


 امیرعباس ابراهیمی

1 فصل   

.دنویسیب نام را نآ فایده ضرر و کی و ردهب نامی فناور کیـ 1  

. سهولت در حمل ونقل.آلودگی دارد ـ خودرو  

د؟یدار علوم ازی فیتعر چه شما  ـ 2  

.ده حل مسائل علمی و عملی می پردازبا استفاده از آن بکه یکی از دانستنی های انسان است   

ست؟یچ علوم در نکته نیمهمتر ـ 3  

.سوال کردن و یافتن جواب   

چه؟ی عنی یفناور ـ 4  

.لیعنی تبدیل علم به عم  

.دیببر نام است؟ شده میتقس شاخه چند بهی تجرب علوم ـ 5  

.یشناس نیزم، ی شناس ستیز، ی میش ،  کیزیف .  شاخه چهار  

 (یخوراک نمک) دیکلر میسد ، شکری :  ماده سه شدن حل شیآزما کی لهیوس به خواهندی م میمر و زهرا ـ 6

 به توانندی م ایآ. زندیریم داغ آبی گرید در و ریش آبی بطر دو در. کنندی بررس درآب را آهنی  وبراده

چرا؟ برسند؟ی درستی  جهینت  

.باشد کسانی بآ هر دو بطری یدما دیبا رایز ریخ  

ست؟یچ مای نیب شیپی نادرست ای یدرستی بررس راه نیبهتر ـ 7  

.آن ایجنت به توجه و شیزماآ وانجام شیآزما انجام وی طراح  

 



فرضیه چیست؟ ـ 8  

.است هیفرض همان هیاول یا پرسش های پرسش بهی احتمال پاسخ  

.میبپرداز مسائل حل به میتوانیم ،  مهارت پرورش و دانشی ریادگی با ـ 9  

.است انهیخاورم یرس سد نیبزگتر،  کرخه سد ـ 10  

دارد؟ی ا جهینت چه گریکدیبا متخصصان و دانشمندانی  همه مشترک تیفعال ـ 11  

.علم عیسر شرفتیپ   

.دیببر نام رای رانیا متخصصانی ها تیموفق از مورد چند ـ 12  

.اناینبِ گوساله ،یفناور ستیز هایدارو،  پهپاد، کرخه سد  

.دیکن فیتعر پیش بینی را ـ 13   

پیش بینی می گویند. به پیش بینی نتایج آزمایش  

.جدول زیر را کامل کنید ـ 14  

 

 

 

 

 

ـ15  چه؟ی عنی مشاهده   

برای جمع آوری اطالعات. پنجگانه حواسی ریگ کار به  

 

یا هسته گاه روین   خودرو 

داردی لودگآ داردی لودگآ  بیع   

دداری ادیزی انرژ نقل و حمل  دهیفا   



.دیسیبنو بیترت به رای علم روش مراحل ـ 16  

هینظر -6   یریگ جهینت-5   شیآزما-4  هیفرض-3  مسئله ای پرسش- 2  مشاهده-1  

دند؟یبخش توسعه را علوم چگونهی تجرب علوم متخصصان ـ 17  

.گوناگونی ها مهارت بستن کار به و تجربه ،تفکربه وسیله ی   

.صحیح با غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید   

درست                               .است عمل به علم لیتبد ازی ا نمونه مایپ هوا ساختـ 18  

درست                                                                      نمک در آب حل می شود. ـ 19  

غلط              اختراع و استفاده از اینترنت در دنیای  امروزی هیچ عیبی ندارد.-20  

 2فصل 

 مشخص کنید. را زیر جمالت بودن غلط یا صحیحـ 1

 غلط                                                 .است برابر آن وزن با جسم هر جرم ـ الف

 غلط                               .است حجم گیری اندازه یکاهای از یکی متر سانتی ـ ب

 .کنید پر شده داده کلمات با را خالی جاهای ـ 2

 رمربع مت سانتی ، متر نیوتون، کیلوگرم، ، یکا نیروسنج، ،کمیت، ترازو (

 .است نیوتون 540 احمد وزن ـ الف

 .است متر 4 میز این طول ـ ب

 .شود می گیری اندازه ترازو ی وسیله به که استکمیت  نوعی جرم ـ ج

 چرا؟  ؟ متر یا کنیم می  استفاده متر سانتی یکای از جامدادی طول گیری اندازه برای ـ 3

