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بسم هللا الرحمن

الرحيم

تبادل با محيط
 -1دستگاُ تٌفس  .....1....را تز ػْذُ داردٍ .اکٌصّای درٍى سلَل هَاد سایذ دیگزی ّن تَلیذ هیکٌٌذ
کِ تایذ تِ ٍسیلِی .....2......اس تذى خارج ضًَذ؟ ظ124
 -1تثادل گاسّا
 -2دستگاُ دفغ ادرار
َّ -2ا تزای ٍرٍد تِ ضصّا اس چِ هسیزی ػثَر هیکٌذ؟ ظ124
 -1تیٌی

 -2حلق

 -3حٌجزُ

ً -4ای

ً -5ایضُ

ً -6ایضک

 -7کیسِّای َّایی
ً -3ایضُ چیست؟ ظ124
ًای دٍ ضاخِ دارد کِ تِ آىّا ًایضُ هیگَیٌذ.

ً -4ایضک چیست؟
ًایضَک (تِ اًگلیسی )bronchiole :قسوتی اس دستگاُ تٌفسی تَدُ کِ تیي ًایضُ ٍ کیسِ َّایی قزار
گزفتِ است.
(ًایضک ساختاری ارتجاػیّ ،وثٌذ داردً .ایضک هٌطؼة اس ًایضُّا تَدُ ٍ فاقذ غضزٍف ٍ غذُ هخاطی در
دیَارُاست).
 -5کیسِّای َّایی درکجا قزار دارد؟ ظ124
در اًتْای ًایضکّا قزار دارًذ.
 -6فضای داخل تیٌی چِ تاثیزی رٍی َّای ٍارد ضذُ تِ تذى هیگذارد؟ ظ125
فضای داخل تیٌی َّا را گزم ٍ هزطَب ٍ تصفیِ هیکٌذ.
(سِ دلیل تیاٍریذ کِ تٌفس تا تیٌی تْتز اس تٌفس تا دّاى است)
 -7تثادل َّایی در ضصّا تیي هَیزگّا ٍ  ..................اًجام هیضَد .ظ125
کیسِّای َّایی
(ٍظیفِ هَیزگّای اطزاف کیسِّای َّایی چیست؟)
(ٍظیفِ کیسِّای َّایی چیست؟)
ٍ -8یضگیّای کیسِّای َّایی ضصّا را تٌَیسیذ؟ ظ125
دیَارُی ًاسکی دارًذ – فقط یک الیِ سلَلّای پْي تا قطز اًذک دارًذ – اطزاف کیسِّای َّایی را
هَیزگّای خًَی فزاٍاًی فزا گزفتِاًذ.
 -9ضصّا در کجا قزار دارد؟ ظ125
درٍى قفسِ سیٌِ جای دارًذ.

ٍ -11ظایف قفسِ سیٌِ چیست؟ ظ125
هحافظت اس ضصّا – کوک تِ تاس ٍ تستِ ضذى ضصّا
 -11قسوتّای هختلف دستگاُ تٌفس را ًام تثزیذ .ظ125
هجاری تٌفسی ( -1تیٌی  -2حلق  -3حٌجزُ ً -4ای ً -5ایضُ ً -6ایضک
 -7کیسِّای َّایی) – ضص – قفسِ سیٌِ – پزدُ جٌة ٍ پزدُ دیافزاگن
 -12هحل پزدُ دیافزاگن کجاست؟ ظ125
در پاییي قفسِ سیٌِ قزار دارد.
 -13پزدُ جٌة چیست؟ ظ125
پزدُای دٍ الیِ است کِ ضصّا را تِ دیَارُ داخلی قفسِ سیٌِ ٍصل هیکٌذ.
 -14هایغ جٌة چیست؟ ظ125آیا هی داًیذ
هایؼی کِ تیي دٍ الیِ پزدُ جٌة را پز کزدُ است را هایغ جٌة هیًاهٌذ.
ٍ -15رٍد َّا اس هحیط تیزٍى تِ درٍى ضصّا را  ٍ ..........خزٍج آى اس ضصّا را  ...............گَیٌذ.
دم

ظ125

 -تاسدم

(دم ٍ تاسدم را تؼزیف کٌیذ؟)
 -16هیشاى اکسیضى هَجَد در َّای سالن ٍ آلَدُ را هقایسِ کٌیذ .ظ126
در َّای سالن  21درصذ اکسیضى ٍجَد دارد ٍلی در َّای آلَدُ درصذ اکسیضى َّا کاّص یافتِ است.
 -17چٌذ تیواری ضایغ افزاد سیگاری را تٌَیسیذ .ظ126اطالػات جوغ
سزطاى ریِ ،سزطاى حٌجزُ ٍ ...

 -18تار صَتی چیست؟ ظ126
دٍ پزدُ هاّیچِای کِ در حٌجزُ ٍجَد دارد را تارّای صَتی گَیٌذ.
 -19صذا چگًَِ تَلیذ هیضَد؟ ظ126
ػثَر َّا اس حٌجزُ تاػث ارتؼاش دٍ پزدُ هاّیچِای (تار صَتی) هَجَد در حٌجزُ ضذُ ٍ صذا تَلیذ هیضَد.

