
 

 

 

 

 (  2)بدن ما   10پرسش و پاسخ های درس 

1 
 اندام های تنّفسی رانام ببرید. پرسش : 

 بینی ، دهان ، نای ، نایژه ، شش ها پاسخ : 

  قلب ، رگ ها پاسخ : دستگاه گردش خون ازچه قسمت هایی ُدُرست شده است؟پرسش :  2

3 
 چندنوع رگ دربدن وجوددارد؟نام ببرید.پرسش : 

 نوع رگ دربدن وجود دارد.سرخ رگ ها ، سیاه رگ ها ، مویرگ ها سه پاسخ : 

4 

 دم وبازدم راتعریف کنید.پرسش : 

وقتی نفس می کشیم هوار از راه دهان وبینی وارِد لوله ی نای می شود.هوا از نای به شاخه های باریک ترآن می رود پاسخ :  

گویند.***وقتی هوای داخل شش ها را ، ازبینی ودهان خارج می کنیم وسپس وارد دوتا ُشش می شود به این عمل دم می 

 هوا ازهمان مسیر که وارد شده بود برمی گردد به این عمل بازدم می گویند.

5 
 گنجایش شش ها به چیزهایی بستگی دارد؟ پرسش : 

نجایش شش ها به بزرگی آن ها بستگی دارد.که درافراد بزرگسال اندازه ی آن  پاسخ : 
ُ
 بزرگ تراز بّچه ها است.گ

6 

 کارووظیفه ی خون دربدن چیست؟پرسش : 

موادغذایی را ازدیواره ی روده ها می گیرد و باگردش درسراسر رگ های بدن   و خون اکسیژن هوا را ازُشش ها وآبپاسخ :  

ول ها ی بدن می رساند و دی اکسیدکربن ومواد زاید را ازسلول ها می گیرد و دی اکسید کربن را به ُشش ها 
ّ
آن ها را به سل

 ومواد زاید را به کلیه ها برای دفع برمی گرداند.

7 

 ون چیست؟ کارگلبول های قرمزخپرسش : 

ول های بدن وبرگرداندن دی اکسیدکربن از همه ی پاسخ :  
ّ
کارگلبول های قرمزانتقال اکسیژن از شش ها به همه ی سل

ول ها ی بدن به ّشش ها برای دفع است.
ّ
 سل

8 
 سرخ رگ چیست؟ پرسش : 

 رسانند سرخ رگ می گویند. به رگ هایی که  خون را از قلب خارج می کنند وبه بخش های مختلف بدن می پاسخ : 

 سیاه رگ چیست؟  پرسش :  9



 

 به رگ هایی که خون را ازبخش های مختلف بدن به قلب برمی گردانند سیاه رگ می گویند. پاسخ : 

10 

 مویرگ چیست؟وچندنوعندنام ببرید پرسش : 

شوند. و بردو نوعند مویرگ های  درقسمت های گوناگون بدن،رگ های بسیارباریکی وجودارندکه مویرگ نامیده می  پاسخ :  

 سرخ رگی ومویرگ های سیاه رگی

11 
 کارقلب چیست؟  پرسش : 

مبه ؛ خون رابافشار به درون  سرخ رگ ها می فرستد. پاسخ :
ُ
 قلب مانند یک ُتل

12 
 چراپزشکان تعدادنبض ها را اندازه گیری می کنند؟پرسش : 

 کنند.تا ازسالمت قلب ما اطمینان حاصل پاسخ : 

13 

 چه مواّدی برای قلب ورگ های مامضر هستند؟چرا؟پرسش : 

غذاهای پرچرب ، زیرا چربی آن ها به رگ ها می چسبد وقلب مجبورمی شود با فشارزیادخون راتلمبه کند ودرنتیجه پاسخ : 

گرفته شود ممکن است سکته ی آن اندازه اش بزرگ ترازمعمول می شود  وزندگی ما به خطرمی افتد ویا اگریکی ازرگ ها  

 کرده وبمیریم. همچنین خوردن زیاد مواد قندی و پرنمک  موجب افزایش فشارخون و بیماری قلبی می شود.

14 

 چه موادی برای قلب ورگ های ما مفیدند؟پرسش : 

 نند روغن زیتون، خوردن انواع میوه و سبزی وآجیل و ورزش کردن موجب کاِربهتر و سالمت قلب ورگ ها می شود.ماپاسخ :  

 گردو ، ماهی بخارپز ، پیاده روی سریع و...