 .زیرا برای اجسام کوچکتر باید واحد کمتر به کار ببریمسانتی متر 

 



 دارد؟ بستگی چیزی  چه به آن فنر کشیدگی دارد؟ کاربردی چه چیست؟ نیروسنج ـ 4

مقدار نیرویی که زمین به  جسم وار می  ـاندازه گیری وزن وسیله ای است که با آن وزن را اندازه می گیرند ـ 

 .کند

 .کنید مشخص را گیری اندازه یکای و کمیت ( است متر 8 مدرسه این حیاط طول ) ی جمله در ـ 5

 است.متریکای اندازه گیری  طول وکمیت 

 است؟ متر فاصله چند این . است کیلومتر   3مدرسه  تا فرید ی خانه ی فاصله ـ 6

 .متر است  3000  

 حساب را آن حجم آب، و مدرج استوانه یک به وسیله خواهد می و میکند بزرگی گالبیخود باغ از علی ـ 7

 .کند

  دهد؟ انجام را کار این چگونه باید او شما نظر به ـ الف

ابتدا حجم  آب  را بنویسد سپس گالبی را درون ان بیندازد و حجم دوم را نیز یاد داشت کند اختالف این دو  

 .حجم گالبی است، حجم 

 ؟دارد نیاز دیگری وسایل چه به کند، محاسبه هم را گالبی این چگالی بخواهد علی اگر ـ ب

 .ترازو

.مینا می گوید وزن ما در کره ی ماه کمتر از مریم ومینا در حال بحث کردن درباره ی سفر به فضا هستند ـ 8 

    چرا؟زمین است. آیا این حرف درست است؟

 .است بله  زیرا جاذبه زمین از جاذبه ماه کمتر

 استاندارد چیست؟  ـ 9

 .معیار و شاخصی برای  سنجش و اندازه گیری کیفیت فراورده ها استمیزان و 

 طول چیست؟ ـ 10

 .فاصله بین دو نقطه و مسافتی که یک جسم طی می کند



  .یکا های چگالی را نام ببرید ـ 11

 .گرم بر سانتی متر مکعب و کیلو گرم بر متر مکعب 

  ؟زمان را اندازه میگیریم  به چه دلیل ـ 12

 .ا چه مدت پاسخ دهیمیبرای اینکه به سوال های چه وقت 

  دقت اندازه گیری به چه چیزهایی بستگی دارد؟ ـ 13

 .دقت شخص و دقت وسیله اندازه گیری

 .همراه استتقریب  اندازه گیری ها همواره با ـ 14

 .برابر استسی سی 1و میلی لیتر  1سانتی متر مکعب با یک  ـ 15

 حجم چیست؟ ـ 16

 .مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند

 .است  جمع وری اطالعات  اندازه گیری یک مرحه مهم برای ـ 17

 .گرم یک نیوتون است100هر  ـ 18

 .است گرم 200جرم موز  ـ 19

 ؟جرم چیست ـ 20

 را جرم آن جسم گویند. مقدار ماده تشکیل دهنده هر جسم

 3فصل 

  چیست؟ ماده ـ 1

 .به هرچیزی که در اطراف ما وجود دارد، ماده می گویند.جرم دارد ماده می گویند به هر چیزی که حجم و