 -21در صحثت کزدى َّای دم ًقص دارد یا َّای تاسدم؟ ظ126
َّای تاسدم سیزا پزدُی صَتی درجْت خزٍج َّا تاس ضذُ ٍ هزتؼص هیضًَذ.
ٍ -21ظیفِ ی دستگاُ تٌفس چیست؟ ظ127
تاهیي اکسیضى السم تزای کار سلَلّا ٍ دفغ گاس کزتي دی اکسیذ حاصل اس آىّا ٍظیفِی دستگاُ تٌفس
است .کزتي دی اکسیذ هحصَل ّویطگی تٌفس است.
 -22اکسیضى چِ کوکی تِ سلَل هیکٌذ؟ ظ127
در فزایٌذ آساد کزدى اًزصی هَاد هثل قٌذّا ضزکت هیکٌذ.
ٍ -23ظیفِ دستگاُ دفغ ادرار را تٌَیسیذ .ظ128
هَاد دفؼی هثل اٍرُ را اس تذى دفغ هیکٌذ – ًوکّای اضافی تذى را ّن تِ ّوزاُ آب هاساد اس تذى دفغ هیکٌذ.

 -24اٍرُ اس تزکیثات سوی کِ در تذى تَلیذ هیضَد ،تَسط کذاهیک اس تذى دفغ هیضَد؟ ظ128
الف) ضصّا
ب) کلیِّا
(اٍرُ چیست)
 -25دستگاُ دفغ ادرار ضاهل چِ اجشایی است؟ ظ128
ضاهل کلیِ  -هیشًای – هثاًِ – هجزای دفغ ادرار

ب

 -26کلیِّا کجای تذى قزار دارًذ؟ ظ128
در طزفیي ستَى هْزُّا ٍ در تاالی ًاحیِ کوز.
(کلیِّا چِ ضکلی است ٍ در کجا قزار دارد).
 -27کذام کلیِ تاالتز قزار دارد؟ ظ128ش4
چپ؛ (دلیل ایي هطلة ٍجَد کثذ است .کثذ در داخل ضکن سوت راست ٍ در تخص فَقاًی آى ٍ سیز دًذُ
ّاست ٍ پطت آى کلیِ راست قزار گزفتِ است .هیتَاى گفت کِ در هحفظِ ضکوی کثذ تِ کلیِ راست فطار
هیآٍرد ٍ آىرا تِ سوت پاییي هتوایل هیکٌذ).

 -28تفاٍت خَى سیاّزگی ٍ سزخزگی در کلیِ چیست؟ ظ128
خَى سزخزگی ضاهل هَاد دفؼی است ٍلی خَى سیاّزگی هَاد دفؼی ًذارد.
ٍ -29ظیفِ سزخزگ کلیِ را تٌَیسیذ .ظ128
خَى را تزای تصفیِ ضذى تِ کلیِ هیتزد.
ٍ -31یضگی سیاّزگ کلیِ را تٌَیسیذ .ظ128
تِ تشرگ سیاّزگ سیزیي هیریشد.
-31کار اصلی کلیِّا را چِ ػٌاصزی اًجام هیدّذ؟ ظ128
ًفزٍىّا یا لَلِّای ادراری
ً -32فزٍى چیست ٍ کجاست؟ ظ128
در ّز کلیِ در حذٍد یک هیلیَى ٍاحذ تصفیِ تِ ًام ًفزٍى (لَلِی ادارای) ٍجَد دارد.
-33کار ًفزٍى چیست؟ ظ128
خَى را تصفیِ هیکٌٌذ ٍ هَاد دفؼی آى را جذا هیکٌٌذ.

 -34تزکیثات ادرار را تٌَیسیذ .ظ128
ضاهل هَاد دفؼی هثل اٍرُ ٍ ًوکّای اضافی خَى تِ ّوزا هقذاری آب است.
 -35ادرار اس کلیِ تَسط  ................تِ هثاًِ ٍارد هیضَد .ظ128
هیشًای (اس لگٌچِ تِ هثاًِ)
(هیشًای چیست؟)
 -36سلَل ّای تذى در هیاى هایغ تیي سلَلی قزار دارًذ کِ تِ هجوَع آى  .................هیگَیٌذ.

ظ129

هحیط داخلی
 -37اگز  .................... ٍ ..................هَاد هَجَد در هحیط داخلی ثاتت تاضذ سلَل کار خَد را تِ خَتی
اًجام هیدّذ .ظ129
ًَع  -هقذار
ٍ -38ظایف کلیِ چیست؟
تٌظین آب تذى – دفغ اٍرُ ٍ هَاد هؼذًی اضافی تذى – تٌظین تزکیة خَى
 -39آب تذى چگًَِ تٌظین هیضَد؟ ظ129
تَسط کلیِّا تٌظین هیضًَذ.
 -41چزا ًثایذ ادرار را تِ هذت سیاد در هثاًِ ًگِ دارین؟ ظ129
چَى هوکي است تاػث سٌگ هثاًِ ضَد.
 -41اًذامّای دفؼی تذى را ًام تثزیذ.
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