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سفر غذا
 -1یىی اص واسّای دستگاُ  .................ها ایي است وِ غزاّا سا تِ لذسی سیض وٌذ وِ هَاد آى تتَاًٌذ ٍاسد
خَى ضًَذ .ظ111
گَاسش
 -2گَاسش چیست؟ ظ111
تثذیل غزاّا تِ رسات ٍ هَلىَلّای سیض تِ ؼَسی وِ لاتل جزب (تِ خَى) تاضٌذ گَاسش ًام داسد.
 -3لَلِ گَاسش اص  .............ضشٍع ٍ تِ  ............ختن هیضَد .ظ111
دّاى  ---هخشج
 -4دٍ تخص هْن دستگاُ گَاسش وذاهٌذ؟ ظ111
لَلِ گَاسش – اًذامّای جاًثی (غذد گَاسضی)
 -5لسوتّای هختلف لَلِ گَاسش سا تِ تشتیة تٌَیسیذ .ظ111
دّاى – حلك – هشی – هؼذُ – سٍدُ تاسیه – سٍدُ تضسي – هخشج.
 -6اص اًذامّای صیش وذام یه هشتَغ تِ دستگاُ گَاسش است؟
ج) ًای
ب) هشی
الف) هجشای تیٌی
ب) هشی
 -7غذُّای گَاسضی سا ًام تثشیذ .ظ111
وثذ – پاًىشاس (لَصالوؼذُ) – غذد تضالی.
 -8تافتّای تطىیل دٌّذُ لَلِ گَاسش سا اص خاسج تِ داخل تٌَیسیذ .ظ111
پیًَذی – هاّیچِای – پَضطی.

د) ًخاع

 -9لَلِ گَاسش اًساى ٍ پشًذُ سا همایسِ وٌیذ( .دستگاُ گَاسش پشًذگاى چِ تفاٍتی تا دستگاُ گَاسش ها
داسد؟) ظ112
دس لسوتّای هختلف لَلِ گَاسضی فشق داسًذ؛
لسوتّای هختلف دستگاُ گَاسش پشًذگاى :دّاى – هشی  -چیٌِ داى – هؼذُ – سٌگذاى – سٍدُ
لسوتّای هختلف دستگاُ گَاسش اًساى :دّاى  -هؼذُ ٍ هشی  -سٍدُ تاسیه  -سٍدُ تضسي
ّوچٌیي پشًذگاى دًذاى ًذاسًذ ٍ اص ًظش ضشٍع گَاسش ضیویایی ٍ فیضیىی وِ دس اًساى اص دّاى است
فشق داسًذ ٍ دس پشًذگاى گَاسش اص چیٌِداى آغاص هیضَد.
 -11تضاق دّاى داسای  ................. ٍ ...........است .ظ112
آب  -آًضین
 -11آًضین چیست؟ ظ112
هَلىَلّایاًذ وِ سشػت ٍاوٌصّای ضیویایی سا صیاد هیوٌٌذ.
ًَ -12ػی آًضین تضالی دس تجضیِ  ...............تِ لٌذ سادُ ًمص داسد .ظ112
ًطاستِ
 -13اًَاع گَاسش وذاهٌذ؟
گَاسش فیضیىی ٍ ضیویایی
 -14آًضین تشای وذام ًَع گَاسش الصم است؟
الف
ب) گَاسش فیضیىی
الف) ضیویایی
 -15اًَاع دًذاىّا دس اًساى سا ًام تثشیذ .ظ112
آسیا (وَچه ٍ تضسي) – ًیص – پیص.
 -16چِ استثاؼی تیي ضىل ٍ واس دًذاى ٍجَد داسد؟ ظ112
دًذاى پیص داسای لثِ تیض تشای تشیذى غزا  -دًذاى ًیص داسای ًَن تیض تشای سَساخ ٍ پاسُ وشدى ٍ آسیای
وَچه داسای دٍ تشآهذگی تشای آسیاب وشدى  -آسیاب تضسي داسای چْاس تش آهذگی تشای آسیاب وشدى
 -17چشا خَسدى ضیشیٌی ٍ ضىالت اص ػَاهل پَسیذگی دًذاىّاست؟ ظ113
چَى هَاد لٌذی غزای تاوتشیّایی است وِ دس دّاى ٍجَد داسًذ ایي تاوتشیّا تا هصشف لٌذ ،اسیذ
تَلیذ هیوٌٌذ ٍ .ایي اسیذ هیٌای دًذاى سا اص تیي هیتشد ٍ دس ًتیجِ سثة پَسیذگی دًذاى هیضَد.
 -18سؽح خاسجی دًذاى سا چِ هادُای هیپَضاًذ؟
د) هیٌا
ج) ػاج
ب) هغض دًذاى
الف ) استخَاى
د) هیٌا