 ببرید؟ نام را ماده مختلف های حالت ـ 2

 گاز - مایع -جامد



 .ببرید نام عنصر چند چیست؟ عنصر ـ 3

 .طال ،مانند عنصر مس  .شکل خالصی از ماده است که از یک نوع اتم تشکیل شده 

  کنید؟ تعریف را ترکیب ـ 4

 .به اتصال دو یا چند اتم متفاوت ترکیب می گویند

 بنویسید. را خوراکی نمک کاربرد چند ـ 5

 .مواد کنسرو شده - بانشکاندن یخ های خیا –استفاده در غذا  –سرم شست و شو 

 .بنویسید را خام نفت کاربرد چند ـ 6

 .لباس –دارو   -حشره کش  –الستیک 

 چیست؟ آهک علمی نام ـ 7

 .کلسیم اکسید

 دارد؟ پروتون چند و الکترون چند اکسیژن اتم هر ـ 8

 .نوترون8 –پروتون  8 -الکترون 8

 دارد؟ پروتون چند و الکترون چند کربن دی اکسید   اتم هر ـ 9

 .نوترون6 –پروتون  6 –الکترون  6

 هستند؟ پذیر تراکم گازها چرا ـ 10

 .نها زیاد استآزیرا فاصله بین مولکوول ها یا اتم های 

 .کنید تعریف را انبساط ـ 11

 را انبساط گویند. کاهش حجم در اثر سرما

 .کنید تعریف را انقباض ـ 12

 را انقباض گویند. افزایش حجم در اثر گرما



 .است  N  نماد نوترون و   p پروتون نمادe   الکترون نماد ـ 13

 .دارد وجود کربن دی اکسید نشانی آتش سولپک در ـ 14

 .دارند مولکولی  از ها ساختار ترکیب و نافلز عناصر و  اتمی از ساختار فلزی عناصر ـ 15

 .مثال با.کنید تعریف را ذوب ـ 16

 .ذوب شدن یخ  ـ تبدیل جامد به مایع

 .مثال با .کنید تعریف را انجماد ـ 17

 .ب به یخآتبدیل  ـ تبدیل مایع به جامد

 .مثال  با  .کنید تعریف را تبخیر ـ 18

 .به گاز آبتبدیل  ـ  مایع به گازتبدیل 

  دارد؟ اتم چند گوگرد مولکول 20 ـ 19

                         . اتم 160

 چیست؟ اتم ـ 20

 .مواد اتم می گویند ی ، به ذره های ریز سازنده

 4فصل 

 شود؟ می یافت کجا در گوگرد ـ 1 

 .دهانه اتش فشان های خاموش و نیمه فعالدر  

 شود؟ می یافت کجادر خالص طالی ـ 2

 یافت می شود.خاک ها و سنگ ها  از ال به الی برخیدر

 شود؟ می یافت کجا در الماس ـ 3

 .کنار سنگ های اتشفشانیدر 



  آورند؟ می دست به چگونه را خوراکی نمک ـ 4

 .ب دریاآاز 

 .شود می ساخته نفت   از پالستیک و آهک از سیمان وماسه  از شیشه ـ 5

 ؟کنند می تهیه چگونه را آلیاژ ـ 6

خش ه آلیاژ ها در ال به الی یکدیگر پدر اثر این عمل اتم های سازند .فلز ها را با هم ذوب و مخلوط می کنند 

 .می شوند

 چیست؟ لگِ به آهک کردن اضافه علت ـ 7

 .لوگِ ماده ستحکامافزایش ا

 چیست؟ ماده یک پذیری انعطاف از منظور ـ 8

اثر وارد کردن نیرو خم یا کشیده شود  و پس از حذف نیرو دوباره به حالت  یعنی یک ماده چقدر می تواند در

 .اول خود برگردد

 دارد؟ بستگی عواملی چه به ماده یک کاربردهای ـ 9

 .ویژگی ها –فراوانی  -قیمت  

 .بیاورید دلیل شیشه؟ یا است تر سخت الماس ـ 10

 .برید اتوان شیشه ر زیرا با الماس میـ الماس 

 دلیل با مداد؟ مغز یا است تر سخت کاغذ ـ 11 

 .کاغذ نوشت یرو ،نآزیرا میتوان با ـ مغز مداد 

 چرا؟ صابون؟ یا است تر سخت ناخن ـ 12 

 .خراش ایجاد کرد صابونتوان با استفاده از ناخن روی   زیرا می ـ ناخن

 



