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 دس هَسد دستگاُ تٌفس پشًذگاى صحیح یا غلط تَدى ّش یک اص جوالت سا هشخص کٌیذ.: 1سَال 

 ى رخیشُ داسًذ.ظاصی ّویشِ هقذاسی اکسیٍی پشّا ی هاّیچِّا هیَگلَتیي هَیشگ -1

 کٌذ. هیتغییش  ّا دسٍى شش ،دمی عقثی دس ٌّگام تاصّا ظى َّای کیسِکیفیت اکسی -2

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

 ی َّاداس پیشیي َّای تَْیِ ًشذُ ٍاسد شَد.ّا هوکي ًیست تِ کیسِ -4

 گیشد، جشیاى َّا یک طشفِ است. هیکِ تَْیِ َّا صَست  ییّا فقط دس هحل -5

 داسای طى ّوَگلَتیي ّستٌذ. ّا آى ی پشٍاصیّا هاّیچِ -6

 

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

 گیرد.  صَرت هیی 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

 (87)سشاسشی؟  دس ٌّگام ...........ًوی کٌذکذام عثاست ، جْت حشکت َّا دس دستگاُ تٌفس چلچلِ سا تِ دسستی تیاى :2تست

 (بازدم ،َّای تَْیِ ًشدُ ٍارد شش ّا هی شَد.2                                 (دم،َّای تَْیِ شدُ از شش ّا خارج هی شَد.                               1

پیشیي خارج هی شَد. دارَّای تَْیِ شدُ از کیسِ ّای َّا(بازدم، 4                                    پیشیي ٍارد هی شَد.        داربِ کیسِ ّای َّاای تَْیِ ًشدُ (دم،3َّ

دػتگاُ تٌفغ 

 پشًذگاى

 

 .دس اػاع تا دػتگاُ تٌفغ ػایش هْشُ داساى تفاٍت داسد

 

 ػاختاس

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

 

 ای رخیشُ دس کیؼِ َّاداس عقثی" اص 73َّتاصدم: 

 َّاداس پیـیيکیؼِ  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

 «تعضی جاًَساى»

 طکذاساى چشخاى، اٍگلٌا، هظکذاساى، کالهیذٍهًَاع، 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# 

 

 ُ تٌفؼیظی ٍیّا داسای تخؾ

 «تیـتش جاًَساى»

 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 ی آتــی یا هَیشگّا کِ سٍی آى سؿتِ

فشاٍاى اػت 
2O  تا اًتـاس ٍاسد خَى ٍلی

23 CONH  ؿًَذ. هیسج تا اًتـاس اص خَى خا ,

 ی تذىدسًٍػغح تٌفغ 

 خـکیهحیظ صًذگی 

 

 داسای اػکلت خاسجی کیتیٌیى: کَچک ٍ تذی ِ ثج

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

 هؼتقین ٍ تذٍى دخالت خَى ّا ٍ لَلِ ّا تثادل گاصّا تیي ػلَل

 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 

www.farayand-pasokh.com

021 - 47626200     /     09121247864    /     021 - 88812590



  3   تمام حقوق این اثر مربوط به مولف می باشد و هرگونه کپی برداری از این مجموعه به هر نحو ممنوع و پیگرد قانونی دارد.                                    دوم 5فصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (84سشاسشی)ششی اًساى ،گاصّای تٌفسی ،تیشتش تِ چِ صَست حول هی شًَذ؟ سیاّشگٍ سشخشگ دس :3تست

1)HbO2-HbCO2                                                       2)HbO2-HCO3                                 3)O2-HCO3       4                              هحلَل دس پالسوا)O2-HbCO2 هحلَل دس پالسوا 

 ی الکتشًٍی دس اطشاف سلَل ّای پیکشی اًساى ..............دس غیاب آخشیي پزیشًذُ: 4تست

 (تثذیل گلَکض تِ پیشٍٍات هتَقف هی شَد.2                                          ّا اکسیظى کن تشی تِ هایع تیي سلَلی آصاد هی کٌٌذ. (ّوَگلَتیي1   

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

 گاصّای تٌفؼی

 ىظاکؼی

 

 دی اکؼیذ کشتي

ؿشط اتصال  -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 ُ دس تٌفغ ٍاقعی : تِ عٌَاى پزیشًذُ ًْایی الکتشٍى دس صًجیشNAD ٍFAD َد.ؿ هی 

ّش هقذاس  -1
2O ٍاسد ؿذُ تِ خَى 

 

" تا Hb97ی کیؼِ َّایی صهاًی ّا َتیي ٍاسد ؿذُ تِ هَیشگ" ّوَگل133اص  -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  هیتٌیک غـای گلثَل قشهض تا آب تشکیة ٍاػیذ کشتٌیک تَلیذ " دس حضَس آًضین اًیذساص کش73

H ٍاػیذ تِ 

3HCO  ِؿَد. هیتجضی 

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

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

23 + "Hb 

 

 " هحلَل دس پالػوا7
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 دس هَسد دستگاُ تٌفسی اًساى صحیح یا غلط تَدى ّش یک اص جوالت صیش سا هشخص کٌیذ.:2سَال 

 سُ است.جٌة ّواًٌذ پشیکاسد دٍجذای ُ پشد -1

 شَد. هیتِ سوت پاییي حشکت کٌٌذ، جٌاغ ٍدیافشاگن تِ قلة ًضدیک  ّا ٍقتی دًذُ -2

 حشکات دیافشاگن دس تٌفس شذیذ است.ی ُ ی داخلی ٍخاسجی تقَیت کٌٌذّا اًقثاض عضالت ساست شکوی ٍهَسب -3

 سَسفاکتاًت هشاتِ تافت گلَهشٍل است.ی ُ تافت تششح کٌٌذ -4

 شَد. هیشش خاسج ی ُ سیٌِ ٍاسد شذُ ٍلی َّای تاقی هاًذی ُ قفسِ سیٌِ، َّا تِ دسٍى حفشتا ایجاد شکاف دس  -5

 ک ٍهَکَص ٍجَد داسد.ظّش جایی کِ تا َّای هشدُ پش شَد، ه -6

 

 کیسِ َّایی ًایظک ًایظُ ًای تیٌی ساختاس

 - + + + + هظک

 - + + + + تششح هَکَص 

 - - + + + غضشٍف

 + - - - - تششح سَسفاکتاًت

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

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

 .کٌذ هی تششح هخاطی ای هادُ –( تشخالف 4                         .است غضشٍفی ّای حلقِ فاقذ –( ّواًٌذ 3

 

 گٌجایش ششی

 َّای تاقی هاًذُ ظشفیت حیاتی; دم عویق+ تاصدم عویق

 َّای رخیشُ تاصدهی «هیلی لیتش 555»َّای جاسی َّای هکول «شَد. ویحتی تا تاصدم عویق خاسج ً»  

 شَد. هیپس اص دهوعوَلی تاصدم عویق ٍاسد 
3
 هشدُ 1

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

 تٌفس دس دقیقِتعذاد  ×فسی ; حجن َّای جاسی تٌحجن 

 است. ……: ظشفیت حیاتی هعادل 6تست 

 ( گٌجایش ششی تِ غیش اص َّای تاقی هاًذ2ُ                   ( گٌجایش ششی تِ غیش اص َّای هشد1ُ

 + َّای رخیشُ تاصدهی + َّای هشدُ ( َّای هکول4                ( َّای هکول + َّای رخیشُ تاصدهی3
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