 -19غزا تؼذ اص دّاى ٍ جَیذُ ضذى تِ وجا هیسٍد؟ ظ113
دّاى – حلك – هشی
 -21غزا تؼذ اص جَیذُ ضذى (تَسػ دًذاىّا) ٍ تِ ضىل گلَلِّای خویشی دس آهذى ،تَسػ صتاى تا فطاس
ٍاسد حلك هیضَد وِ تِ ایي ػول  ................گَیٌذ.
تلؼیذى
ظ132
ٌّ -21گام ػول تلغ غزا اص دّاى ٍاسد  ..............هیضَد.
هشی
 -22هاّیچِّای دیَاسُ  ...................هٌمثط ٍ هٌثسػ هیضَد دس ًتیجِ غزا تِ سوت هؼذُ ساًذُ هی-
ضَد .ظ113
هشی
 -23خَسدى لموِ وَچه تْتش اص لموِ تضسي است دلیل چیست؟ ظ113
اگش لموِّای وَچه اص غزا تشداسین ،هیتَاًین آى سا تیطتش تجَین .دس ایي حالت غزا تِ خَتی تا تضاق
دّاى آغطتِ ضذُ ٍ گَاسش آى آساًتش هیضَد.
 -24ضیشُ گَاسضی هؼذُ سا سلَلّای  ...................هؼذُ تشضح هیوٌٌذ .ظ114
پَضطی
 -25ضیشُ گَاسضی هؼذُ ضاهل  ...................... ٍ .....................است .ظ114
آًضین – اسیذ
 -26اًمثاض هاّیچِ هؼذُ چِ ووىی تِ آى هیوٌذ؟ ظ114
اًمثاظات دیَاسُ هؼذُ ،غزا سا تا آًضینّای گَاسضی ٍ اسیذولشیذسیه هخلَغ ٍ آى سا تِ یه تَدُ
ًیوِهایغ تثذیل هیوٌذ.
 -27هذت تَلف غزا دس هؼذُ تِ چِ چیضی تستگی داسد؟ ظ114
هذت تَلف غزا دس هؼذُ تستگی تِ غزایی داسد وِ هیخَسین .غزاّای چشب هذت صهاى تیطتشی دس هؼذُ
هیهاًٌذ.
 -28غزا تؼذ اص تشن هؼذُ ٍاسد  ..........هیضَد .ظ114
سٍدُ تاسیه
 -29دٍ ٍظیفِ سٍدُ تاسیه سا تٌَیسیذ .ظ114
ب :هحل جزب هَاد هغزی هَاد غزایی گَاسش یافتِ
الف :هحل ًْایی گَاسش غزا
 -31هحل ًْایی گَاسش غزا وذام هحل است؟ ظ114
سٍدُ تاسیه

 -31تیطتش آًضینّای گَاسضی هَسد ًیاص دس سٍدُ تاسیه دس وجا ساختِ هیضًَذ؟ ظ114
دس غذُ پاًىشاس (لَصالوؼذُ)
 -32پاًىشاس چِ ووىی تِ گَاسش هیوٌذ؟ ظ114
تیطتش آًضینّای گَاسضی هَسد ًیاص دس سٍدُ تاسیه دس پاًىشاس ساختِ هیضًَذ.
 -33تشضحات وذام یه ًمص تیطتشی دس تجضیِ هَاد غزایی داسد؟
د) پاًىشاس
ج) وثذ
ب) سٍدُی تاسیه
الف) هؼذُ
د) پاًىشاس
 -34وثذ ٍ پاًىشاس تشضحات خَد سا تِ ٍسیلِ دٍ لَلِ دس یه ًمؽِ تِ  .............هیسیضًذ.
ب) اًتْای سٍدُی تاسیه
الف) اتتذای سٍدُ تاسیه
د) اتتذای سٍدُی تضسي
ج) هؼذُ
الف) اتتذای سٍدُ تاسیه
 -35جزب غزا چیست؟ ظ114
ػثَس هَاد تجضیِ ضذُ ٍ سیض اص دیَاسُ سٍدُ تاسیه تِ داخل سيّای خًَی جزب غزا ًام داسد.
 -36ظ ٍ ؽ؛ سٍدُ تاسیه تٌْا تخطی اص لَلِ گَاسش است وِ ّوِ هَاد هغزی اص آى جزب ٍ ٍاسد خَى
هیضًَذ .ظ114
صحیح
 -37هْنتشیي ػعَ دستگاُ گَاسش اص ًظش ّعن ٍ جزب وِ ّوِ هَاد هغزی اص آى جزب هیضًَذ وذام
است؟
د) سٍدُی تضسي
ج) سٍدُی وَچه
ب) لَصالوؼذُ
الف) هؼذُ
ج) سٍدُی وَچه
ٍ -38ظیفِ پشص یا چیيخَسدگی سٍدُ چیست؟ ظ115
سؽح داخلی سٍدُ سا تشجستگیّایی فشاٍاى وِ وَچه ٍ اًگطت هاًٌذ ّستٌذ فشا گشفتِ است .ایي
تشجستگیّا سا پشص هیًاهٌذ .سلَلّای دیَاسّای پشصّا ًیض تشجستگیّای وَچهتشی تِ ًام سیضپشص
داسًذ.
ایي چیي خَسدگیّا (پشص ٍ سیضپشصّا) تاػث هیضًَذ سؽح تواس غزا تا سٍدُ تاسیه تا  111تشاتش افضایص
یاتذ وِ ایي اهش تاػث افضایص جزب هَاد دس سٍدُ تاسیه (ٍسٍد هَاد هغزی تِ سيّای پشصّا) هیگشدد.
 -39هَاد گَاسش ًیافتِ دس سٍدُ تاسیه سشاًجام ٍاسد  .............هیضَد .ظ115
سٍدُ تضسي