 است؟ شده درست هوشمند مواد از که ببرید نام وسیله چند ـ 13

 .عینکبست ارتودنسی و قاب 

 .کنیم می استفاده فوالدو مینیوم وآلاز قوی فشار برق انتقال سیم ساختن برای ـ 14

 .کنید تعریف را آلیاژ ـ 15

 .لیاژ می گویندآنا فلز یا فلز و به ترکیب کردن دو یا چند فلز و 

 کنند؟ می چه کربن شدن سخت برای ـ 16 

 .به آن  خاک رس اضافه  میکنند  

 چرا؟ کنند می استفاده فلزی چه از هواپیما بدنه در ـ 17 

 .زیرا فلزی سبک و مقاوم است ـ مینیوموآل

 است؟ فلز از خودرو بدنه جنس چرا ـ 18

 زیاد فلز. استحکام 

 .بنویسید را طال ویژگی چند ـ 19 

 ـ مقاومت در برابر زنگ زدگی. چکش خوار ـرسانا 

 .بنویسید را شیشه ویژگی چند ـ 20

  شکننده ـشفاف 

 5فصل 

 .شود می یافتترکیب  صورت به معموال مواد ،معادن در ـ 1

 .بنویسید را معدن کاربرد چند ـ 2

 . ساختمانی، دارویی ، تولید انواع فراورده های صنعتی 

 شود.  می یافت معادن در کهاست  آهن مهم های ترکیب ازاکسید آهن   ـ 3



 کرد؟ باید چه آهن فلز به دستیابی برای ـ 4

 .سید آهن جدا کرداتم ها ی اکسیژن را از اک باید

 . بنویسید را شیشه تهیه مراحل ـ 5 

سپس خمیر شیشه را در قالب   .شیشه را با افزودن مواد شیمیایی مختلف گرما می دهندتا به خمیر تبدیل شود

 .ورندآف در می لخواه میریزند و به شکل  های مختلهای د

 . بنویسید را سفالی ظروف به رس خاک تبدیل مراحل ـ 6 

 پختن و لعاب دادن   ـ 3     شکل دادن به خمیر  ـ  2      لتهیه گِـ  1

 .است خاک رس   وآهک   از مخلوطی سیمان ـ 7 

  .بنویسید را آهک آب مخلوط کاربردهای از یکی ـ 8 

 استفاده  می شود. به عنوان ضد عفونی کننده در ورودی مرغداری ها

 کرد؟ استفاده  خالص آهن از چنگال و قاشق ساخت برای توان نمی چرا ـ 9

 .زیرا آهن خالص  نرم است  و در اثر ضربه خم  می شود

 .بنویسید را کدام هر کاربرد علت است زیر مواد از مخلوطی چنگال و قاشق یک ـ 10

 عایق    پالستیک یا چوب                                                استحکام            آهن

 زیبایی    نیکل و کروم

 .میکنیم استفاده کبالت  و طال  وآهن  ومس   ازاکسید رنگی سفالی ظروف تولید در ـ 11

 .شده ساختهماسه  از شیشه ای لیوان وخاک رس از چینی بشقاب ـ 12

 نه؟ یا دارد اسیدی خاصیت آهک آب فهمیم می کجا از ـ 13

 ورنگ این کاغذ. بااستفاده از کاغذ پی اچ

 .شود می ساختمان باعث  استحکام ساختمان دربتن   وفوالد   همزمان از استفاده ـ 14



 بتن چیست ؟ ـ 15

 .ن استفاده می شودآخانه ها مسکونی و برج ها از  واستحکام یکی از موادی است که امروزه برای ساخت

 بتن مخلوطی از چه موادی است؟ ـ 16

 . آب – ماسه - سیمان

 ؟ید یک عنصر چیستمنظور از اکس ـ 17

 .پیوند اتم های اکسیژن با آن عنصر 

 ذغال کک چیست؟ ـ 18

 .نوعی ذغال است که آن را با   اکسید آهن حرارت میدهند  و اتم های اکسیژن از آهن جدا میشود 

 .چند نمونه از کاربرد های بتن را نام ببرید ـ 19

 . سد –سوله آب  -لوله های فاضالب  -تونل 

 .استشیمیایی  یک تغییر تم های اکسیژن از اکسید آهنجدا کردن  ا ـ 20

 6فصل 

 .رسد می زمین سطح بهباران  صورت به اتمسفر در موجود آب بخار ـ 1

 دهد؟ می تشکیل آب را زمین سطح درصد چند ـ 2

 .درصد75

 .دارد نامخزر   جهان دریاچه بزرگترین ـ 3

 .هستندشیرین  بقیه و شور زمین  آبهای درصد 97 صفحه نمودار به توجه با ـ 3

 آید؟ می وجود به چگونه تگرگ ـ 4

 .اگر قطرات باران هنگام پایین امددن از توده هوای سرد عبور کنند تگرگ ایجاد می شود

 



