
 

 

      بسم هللا الرحمن الرحيم  51فصل  

            

 محيط با تبادل

 

کٌٌذ یه یذّن تَل یگزید یذدرٍى سلَل هَاد سا یّاٍاکٌص ...... را تز ػْذُ دارد1تٌفس ....دستگاُ  -1

 124ظ ؟.....اس تذى خارج ضًَذ2...... ییلِتِ ٍس یذکِ تا

 ّاتثادل گاس -1

 دستگاُ دفغ ادرار -2

 124ظ کٌذ؟هی هسیزی ػثَرّا اس چِ َّا تزای ٍرٍد تِ ضص -2

 حلق -2                                        تیٌی -1

 ًای -4                                      حٌجزُ -3

 ًایضک -6                                        ًایضُ -5

 ّای َّاییکیسِ -7

 124؟ ظچیست یضًُا -3

 گَیٌذ.ّا ًایضُ هیًای دٍ ضاخِ دارد کِ تِ آى

 



 

 

 ًایضک چیست؟ -4

قزار  ییَّا یسٍِ ک یضًُا یيتَدُ کِ ت یاس دستگاُ تٌفس ی( قسوتbronchiole: یسی)تِ اًگل یضَکًا

 است.   گزفتِ

در  یتَدُ ٍ فاقذ غضزٍف ٍ غذُ هخاط ّا یضُهٌطؼة اس ًا یضکّوثٌذ دارد. ًا ی،ارتجاػ یساختار یضکًا)

 (.است یَارُد

 124ظ ؟درکجا قزار دارد ییَّا یّایسِک -5

 ّا قزار دارًذ.در اًتْای ًایضک

 125ظ ؟گذاردیٍارد ضذُ تِ تذى ه یَّا یرٍ یزیچِ تاث یٌیداخل ت یفضا -6

 .کٌذیه یَِّا را گزم ٍ هزطَب ٍ تصف یٌیداخل ت فضای

 (تْتز اس تٌفس تا دّاى است یکِ تٌفس تا تیٌ یذسِ دلیل تیاٍر)

 125ظ ضَد.ّا ٍ .................. اًجام هیّا تیي هَیزگتثادل َّایی در ضص -7

 ّای َّاییکیسِ

 ؟(چیست ییَّا یّااطزاف کیسِ یّایزگٍظیفِ هَ)

 ؟(چیست ییَّا یّاٍظیفِ کیسِ)

 125ظ ؟یسیذّا را تٌَضص ییَّا یّایسِک یّایضگیٍ -8

را  ییَّا یّاکیسِ اطزاف –پْي تا قطز اًذک دارًذ  یّاسلَل یِال یک فقط –دارًذ  یًاسک یدیَارُ

 .اًذگزفتِ فزا یفزاٍاً یخًَ یّایزگهَ

 125؟ ظّا در کجا قزار داردضص -9

 درٍى قفسِ سیٌِ جای دارًذ.



 

 

 125ظ ٍظایف قفسِ سیٌِ چیست؟ -11

 ّاکوک تِ تاس ٍ تستِ ضذى ضص –ّا هحافظت اس ضص

 125. ظیذًام تثز هختلف دستگاُ تٌفس را یّاقسوت -11

 یضکًا -6    یضًُا -5    یًا -4    حٌجزُ -3    حلق -2   یٌیت -1) هجاری تٌفسی

  یافزاگنپزدُ دٍ  جٌةپزدُ  –سیٌِ قفسِ  –ضص  – (ییَّا ّاییسِک -7

 125ظ هحل پزدُ دیافزاگن کجاست؟ -12

 در پاییي قفسِ سیٌِ قزار دارد.

 125چیست؟ ظ پزدُ جٌة -13

 کٌذ.ّا را تِ دیَارُ داخلی قفسِ سیٌِ ٍصل هیای دٍ الیِ است کِ ضصپزدُ

 آیا هی داًیذ125؟ ظجٌة چیست یغها -14

 هٌذ.ًاهایؼی کِ تیي دٍ الیِ پزدُ جٌة را پز کزدُ است را هایغ جٌة هی

 125ظ .......... گَیٌذ.ّا را .....ا را .......... ٍ خزٍج آى اس ضصّتیزٍى تِ درٍى ضصٍرٍد َّا اس هحیط  -15

 تاسدم    -دم     

 (؟یذکٌ یفدم ٍ تاسدم را تؼز)

 126. ظکٌیذ یسِسالن ٍ آلَدُ را هقا یهیشاى اکسیضى هَجَد در َّا -16

 درصذ اکسیضى ٍجَد دارد ٍلی در َّای آلَدُ درصذ اکسیضى َّا کاّص یافتِ است. 21در َّای سالن 

 اطالػات جوغ126. ظیسیذرا تٌَ یافزاد سیگار یغضا یچٌذ تیوار -17

 سزطاى ریِ، سزطاى حٌجزُ ٍ ...



