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 01فصل 

 

 .ببرید رانام تنفسی های اندام-0سوال

 ها شش-نایژه-نای-دهان-بینی- 0جواب

 دارد؟ بستگی چیزهایی به ها شش گنجایش-2سوال

 بزرگ آن ی اندازه درافرادبزرگسال که.دارد بستگی ها آن بزرگی به ها شش گنجایش- 2جواب

 .است ها ترازبچه

 .کنید راتعریف وبازدم دم-3سوال

 به نای از هوا.شود می نای ی لوله وارد وبینی دهان راه از هوار کشیم می نفس وقتی-3جواب

 می دم عمل این شودبه می شش دوتا وارد وسپس رود می ترآن باریک های شاخه

 که مسیر هوازازهمان کنیم می خارج ودهان ازبینی ، را ها شش داخل هوای وقتی.***گویند

 .گویند می بازدم عمل این به گردد برمی بود واردشده

 ودفع بدن ی ها سلول به واکسیژن موادغذایی انتقال(چیست؟ دربدن خون ی کارووظیفه-4سوال

 )گیرد؟ می صورت چگونه بدن های سلول درداخل موجود زاید مواد

 باگردش و گیرد می ها روده ی ازدیواره را موادغذایی وآب ها ازشش را هوا اکسیژن خون-4جواب

 ازآن را وموادزاید اکسیدکربن ودی رساند می بدن ی ها سلول به را ها آن بدن های رگ درسراسر

 .گرداند برمی دفع برای ها کلیه به را زاید ومواد ها شش رابه کربن اکسید ودی گیرد می ها

 چیست؟ قرمزخون های کارگلبول- 5سوال

 وبرگرداندن بدن های سلول ی همه به ها شش از اکسیژن قرمزانتقال های کارگلبول- 5 جواب

 .است ها شش به بدن ی ها سلول ی همه از اکسیدکربن دی

 است؟ شده درست هایی قسمت ازچه خون گردش دستگاه-6سوال

 ها قلب،رگ-6جواب

 .ببرید وجوددارد؟نام دربدن رگ چندنوع- 7سوال

 ها ها،مویرگ رگ ،سیاه ها رگ سرخ.دارد وجود دربدن رگ نوع سه- 7جواب



 

 

 چیست؟ رگ سرخ- 8سوال

 رسانند می بدن مختلف های بخش وبه کنند می خارج ارقلب را خون که هایی رگ به- 8جواب

 .گویند می رگ سرخ

 چیست؟ رگ سیاه-9سوال

 می رگ گردانندسیاه برمی قلب به بدن مختلف های ازبخش را خون که هایی رگ به- 9جواب

 .گویند

 .ببرید چیست؟وچندنوعندنام مویرگ-01سوال

 می نامیده مویرگ وجودارندکه بسیارباریکی های بدن،رگ گوناگون های درقسمت-01جواب

 رگی سیاه های ومویرگ رگی سرخ های مویرگ نوعند وبردو.شوند

 چیست؟ کارقلب-00سوال

 .فرستد می ها رگ سرخ درون به رابافشار خون ؛ تلمبه مانندیک قلب-00جواب

 کنند؟ می گیری اندازه را ها تعدادنبض چراپزشکان-02سوال

 .کنند حاصل اطمینان ما قلب ازسالمت تا-02جواب

 هستند؟چرا؟ مامضر های ورگ قلب برای موادی چه-03سوال

 مجبورمی وقلب چسبد می ها رگ به ها آن چربی زیرا-پرچرب غذاهای- 03جواب

 ام شودوزندگی می ترازمعمول بزرگ اش اندازه آن ی کندودرنتیجه راتلمبه شودبافشارزیادخون

 چنین هم**).وبمیریم کرده سکته است شودممکن گرفته ها ازرگ افتدویااگریکی خطرمی به

 ما های ورگ قلب برای را خطراتی هم وشیرین موادقندی زیاد وخوردن پرنمک های غذا خوردن

 (.**آورند وجودمی به

 مفیدند؟ ما های ورگ قلب برای موادی چه-04سوال

 ها ورگ قلب سالمت کاربهترو موجب کردن ورزش و وآجیل وسبزی میوه انواع خوردن-04جواب

 ...و سریع روی ،پیاده بخارپز زیتون،گردو،ماهی روغن مانند.شود می

 کند؟ می تغییر قلب ضربان آیا-05سوال

 بلی-05جواب



 