 چیست؟ هواشناسی ـ 5

 .دانشی است که در باره جو  وهوای اطراف کره زمین به مطالعه و تحقیق می پردازند

 چیست؟ آبریز حوضه ـ 6 

از سمت نواحی مرتفع به سمت نواحی  ،آن  انشعابات و دوی که آب های سطحی آن توسط یک ربه منطقه ا

 .پست تر جریان پیدا می کنند

 دارد؟   بستگی عواملی چه به آبریز حوضه یک در رودخانه آب مقدار ـ 7 

 پوشش گیاهی  -مقدار بارندگی -جنش زمین –شیب زمین 

  چیست؟ سد احداث از هدف ـ 8 

 از آب . استفاده بهتر –جلو گیری از هدر رفتن آب 

  چیست؟ تنداب یا آبشار ـ 9 

تالف ارتفاع می اخآن به طور ناگهانی دچار ه بستر سد کرود خانه در ادامه مسیر خود ممکن است به محلی بر

 .در  این صورت تند آب ایجاد می شودشود که 
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 ؟بنویسید را زیرزمینی آب منابع به دستیابی های راه ترین رایجـ 1

 حفرچاه یا قنات.

 چیست ؟ دلیل .نیستند مناسب کشاورزی برای دارند، زیاد پذیری نفوذ که های ـ زمین2

 زیرا آب به سرعت به پایین می رود وآب کمتری برایراستفاده ی ریشه باقی می ماند.

 



 آید؟ می وجود به چگونه ـ غار 3

، آن ها را در خود حل می کند وفضای خالی به وجود می آورد. با با نفوذ آب های سطحی در سنگ های آهکی 
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در صورتی که در مناظق شیب دار آب های زیر زمینی به طور طبیعی به سطح زمین برسند،چشمه به وجود می    

 آید.

 .ببرید نام را زیرزمینی آب های سفره ـ انواع 7

 آزاد، تحت فشار. 
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 چرا؟ است؟ مناسب زیرزمینی آب ذخیره برای رس خاک ـ آیا 10

رس گرچه دارای فضای خالی است، ولی به دلیل دانه ریز بودن ، برای بهره برداری از آب های خیر، زیرا خاک 

 زیرزمینی مناسب نیست.

 ؟ چیست اشباع منطقه از ـ منظور 11

 به منطقه ای که فضای خالی توسط آب پر شده ، منطقه اشباع می گویند. 
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 زمین ، پوشش گیاهی ، جنس زمین. شیب
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 . کنید مقایسه هم با را رس خاک و ـ  نفوذ پذیری ماسه 14

 پذیری کمتری دارد.ماسه نفوذ پذیری بیشتر وخاک رس نفوذ  
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 خورشید.

 ؟شود می تولید آن از قسمتی چه در خورشیدی ـ انرژی 2
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 زمان نیاز است.



 چیست؟ خورشیدی صفحه ـ وظیفه6

 تبدیل انرژی نورانی خورشید به انرژی الکتریکی. 

 چیست؟ پذیر تجدید انرژی از ـ منظور 7
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 ؟ چیست ـ باد 8
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A-D-K 

 



