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 9فصل 

 

 دارد؟ نام چه بدن واحدساختمانی ترین کوچک-1سوال

 سلول- 1جواب

 چیست؟ سلول-2سوال

 .است بدن واحدساختمانی کوچکترین سلول- 2جواب

 کنند؟ می پیدا بهبود چگونه میرند می ازبدن قسمتی های سلول وقتی-3سوال

 های سلول ترتیب این کنندبه می تولیدمثل قسمت آن اطراف ی زنده های سلول- 3 جواب

 .کند می پیدا بهبود گیرندوزخم می را مرده های سلول جدیدجای

 هستند؟ مرده ازپوست قسمت کدام های سلولالمعمو-4سوال

 پوست روی های سلول- 4 جواب

 شود؟ می استفاده ای وسیله ازچه سلول دیدن برای-5سوال

 ازمیکروسکوپ-5جواب

 چیست؟ میکروسکوپ-6سوال

 راچندین ذرات توانند می هستندکه بسیارقوی های بین ذره ها میکروسکوپ-6جواب

 .دهند نشان واقعی ی ترازاندازه هزاربرابربزرگ

 (.ببرید دارد؟نام قسمت چند هرسلول)هستند؟یا شبیه هم نظربه ازچه ها سلول-7سوال

 دورغشاءیاپوسته،سیتوپالسم ی پرده شامل اصلی قسمت سه دارای ها سلول همه-7 جواب

 (.شوند می وتقسیم ازعمرخودرشدکرده یاقسمتی درتمام ها سلول ی همه) .هستند وهسته

 (شوند؟ وزیادمی شده ؛تقسیم رشدنموده چگونه ها سلول)کند؟یا رشدمی چگونه ما بدن-8سوال

 هکنندب می وتولیدمثل شده تقسیم ها سلول.شود وبزرگ خواهدرشدکرده می بدن وقتی-8جواب

 ترتیب این



 

 

 صورت رشدبه یابدویا می کارادامه یابندواین می شودوافزایش می تبدیل سلول دو به هرسلول

 زخم درمحل دیده آسیب های یاسلول مرده های سلول جای جدیدبه های سلول شدن جایگزین

 .گیرد می صورت ها

 .ببرید نام مورد نیازداریم؟سه چیزهایی چه به ورشدکردن ماندن زنده مابرای-9سوال

 هوا اکسیژن و وغذا آب- 9جواب

 نیازدارند؟ هوا واکسیژن وغذا آب به ها سلول چرا-11سوال

 .بمانندورشدکنند نیازدارندتازنده هوا واکسیژن وغذا آب به ها سلول- 11جواب

 چه؟ یعنی گوارش-11سوال

 شوندگوارش بدن های بتوانندواردسلول که طوری به غذاها وخردشدن ریز بسیار به- 11جواب

 .شود می گفته

 افتد؟ می اتفاقی چه آن برای خوریم می را غذایی وقتی-12سوال

 بزاق غذابا.کنیم می تکه تکه را آن هایمان دندان با گذاریم؛ می دردهان غذارا وقتی-* 12جواب

 ازمری کم غذاکم نرم های گلوله.*آید درمی نرم های گلوله شکل شودوبه می مخلوط دهان آب یا

 ادامه گوارش جا شود،درآن انبارمی درمعده مدتی شده نرم غذای.*روند می معده وبه گذرند می

 یم باریک ی روده وارد ازمعده کم کم غلیظ مایع این.*درآید غلیظی مایع شکل کندتابه می پیدا

 گوارش مواد.*شوند می بدن های سلول ورودبه ی آماده باریک ی غذادرروده های ذره.شود

 .شوند شوندتادفع می فرستاده بزرگ ی روده به ها میوه وپوست ها دانه نیافته؛مثل

 کنند؟ بایدفعالیت بدن های قسمت غذا؛کدام گوارش برای-13سوال

 بزرگ روده-باریک ی روده-معده-مری-ها ودندان دهان- 13جواب

 چهارمورد خودچیست؟ بدن ازسالمت درحفاظت شما سهم-14سوال

 خوبی نبیند،غذارابه آسیب که خودباشیم بدن بخوریم،مراقب وگوناگون کافی غذای- 14جواب

 .نخوریم سردوگرم خیلی بجویم،غذاهای

 چیست؟ پالسم سیتو-15سوال



 

 

 می سمسیتوپال کند راپرمی)پوسته( وغشاء هسته ومابین سلول درون که مایعی به-15جواب

 .گویند

 های سلول وبا شده ترمیم میرندهمیشه می یا بیند می آسیب که هایی سلول ی همه آیا-16سوال

 شوند؟ می جایگزین جدید

 یم جایگزین جدید های باسلول ویا شده ترمیم ها ازسلول بسیاری انوع که این با-خیر- 16جواب

 دیگرنه ومردن آسیب درصورت مغزودیگراعصاب ی ها سلول مثل ها سلول برخی شوندولی

 .شوند نمی ویاجایگزین ترمیم

 هستند؟ نظرمتفاوت ازچه ها سلول-17سوال

 ...و کار ونوع واندازه ورنگ ازنظرشکل-17جواب

 است؟ متفاوت ها سلول چراشکل-18سوال

 وظیفه با متناسب آن وشکل دهند می انجام متفاوتی کارهای ها، ازسلول هرنوع زیرا- 18 جواب

 .دارد برعهده که است ای

 گیرد؟ می جای مترچندسلول میلی دریک- 19سوال

 سلول ها میلیون- 19جواب

 است؟ یکسان ها سلول ی عمرهمه آیا- 21سوال

 مغز های سلول دیگرمثل وبرخی.متغیراست تاچندسال ازچندساعت ها خیر،عمرآن- 21جواب

 .اند زنده طبیعی درحالت تاآخرعمرانسان

 اند؟ قرارگرفته ودرکنارهم بوده صاف پوست های چراسلول-21سوال

 .شوند بدن به ها ازنفوذمیکروب مانع که این برای-21 جواب

 