 

 

 126؟ ظچیست یتار صَت -18

 ای کِ در حٌجزُ ٍجَد دارد را تارّای صَتی گَیٌذ.دٍ پزدُ هاّیچِ

 126؟ ظضَدیصذا چگًَِ تَلیذ ه -19

 ضَد.صذا تَلیذ هی هَجَد در حٌجزُ ضذُ ٍ (یتار صَت) ایػثَر َّا اس حٌجزُ تاػث ارتؼاش دٍ پزدُ هاّیچِ

 126ظ ؟تاسدم یَّا یادم ًقص دارد  یدر صحثت کزدى َّا -21

 .ضًَذیدرجْت خزٍج َّا تاس ضذُ ٍ هزتؼص ه یصَت یپزدُ یزاتاسدم س َّای

 127ظ ؟یستدستگاُ تٌفس چ ی یفٍِظ -21

دستگاُ تٌفس  ییفِّا ٍظحاصل اس آى یذاکس یّا ٍ دفغ گاس کزتي دکار سلَل یالسم تزا یضىاکس تاهیي

 .تٌفس است یطگیهحصَل ّو یذاکس ی. کزتي داست

 127؟ ظکٌذیتِ سلَل ه یاکسیضى چِ کوک -22

 کٌذ.در فزایٌذ آساد کزدى اًزصی هَاد هثل قٌذّا ضزکت هی

 128. ظیسیذٍظیفِ دستگاُ دفغ ادرار را تٌَ -23

 کٌذ.اضافی تذى را ّن تِ ّوزاُ آب هاساد اس تذى دفغ هیّای ًوک –کٌذ هَاد دفؼی هثل اٍرُ را اس تذى دفغ هی

 128ظ ضَد؟تَسط کذاهیک اس تذى دفغ هی ،ضَداٍرُ اس تزکیثات سوی کِ در تذى تَلیذ هی -24

 ّاضص الف(

 ب                                                                        ّاکلیِ ب(

 (اٍرُ چیست)

 128ظ ؟است ییچِ اجشا دستگاُ دفغ ادرار ضاهل -25

 دفغ ادرار هجزای – هثاًِ – یشًایه - یِکل ضاهل



 

 

 128ظ ؟تذى قزار دارًذ یّا کجایِکل -26

 ّا ٍ در تاالی ًاحیِ کوز.در طزفیي ستَى هْزُ

 .(است ٍ در کجا قزار دارد یّا چِ ضکلکلیِ)

 4ش128؟ ظکذام کلیِ تاالتز قزار دارد -27

دًذُ  یزآى ٍ س یهطلة ٍجَد کثذ است. کثذ در داخل ضکن سوت راست ٍ در تخص فَقاً یيا یلدل)  چپ؛

راست فطار  یِکثذ تِ کل یتَاى گفت کِ در هحفظِ ضکویراست قزار گزفتِ است. ه یِّاست ٍ پطت آى کل

 (.کٌذیه یلهتوا ییيرا تِ سوت پاآٍرد ٍ آىیه

 128ظ ؟یستچ یِدر کل یٍ سزخزگ یاّزگیتفاٍت خَى س -28

 .ًذارد یهَاد دفؼ یاّزگیخَى س یاست ٍل یضاهل هَاد دفؼ یسزخزگ خَى

 128. ظیسیذٍظیفِ سزخزگ کلیِ را تٌَ -29

 تزد.خَى را تزای تصفیِ ضذى تِ کلیِ هی

 128. ظیسیذسیاّزگ کلیِ را تٌَ یضگیٍ -31

 ریشد.تِ تشرگ سیاّزگ سیزیي هی

 128ظ دّذ؟ّا را چِ ػٌاصزی اًجام هیکار اصلی کلیِ-31

 ّای ادراریّا یا لَلًِفزٍى

 128ظ ؟ستٍ کجا یستًفزٍى چ -32

 .( ٍجَد داردیادارا یلَلِتِ ًام ًفزٍى ) یٍِاحذ تصف یلیَىه یکدر حذٍد  یِّز کل در

 128ظ کار ًفزٍى چیست؟-33

 کٌٌذ.را جذا هی کٌٌذ ٍ هَاد دفؼی آىخَى را تصفیِ هی



 

 

 128. ظیسیذتزکیثات ادرار را تٌَ -34

 ّای اضافی خَى تِ ّوزا هقذاری آب است.هثل اٍرُ ٍ ًوک یضاهل هَاد دفؼ

 128ظ ضَد.ادرار اس کلیِ تَسط ................ تِ هثاًِ ٍارد هی -35

 تِ هثاًِ( )اس لگٌچِ هیشًای

 ؟(چیست یهیشًا)

 129ظ. گَیٌذِ هجوَع آى ................. هیتیي سلَلی قزار دارًذ کِ ت سلَل ّای تذى در هیاى هایغ -36

 هحیط داخلی

 یخَت تِ ثاتت تاضذ سلَل کار خَد را یهَجَد در هحیط داخلهَاد  ............ٍ ........ .................. اگز -37

 129ظ دّذ.یاًجام ه

 هقذار -ًَع 

 ؟یستچ یِکل یفٍظا -38

 خَى یةتزک تٌظین –تذى  یاضاف هؼذًی هَاد ٍ اٍرُ دفغ –آب تذى  تٌظین

 129ظ ضَد؟آب تذى چگًَِ تٌظین هی -39

 ضًَذ.ّا تٌظین هیتَسط کلیِ

 129ظ ین؟در هثاًِ ًگِ دار یادادرار را تِ هذت س یذچزا ًثا -41

 ضَد.چَى هوکي است تاػث سٌگ هثاًِ 

                           ضْیذ فتح الِ پَرهذرسِ  –هَالئی                                 ّای دفؼی تذى را ًام تثزیذ.اًذام -41

 1395اسفٌذ  –تثزیش  3ًاحیِ                                                    پَست –ضص  –کلیِ 