 .ببرید نام را آب در محلول های ویتامین ویژگی ـ 8

 .ن توسط ادرار دفع می شودآدربدن ذخیره نمی شوند و مقدار اضافی 

 .ببرید نام .شوند می تقسیم بزرگ گروه دو به ها ویتامین ـ 9

 .محلول در چربی ـ 2ـ محلول در آب      1

 .دارد ضروری اسید آمینو که ببرید نام غذایی ماده چند ـ 10

 شیر و تخم مرغ

 .است  پروتئین  مو و پرندگان پرِ ، عنکبوت تار جنس ـ 11

 .داریم نیازپروتئین   به ای ماهیچه بافت ساخت برای ـ 12

 ؟است تر مفید کدام گیاهی و جانوری چربی ازبین ـ 13

 گیاهی

 .ببرید نام را گیاهی چربی چند ـ 14

 .آفتاب گردان –ذرت  –کنجد  - روغن زیتون

 .ببرید نام را جانوری چربی چند ـ 15

 .تخم مرغ –شیر  –گوشت 

 ؟ شده درست ای ماده چه از شتر کوهان ـ 16

 .چربی

 ؟چیست کربوهیدرات ـ 17

 .مورد نیاز بدن را تامین می کند یگروهی از مواد مغذی که انرژ

 . ببرید نام هیدرات کربو گروه دو ـ 18

 . مرکب و ساده



 ؟ چیست نشاسته ـ 19

 .نوعی کربوهیدرات مرکب است که از کنار هم قرار گرفتن گلوکز ساخته می شود

 . ببرید نام را ها خوراکی در مهم مغذی مواد چند ـ 20

 . مواد معدنی - لیپید  -کربوهیدرات  -ویتامین  –پروتئین 

 13فصل 

 .دببری نام را انسان در دندانها انواع ـ 1

 .آسیای بزرگـ  4     آسیای کوچک ـ  3  نیش ـ  2   پیش ـ  1

 .است عدد   32 بزرگسال انسان در دندان تعداد ـ 2

 ؟دارد وجود دتعدا چه به دندان نوع هر از ـ 3

 .آسیای بزرگ 12ـ    آسیای کوچک   8   ـنیش  4ـ    پیش 8

 .ببرید نام را دندان تاج مختلف های قسمت ـ 4

 .مغز –مینا  –عاج 

 .است آنزیم وآب  دارای دهان بزاقـ  5

 چیست؟ آنزیمـ  6

 .می دهندآنزیم ها مولکول هایی اند که سرعت  واکنش های شیمیایی را افزایش 

 ؟دارد دندان بر اثری چه زیاد شیرینی خوردنـ  7

 .موجب از بین رفتن مینای دندان می شود  و دندان از بین میرود

 . بنویسید را گلوت اپی وظیفهـ  8

 .هنگام بلع نای را می بندد

 



 .بنویسید را معده پوششی های سلول وظیفهـ 9

 .ترشح  شیره گوارشی

 .استاسید  وآنزیم  شامل معده گوارشی شیرهـ  10

 ؟دارد بستگی چیزی چه به معده در غذا توقف مدتـ  11

 .نوع غذایی که خورده ایم 

 ؟چیست الکتوزـ  12

 الکتوز می گویند. قند موجود  در شیربه 

 .دنشو می ساخته بزرگ ی روده باکتری توسط   Kو   Bویتامین دوـ 13

 .بنویسید را کبد وظیفهـ  14

 صفراساختن کیسه 

 .مدت بیشتری در معده می مانند چربغذا های ـ  15

 .است محل نهایی گوارش غذ روده باریکـ  16

 .لباس شویی های پودر ماشین برای مثال  افزودن آنزیم به .نزیم در صنعت استفاده میکنندآامروزه از ـ  17

 .تو لید می شود پانکراس نزیم های باریک روده در آبیشتر ـ  18

 .باز استمری  هنگام بلع  فقط راه ورود بهـ  19

 .ساخته شده استماهیچه ای  و  پیوندی و  پوششی دیوار لوله گوارش از  بافت ـ  20

 14فصل 

 .دارند نیازمواد مغذی  واکسیژن   به ما های سلولـ  1

 . کنند می دور خود از را اکسیدکربن دی  ومواد زائد ،  سلول ها ـ  2

 



 چیست؟ خونـ  3

دستگاه گردش مواد برای این که بتواند با تمام یاخته های بدن ارتباط برقرار کند به مایعی نیازدارد تا بتواند 

