره است. 

جهت فلش شمارة  باید به درون شش ها باشد، چون هنگام بازدم، هواي تهویه نشده از کیسه هاي هوایی عقبی به شش ها می رود. گزینه 4 - 14
تنفس نایدیسی در بی مهرگان خشکی زي مانند حشرات و صد پایان دیده می شود، در این نوع تنفس، نایدیس ها لوله هاي منشعب و مرتبط به هم هستند که با کیتین مفروش شده اند، گزینه 4 - 15

نایدیس ها به انشعابات کوچکتري تقسیم می شوند انشعابات پایانی که در کنار تمام یاخته هاي بدن قرار می گیرند، بن بست بوده و فاقد کیتین می باشند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: انشعابات انتهایی نایدیس ها، داراي مایعی است که تبادل گازهاي تنفسی را ممکن می کند.  گزینۀ «

»: چون فاصلۀ بین یاخته ها و نایدیس ها در حد چند میکرون است، انتقال گازها بین نایدیس و یاخته هاي بدن از طریق انتشار است.  گزینۀ «

»: ویژگی جالب این نوع تنفس این است که برخالف تنفس ششی یا آبششی، دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهاي تنفسی برعهده ندارد.  گزینۀ «
تک یاخته اي ها و جاندارانی مانند کرم پهن و هیدر آب شیرین، ساختارهاي تنفسی ویژه اي وجود ندارد. مکانیسم اصلی انتقال گازها انتشار می باشد که در تک یاخته اي ها بدون گزینه 1 - 16

همکاري دستگاه گردش مواد می باشد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: براي این جانداران وجود محیط مرطوب و آب الزامی است، زیرا گازهاي تنفسی براي انتشار باید محلول باشند.  گزینۀ «

»: این ویژگی متعلق به ستارة دریایی است که داراي تنفس آبششی می باشد.  گزینۀ «

»: گازهاي تنفسی از طریق انتشار تسهیل شده منتقل نمی شوند بلکه از طریق انتشار ساده انتقال می یابند. گزینۀ «
ستاره هاي دریایی، آبشش هاي ساده و پراکنده دارند و فقط بخش هاي برآمدة پوست، در تبادل گازها نقش دارند.  گزینه 3 - 17

بررسی سایر گزینه ها: 

»: بیشتر تنفس دوزیستان بالغ پوستی است.  گزینۀ «

»:  گازهاي تنفسی پالناریا مستقیمًا بین یاخته هاي بدن و محیط مبادله می شوند.  گزینۀ «

»: کیسه هاي هوادار پرندگان کارآیی تنفسی آن ها را افزایش می دهند و در تمام حفرة بدنی آن ها وجود دارند. گزینۀ «
گزینه 4 در تنفس نایدیسی در بی مهرگان خشکی زي (حشرات و صدپایان)، دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گاز هاي تنفسی ندارد، ولی در تنفس ششی در بی مهرگان خشکی زي (حلزون - 18

و لیسه)، دستگاه گردش مواد در انتقال گا زهاي تنفسی نقش دارد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) در تک یاخته اي ها وجود ندارد.  گزینۀ 

) مهره داران دو نوع ساز و کار متناسب دارند.  گزینۀ 

) کرم خاکی شش ندارد.  گزینۀ 
شکل، مربوط به تنفس آبششی در ماهی است. در کما ن هاي آبششی سرخرگ ورودي و خروجی وجود دارد که میزان اکسیژن خون آن ها متفاوت است.  گزینه 2 - 19

بررسی سایر گزینه ها: 

) خار هاي آبششی مانعی از ورود مواد اضافه به کمان و رشته هاي آبششی هستند.  گزینۀ 

) جهت جریان خون درون رشتۀ آبششی دو طرفه است.  گزینۀ 

) جهت جریان خون و آب دررشته ها دو طرفه است.  گزینۀ 

، بازدم را نشان می دهد. در مرحلۀ دم، هواي تهویه شده از شش ها خارج شده و به کیسه هاي هوادار وارد می شود و در مرحلۀ بازدم هواي خارج شده از کیسه  ، دم و مرحلۀ  مرحلۀ  گزینه 1 - 20
هاي هوادار جلویی از طریق ناي به بیرون از بدن منتقل می شود.
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بررسی سایر گزینه ها: 

»: در مرحلۀ دم، فشار منفی باعث ورود هوا به همۀ کیسه هاي هوادار می شود.  گزینۀ «

، عضالت دمی انقباض می یابند.  »: در مرحلۀ دم با مصرف  گزینۀ «

»: در مرحلۀ دم و بازدم، هوا در شش هاي پرندگان از عقب به سمت جلو جریان می یابد. گزینۀ «
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