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 دس هَسد دستگاُ تٌفس پشًذگاى صحیح یا غلظ تَدى ّش یه اص جوالت سا هشخص وٌیذ.: 1سَال 

 ى رخیشُ داسًذ.ژاصی ّویشِ همذاسی اوسیی پشٍّا ی هاّیچِّا هیَگلَتیي هَیشي -1

 وٌذ. هیتغییش  ّا دسٍى شش ،دمی عمثی دس ٌّگام تاصّا ژى َّای ویسِویفیت اوسی -2

 شًَذ. هیتا َّای تَْیِ ًشذُ پش  ّا سٍد، شش هیٍلتی َّا اص ًای تِ سوت حلك  -3

 ی َّاداس پیشیي َّای تَْیِ ًشذُ ٍاسد شَد.ّا هوىي ًیست تِ ویسِ -4

 گیشد، جشیاى َّا یه عشفِ است. هیوِ تَْیِ َّا صَست  ییّا فمظ دس هحل -5

 شًَذ.ّا ٍ ًای هیشّای َّداس تیش اص شدسحیي عول دم، فشاس َّای دسٍى ویسِ -6

 

 (91)سشاسشی  ی شْذخَاس، ............... دس پشًذُ است؟  ًادسستوذام :1تست 

 گیرد.  صَرت هی ی بازدم ی َّا، ّویشِ در هرحلِ (  عول تَْی2ِ                                                      باشد.  ّای َّادار یکساى ًوی ی کیسِ ( کیفیت َّای ّو1ِ

 باشد.  ّا هی ّای َّادار عقبی کن تر از شش ( هیساى اکسیژى در َّای کیس4ِ                               باشد.  ّای َّادار پیشیي زیاد ًوی ( ٌّگام دم، هیساى اکسیژى در درٍى کیس3ِ

 (39)سراسری  ……در سسك پشت سياه، حيي عول  :2تست

 شود. هاي هوادار خارج مي ي كيسه ( بازدم، هواي غني از اكسيژن، از همه3                       شود. هاي هوادار، فشار منفي ايجاد مي ي كيسه دم، ابتدا در همه( 1

 شود. نتقل ميهاي هوادار، به مجاري تنفسي م ي كيسه ي همه شده ( بازدم، هواي تهويه4                   كند. هاي هوادار، از سطوح تنفسي عبور مي ي كيسه ( دم، هواي همه2

 

دػتگاُ تٌفغ 

 پشًذگاى

 

 .ػتگاُ تٌفغ ػایش هْشُ داساى تفاٍت داسددس اػاع تا د

 

 ػاختاس

 تَْیِ َّا داسدّویـِ دس دم ٍ تاصدم تا جشیاى َّای یک عشفِ اص عقة تِ جلَ: ؿؾ  2

 

 کیؼِ َّاداس 9

 گیشًذ. هی ّا دم: َّای تَْیِ ؿذُ دم قثلی سا اص ؿؾ

 

 دٌّذ. هی ًایتاصدم: َّای تَْیِ ؿذُ سا تِ 

 " اص َّای دهی33دم: 

 

 " اص َّای رخیشُ دس کیؼِ َّاداس عقثی73تاصدم: 

 کیؼِ َّاداس پیـیي 6

 

 کیؼِ َّاداس عقثی 3

 کٌٌذ. هیدم: َّای تَْیِ ًـذُ ًای سا رخیشُ 

 

 دٌّذ. هی ّا ؿؾـذُ سا تِ ًتاصدم: َّای تَْیِ 

 ؿؾ ی َّاداس عقثیّا کیؼِ " َّای تَْیِ ًـذ73ُ

 

 ًای پیـیيی َّاداس ّا کیؼِ

 

    
 تاصدم تعذی 2دم  1دم  تاصدم
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تثادل گاصّای 

 تٌفؼی

 

 ی آتضیّا تک ػلَلی

 

 جاًَساى پشػلَلی

 ی تخصص یافتِ تٌفؼیّا فاقذ تخؾ

 «ساىتعضی جاًَ»

 خاى، اٍگلٌا، هظکذاساى، کالهیذٍهًَاعطکذاساى چش، تاّا هثال: آهیة

 

22تثادل  OCO  تا اًتـاس,

 تٌفغ پَػتی

 هحیظ صًذگی الضاهاً هشعَب یا داسای آب

 

 تذى: هعوَالً کَچک، تؼیاسی تذى دساص یا پْي داسًذ.ی ِ جث

هثال: تعضی دٍصیؼتاى، پالًاسیا ٍکشم خاکی $اًتقال 
2O تا گشدؽ خَى# 

 

 ٌفؼیُ تظی ٍیّا داسای تخؾ

 «تش جاًَساىتیؾ»