 که این ماده خون است. مواد را جابه جا کند

 .ببرید نام را قلب مختلف های قسمتـ  4

 .سیاهرگ ها –سرخرگ ها  –دریچه ها  - دهلیز ها –بطن  ها 

 چیست؟ قلبـ  5

 .تلمبه ای ماهیچه ای و تو خالی است و چهار حفره دارد

 ؟است چگونه تنان کیسه و اسفنج در مواد گردش دستگاهـ  6

 .به جای خون در بدن خود آب را به گردش در می آورند

 .است گرم  300از کمتر قلب جرمـ  7

 .کند می جابجا خون لیترمیلیون 2  سال یک درقلب ـ  8

 ؟چیست سرخرگـ  9

  .رگی است که خون را از قلب خارج و به اندام می برد

 ؟ چیست سیاهرگـ  10

  .رگی است که خون را از اندام خارج و به قلب می برد 

 .بنویسید را ششی سرخرگ وظیفه و ویژگیـ  11

 .خون را از قلب به شش ها می برد 

 ؟چیست خون فشارـ  12

معموال فشا ر خون را با واحد میلی  متر   .وارد می شودها نیرویی است که از طرف خون بر دیواره های رگ 

 .جیوه نشان می دهند 



 ؟ندارند مویرگ جانوران کدامـ  13

 .حشرات 

  .ببرید نام را ها رگ انواعـ  14

 . مویرگ –سیاه رگ  -سرخرگ

 . حفره داردچهار قلب ـ  15

 .تشکیل شدهماهیچه ای بخش عمده قلب از نوعی بافت ـ  16

 .ارتباط بین دستگاه های متفاوت بدن را برقرار می کند، انتقال مواد   خون باـ  17

 .در تنظیم دمای بدن نقش اساسی داردخون ـ  18

 .استگویچه قرمز یکی از یاخته های خونی ـ  19

 ؟کار گویچه های سفید چیستـ  20

 .ر برابر عوامل بیگانه مانند میکروب  هادفاع از  بدن د 

 15فصل 

 ؟ دارد قرار درکجا هوایی های کیسهـ  1

 .انتهای نایژک ها 

   ؟دندار قرار کجا در ششهاـ  2

 . قفسه سینهدر 

 .بنویسید را سینه قفسه نقش دوـ  3

 .در باز و بسته شدن شش ها نقش دارد –محافظت از شش 

 ؟ دارد قرار کجا در دیافراگم پردهـ  4

 . پایین قفسه سینه



 ؟چیست جنب پردهـ  5

 . پرده ای دو الیه است که شش ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می کند

 ؟ چیست جنب مایعـ  6

 . پرده جنب را پر می کند ،مایعی است که بین دو الیه 

 ؟ چند در صد است سالم هوای در موجود اکسیژن میزانـ  7

 .در صد21

 ؟ دارد اطرافیانش و فرد سالمت بر اثری چه سیگار دودـ  8

 . موجب تخریب و سیاه شدن شش ها می شود

 ؟  چیست صوتی تارـ  9

 .درون حنجره دو پرده ماهیچه ای قرار دارد که به آن تار های صوتی می گویند

 ؟  چیست دم از منظورـ  10

 .ورود هوا از بیرون  به داخل شش ها را دم می گویند

 ؟  چیست بازدم از منظورـ  11

 .خروج هوا از شش ها را باز دم می گویند

 ؟ حنجره در کجا قرار دارد ـ  11

 .بعد از حلق و ابتدا ی نای

 ؟  کلیه ها در کجا قرار دارندـ  12

 . در طرفین ستون مهره ها و در باالی  ناحیه کمر قرار دارد 

 ؟  بنویسید را تنفس دستگاه وظیفهـ  13

 .ندمین و کربن دی اکسید را دفع می کاکسیژن را برای یاخته ها تا



 ؟  کلیه ها چه شکلی هستند ـ  14

 .لوبیایی شکل

 ؟  جعبه صدا چیستـ  15

 .در بعضی جانوران مثل پرندگان به حنجره جعبه صدا نیز می گویند

 .وارد می شود سرخ  رگ به هر کلیه یک ـ  16

 .است تنظیم میزان آب بدن مهم ترین کار کلیه ـ  17

 .به عنوان اندام دفعی نام می برند پوست   به جز کلیه و شش نیز ازـ  18

.مراحل تنفس را نام ببریدـ  19   

    کیسه هوایی  -7          نایژک ها - 6        نایژه – 5      نای – 4     حنجره  - 3     حلق - 2    دهان یا بینی-1

مویرگ – 8  

از کلیه به مثانه می رساند. را ادرار   میزنای ـ دو لوله به نام 20  
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