15 
 آیا ضربان قلب تغییر می کند؟پرسش : 

 بلیپاسخ : 

16 

 چراضربان قلب موقع کار وفعالیت  و ورزش زیاد می شود؟پرسش : 

وساز  وتامین انرژی الزم ، نیاز پیدا  زیرا بدن ما درنتیجه ی فعالیت ، به مواد غذایی واکسیژن زیادتری ، برای سوخت  پاسخ :  

ول های بدن برساند. 
ّ
 می کند ، بنابراین قلب تندتر می زند تا خون اکسیژن ومواد غذایی الزم رابه سل

17 
 آیاموقع استراحت نیز ضربان وجودارد؟  پرسش : 

 بلیپاسخ : 

ول های روده ی باریک چیست؟پرسش :  18
ّ
 کارسل
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 غذایی و واردکردن آن به خون .جذب مواّد پاسخ : 

19 

 خون چگونه تصفیه می شود؟ پرسش : 

ول ها گرفته در شش ها پس می دهد تا با بازدم خارج شوند وسایرمواد دفعی را پاسخ : 
ّ
خون  گاِز دی اکسید کربن را که از سل

 ترتیب خون تصفیه می شود. هم به کلیه ها می برد تا از طریق وکلیه و مثانه ومجاری ِادرار دفع شوند.به این 

20 

 کارکلیه ها چیست؟توضیح دهید. پرسش : 

کارکلیه ها تصیفه اکثِرمواِد زاید موجود درخون است.کلیه ها مواد زاید ودفعی خون را به شکل ِادرار درآورده  و به طرف  پاسخ :  

 .مثانه و مجاری ادرار برای دفع هدایت می کند

21 
 //:class.ir/7httpsدربدن دارد؟مثانه چه نقشی پرسش : 

 ِادرار درمثانه جمع می شود و با ُپرشدن مثانه  فرد ِاحساس دفع می کند.  پاسخ :

22 
 سهم شمادرحفاظت ازسالمت  کلیه ها ومثانه ومجاری ادرار خود چیست؟پرسش : 

 نوشم، با دفع به موقع ِادرار ازکلیه هایم مراقبت می کنم. هر روز به اندازه کافی آب می پاسخ : 

23 
 وجودنبض نشانه ی چیست؟پرسش : 

 نشانه ی  حرکت خون دررگ ها.پاسخ : 

24 

 آیا تعدادنبض وضربان مساوی است؟نبض وضربان چه تفاوتی باهم دارند؟ توضیح دهید. پرسش : 

های قلب را اندازه افراد مشابه است.*ضربان قلب سرعت انقباضسرعت ضربان قلب و سرعت نبض در اغلب  پاسخ :  

 .گیردگیرد ولی نبض سرعت افزایش فشار خون در سراسر بدن هنگام ضربان قلب را اندازه میمی

25 
 قلب انسان درهردقیقه چندبارمی زند؟ پرسش : 

 بار 75تقریبا پاسخ : 

26 

 ودرکجاها بهتراحساس می شود؟ نبض چگونه ایجادمی شود؟ پرسش : 

براثرافشارمنّطم ومتناوب خون به دیواره ی سرخ رگ ها  هنگام  ورودش ازقلب به آن ها ؛ نبض ایجادمی شود.وچون پاسخ :  

 درمچ دست وگردن سرخ رگ ها  به طورِنسبی به پوست نزدیک تراست بهتراحساس می شود. 

27 
 ولی سرخ رگ  ها نه؟چرا سیاه رگ تیره دیده می شوند پرسش : 

 زیرا خون موجود درسیاه رگ ها دارای گازدی اکسیدکربن است ولی خون موجود درسرخ رگ ها دارای اکسیژن است. پاسخ :
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28 
 کدام رگ ها به پوست نزدیک ترند؟پرسش : 

 سیاه رگ هاپاسخ : 

29 
 کارگلبول ها ی سفید چیست؟ پرسش : 

 میکروب هادفاع ازبدن درمقابل پاسخ : 

30 
 اگرگلبول های سفیدازبدن دفاع می خورندچرا دارو مصرف می کنیم؟پرسش : 

 برای این که به گلبول های سفید دردفاع از بدن کمک کنیم.پاسخ : 

https://7class.ir/