 ػغح تٌفغ تیشًٍی تذى

 هحیظ صًذگی دسٍى آب

 

 تضسگ کَچک ٍتذى: ی ِ چث

 تٌفغ آتــی ًاتالغ ٍ هاّیاى هثال: دٍصیؼتاى

جفت کواى آتــی اًذ  4هاّیاى اػتخَاًی داسای 

ی ّا ا هَیشگی آتــی یّا کِ سٍی آى سؿتِ

فشاٍاى اػت 
2O  تا اًتـاس ٍاسد خَى ٍلی

23 CONH  ؿًَذ. هیتا اًتـاس اص خَى خاسج  ,

 ی تذىدسًٍػغح تٌفغ 

 خـکیهحیظ صًذگی 

 

 داسای اػکلت خاسجی کیتیٌیتذى: کَچک ٍ ی ِ ثج

 ًایی تٌفغ داسای گشدؽ خَى تاص# حـشات $فاقذ هَیشگ ٍهثال: 

 هؼتقین ٍ تذٍى دخالت خَى ّا ٍ لَلِ ّا تیي ػلَلتثادل گاصّا 

 آب ٍ خـکیهحیظ صًذگی 

 

 تَاًٌذ ؿاهل ؿًَذ هیتشیي جاًَساى سا  تضسگ تذى:ی ِ ثج

 تیؾ تش هْشُ داساى ػاکي خـکی ؿؾ داسًذ.هثال: 

 تٌفغ ؿـی

 گیشد. هیاًتقال گاصّای تٌفؼی تا ػیؼتن گشدؽ هَاد اًجام 
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 د؟گشدهیدس هجاٍست تافت ّا وذام هَسد سثة تسْیل دس جذا شذى اوسیژى اص ّوَگلَتیي دس اًساى  :3تست

 افضایش تششح اًسَلیي(4                     لغع فعالیت اعصاب سوپاتیه(3                        یّیپَتیشٍئیذیسواتتال تِ (2                               ی فَق ولیِفعالیت تخش هشوضی غذُ(1

 ی الىتشًٍی دس اعشاف سلَل ّای پیىشی اًساى ..............دس غیاب آخشیي پزیشًذُ :4تست

 (تثذیل گلَوض تِ پیشٍٍات هتَلف هی شَد.2                                          ّا اوسیژى ون تشی تِ هایع تیي سلَلی آصاد هی وٌٌذ. (ّوَگلَتیي1   

NAD تَلیذ(3   
 دس سلَل هتَلف هی شَد. FAD(تَلیذ 4                دس سلَل ّا هتَلف هی شَد.                                                          +

 گاصّای تٌفؼی

 ىظاکؼی

 

 دی اکؼیذ کشتي

شط اتصال ؿ -5
2O  ِتHb  ٍجذا ؿذى آى اصHb#.تِ اختالف فـاس صیاد ًیاص داسد. $الثتِ تشای پشًذُ صادق ًیؼت 

 

ًقؾ  -6
2O اًتقال الکتشٍى هیتَکٌذسی ػثة تاصػاصی َّاصی ی ُ تشٍى دس صًجیشدس تٌفغ ٍاقعی : تِ عٌَاى پزیشًذُ ًْایی الکNAD ٍFAD ؿَد. هی 

ّش هقذاس  -1
2O ٍاسد ؿذُ تِ خَى 

 

" تا Hb97ی کیؼِ َّایی صهاًی ّا " ّوَگلَتیي ٍاسد ؿذُ تِ هَیشگ133اص  -2
2O  ؿًَذ کِ فـاس  هیتشکیة

2O  هیلی هتش جیَُ تاؿذ. 134دسٍى کیؼِ َّایی 

اص  -3
2OHb97ؿَد ٍ  هی" ٍاسد هایع هیاى تافتی 19فقظ  ّا "، دس هجاٍست تافت

2OHb78گشدد. هی" تِ قلة تاص 

وَگلَتیي  -4 ِن ٍ 4ّشّ  هَلکَل  4اتن آّي داسد کِ تا  4 گشٍُّ 
2O  هیل تشکیثی اکؼیظى تا .ؿَد هیتشکیةCO2<O2<CO 

97 + "Hb 

 

 " هحلَل دس پالػوا3

 کٌذ. هیهعشف تی کشتٌات سا صسد سًگ ٍآب آّک سا ؿیشی سًگ  -4

 

ّش هقذاس  -1
2CO ٍاسد ؿذُ تِ خَى 

 

ؿَد. تیؾ تش ایي  هی" دس حضَس آًضین اًیذساص کشتٌیک غـای گلثَل قشهض تا آب تشکیة ٍاػیذ کشتٌیک تَلیذ 73