 -41چشا تؼعی هَاد دس سٍدُ تاسیه گَاسش ًوییاتذ؟ ظ115
چَى آًضینّای الصم تشای گَاسش آىّا ٍجَد ًذاسد.
 -41دس سٍدُ تضسي چِ هَادی جزب هیضًَذ؟ ظ115
آب ٍ هَاد هؼذًی
 -42دس هَسد تاوتشیّای سٍدُ تضسي تِ سَالّای صیش جَاب دّیذ :ظ115
الف) ایي تاوتشیّا وذام ٍیتاهیيّا سا تَلیذ هیوٌٌذ؟
ٍیتاهیي ٍ ٍ kیتاهیي گشٍُ B
ب) غزای ایي تاوتشیّا چِ هَادی است؟
هَاد سلَلضی
 -43ظ ٍ ؽ؛ سثضیجات ٍ هیَُّا تِ دفغ آساى هذفَع ووه هیوٌٌذ .ظ115
صحیح
 -44تضسگتشیي غذُ تذى وذام است؟
ج) ّیپَفیض
ب) لَصالوؼذُ
الف) وثذ
جَاب :الف) وثذ
 -45خَى هَجَد دس سيّای اؼشاف سٍدُ تاسیه اتتذا ٍاسد  ...............هیضَد .ظ116
وثذ
 -46صفشا دس وجا ساختِ هیضَد؟ ظ116
دس وثذ
 -47وذام یه تشضح وٌٌذُ صفشا است؟ ظ116
د) وثذ
ج) ولیِ
ب) هؼذُ
الف) لَصالوؼذُ
جَاب :د) وثذ
 -48وثذ هایغ صفشا سا هیساصد وِ دس  ...................رخیشُ هیضَد .ظ116
ویسِ صفشا
 -49صفشا دس گَاسش چِ هَادی ًمص داسد؟ ظ116
چشتیّا
 -51وذام آًضین دس گَاسش چشتیّا هَثش تَدُ ٍ هحل تشضح آى وذام است؟
ب) صفشا – وثذ
الف) تضاق – دّاى
د) ضیشُ گَاسضی – سٍدُی تضسي
ج) اسیذ هؼذُ – هؼذُ
ب) صفشا – وثذ

 -51خًَی وِ اص سٍدُ تش هیگشدد اتتذا تِ وذام اًذام هیسٍد؟ ظ116
تِ وثذ هیسٍد تا هَاد هغزی اظافی آى دس وثذ رخیشُ ضَد.
 -52اگش وشتَّیذساتی وِ هصشف هیوٌین تیص اص ًیاص تذى ها تاضذ چِ هیضًَذ؟ (وثذ اص آىّا تشای
ساختي  ...............استفادُ هیوٌذ ).ظ116
(وثذ) لٌذّای اظافی سا تِ چشتی تثذیل هیوٌذ.
 -53احتوال پَوی استخَاى دس چِ افشادی تیطتش است؟ ظ116
الف
ب) افشاد چاق
الف) ون ٍصى
 -54خؽش فطاسخَى صیاد ٍ تیواسیّای للثی دس افشادی وِ  .................داسًذ ،تیطتش است .ظ116
الف
ب)ووثَد ٍصى
الف) اظافِ ٍصى
 -55ظ ٍ ؽ؛ احتوال فطاس خَى صیاد دس افشادی وِ ووثَد ٍصى داسًذ تیطتش است.
غلػ
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