 

 شود؟ زیادمی وورزش وفعالیت کار موقع قلب چراضربان-06سوال

 وساز سوخت برای زیادتری واکسیژن موادغذایی به فعالیت ی درنتیجه ما بدن زیرا- 06جواب

 یوموادغذای اکسیژن خون تا زند می تندتر قلب وبنابراین کند می پیدا نیاز زمال انرژی وتامین

 .برساند بدن های سلول رابه الزم

 وجودارد؟ ضربان نیز استراحت آیاموقع-07سوال

 بلی-07جواب

 چیست؟ باریک ی روده های کارسلول- 08سوال

 خون به آن واردکردن و غذایی مواد جذب-08جواب

 شود؟ می تصفیه چگونه خون-09سوال

 بازدم با تا دهد می پس ها شش در گرفته ها سلول از که را کربنی اکسید دی گاز خون- 09جواب

 دفع ادرار ومجاری ومثانه وکلیه طریق از بردتا می ها کلیه به هم را شوندوسایرمواددفعی خارج

 .شود می تصفیه خون ترتیب این به.شوند

 .دهید چیست؟توضیح ها کارکلیه- 21سوال

 هب را خون ودفعی موادزاید ها کلیه.است درخون زایدموجود اکثرمواد تصیفه ها کارکلیه- 21جواب

 .کند می هدایت دفع برای ادرار مجاری و مثانه طرف وبه درآورده ادرار شکل

 دارد؟ دربدن نقشی چه مثانه-20سوال

 .کند می دفع احساس فرد مثانه پرشدن وبا شود می جمع درمثانه ادرار-20جواب

 چیست؟ خود ادرار ومجاری ومثانه ها کلیه ازسالمت شمادرحفاظت سهم- 22سوال

 .کنم می مراقبت هایم ادرارازکلیه موقع به دفع با -نوشم می آب کافی اندازه به روز هر- 22جواب

 چیست؟ ی نشانه وجودنبض-23سوال

 ها دررگ خون حرکت ی نشانه-23جواب

 .یدده توضیح دارند؟ باهم تفاوتی چه وضربان است؟نبض مساوی وضربان تعدادنبض آیا-24سوال



 

 

 سرعت قلب ضربان.است مشابه افراد اغلب در نبض سرعت و قلب ضربان سرعت-24جواب

 هنگام بدن سراسر در خون فشار افزایش سرعت نبض ولی میگیرد اندازه را قلب انقباضهای

 .میگیرد اندازه را قلب ضربان

 زند؟ چندبارمی درهردقیقه انسان قلب-25سوال

 بار75 تقریبا-25جواب

 شود؟ می بهتراحساس ودرکجاها شود؟ ایجادمی چگونه نبض- 26سوال

 آن به ازقلب ورودش هنگام ها رگ سرخ ی دیواره به خون ومتناوب براثرافشارمنطم- 26جواب

 نزدیک پوست به طورنسبی به ها رگ سرخ وگردن دست درمچ وچون.شود ایجادمی ها؛نبض

 .شود می بهتراحساس تراست

 هانه؟ رگ سرخ ولی شوند می دیده تیره رگ سیاه چرا-27سوال

 خون ولی است)ماننددود(اکسیدکربن دی گاز دارای ها رگ موجوددرسیاه خون زیرا-27جواب

 .است اکسیژن دارای ها رگ سرخ موجوددر

 ترند؟ نزدیک پوست به ها رگ کدام-28سوال

 ها رگ سیاه-28جواب

 چیست؟ سفید ی ها کارگلبول- 29سوال

 ها میکروب درمقابل ازبدن دفاع- 29جواب

 کنیم؟ می مصرف دارو خورندچرا می دفاع سفیدازبدن های اگرگلبول- 31سوال

 .کنیم کمک ازبدن سفیددردفاع های گلبول به که این برای-31جواب