H ٍاػیذ تِ 

3HCO  ِؿَد. هیتجضی 

ؿشط ٍسٍد  -2
2OC !تِ خَى ٍخشٍج آى اص خَى ًیاص تِ اختالف فـاس صیاد ًیؼت 

َاصی دسٍى هاتشیکغ هیتَکٌذسی دس تثذیل پیشٍٍات تِ اػ -3  ؿَد. هیکشتغ آصاد  3ٍ  2ی ّا ٍگام Aتیل کَآًضین دس تٌفغّ 

23 + "Hb 
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 دس هَسد دستگاُ تٌفسی اًساى صحیح یا غلظ تَدى ّش یه اص جوالت صیش سا هشخص وٌیذ.:2سَال 

 شًَذ.ّا تاص هیدس ششٍع دم فشاس هایع جٌة واّش ٍ دس ًتیجِ شش -1

  شَد. هیتِ سوت پاییي حشوت وٌٌذ، جٌاغ ٍدیافشاگن تِ للة ًضدیه  ّا ٍلتی دًذُ -2

 .ًذٌفس شذیذ احشوات دیافشاگن دس تی ُ ی داخلی ٍخاسجی تمَیت وٌٌذّا اًمثاض عضالت ساست شىوی ٍهَسب -3

 سَسفاوتاًت هشاتِ تافت گلَهشٍل است.ی ُ تافت تششح وٌٌذ -4

 شَد. هیشش خاسج ی ُ َّای تالی هاًذ سیٌِ ٍاسد شذُ ٍی ُ لفسِ سیٌِ، َّا تِ دسٍى حفشتا ایجاد شىاف دس  -5

 ن ٍهَوَص ٍجَد داسد.ژشَد، ه هیوِ تا َّای هشدُ پش  تٌفسیتخش اص هجاسی ّش  -6

 ّا است.تش اص ًایژُّا دس استثاط تا ٍسٍد گاصّای خاسجی تیشنحساسیت ًایژ -7

 جْت تا جْت جشیاى َّای هىول است.ّا ّنُیژی ًاّانژضشتاًی ه جْت حشوت -8

 یاتذ.دیافشاگن، هیضاى فعالیت آًضین اًیذساص وشتٌیه افضایش هیتا فعالیت ساسوَهشّای  -9

 ی الًِ وثَتشی است.ّش سگی وِ اص دیافشاگن عثَس وٌذ داسای دسیچِ -11

 (91)سشاسشی دس اًساى، خاًِ ششی ............. ًایژن .............. : 5تست 

 داس است. ّای هژُ فالذ سلَل -( ّواًٌذ2                             .تاشذ  هی پایِ غشای ٍاجذ –( تشخالف 1

 .وٌذ هی تششح هخاعی ای هادُ –( تشخالف 4                         .است غضشٍفی ّای حلمِ فالذ –( ّواًٌذ 3

 گٌجایش ششی

 َّای تالی هاًذُ ظشفیت حیاتی; دم عویك+ تاصدم عویك

 «شَد. ویحتی تا تاصدم عویك خاسج ً»  

 

 َّای رخیشُ تاصدهی «هیلی لیتش 511»َّای جاسی َّای هىول

 شَد. هیدم عویك ٍاسد تا هعوَلی  پس اص دم
3
 هشدُ 1

3
 شَد. هیپس اص تاصدم هعوَلی تا تاصدم عویك خاسج  صًذُ 2

 تعذاد تٌفس دس دلیمِ ×; حجن َّای جاسی  حجن تٌفسی

 است. ……ظشفیت حیاتی هعادل  :6تست 

 ( گٌجایش ششی بِ غیر از َّای باقی هاًد2ُ                   ( گٌجایش ششی بِ غیر از َّای هرد1ُ

 ( َّای هکول + َّای ذخیرُ بازدهی + َّای هرد4ُ                + َّای ذخیرُ بازدهی( َّای هکول 3

 (39)سراسری    ……تريي ًقش را در تٌفس آرام ٍ طبيعي دارد، اي كه ههن شدى عضله ……در يك فرد، با :7تست 

 شود. هاي هوايي تسهيل مي باز شدن كيسه -( غير مسطح2                  كند. جناغ سينه به سمت عقب حركت مي –( مسطح 1

 ماند. مقداري از هواي جاري دمي در مجاري تنفسي باقي مي –( مسطح 4                  .كنند مي حركت بيرون و باال سمت به ها دنده –( غير مسطح 3

 ویسِ َّایی ًایژن ًایژُ ًای تیٌی ساختاس

 - + + + + هژن

 - + + + + تششح هَوَص 

 - - + + + غضشٍف
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