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  ۵۱ فصل - هفتم پایه - تجربی علوم جزوه                     

 محیط با تبادل : ۵۱ فصل

 هوا اکسیژن و کند می تامین انرژی و ماده به را ما نیاز غذا . بنویسید را بدن در تنفس دستگاه اهمیت .۵

 از باید که شود می تولید اکسید دی کربن کار این اثر در .است الزم آن انرژی کردن آزاد و غذا سوختن برای

  .دارد عهده بر را گازها تبادل تنفسی دستگاه .شود دور ها سلول

 های کیسه - ها نایژک - نایژه - نای - حنجره - حلق - ندها یا بینی .ببرید نام را تنفسی دستگاه اجزای .۲

 پرده دیافراگم –شش ها  – یهوای

 

دهان وارد دستگاه  ای ینیب قیکند ؟ هوا ابتدا از طر یرا ط یریچه مس دیبه شش ها با دنیرس یهوا برا .3

دو شاخه دارد که به آن  یشود  .نا یم یشود و پس از عبور از حلق وارد حنجره و سپس وارد نا یم یتنفس

رسانند  .در  یدر شش ها پراکنده اند ، م  ادیها که به تعداد ز ژکیها هوا را به نا ژهی.نا ندیگو یم ژهیها نا

 د.قرار دارن ییهوا یها سهیها ک ژکینا یانتها

 یمخاط یها غده ،یخون یرگها یدارا ینیبهتر از تنفس با دهان است ؟ مخاط حفره ب ینی.چرا تنفس با ب4

و  )گرفتن گرد  هیرا گرم ، مرطوب و تصف ینیوارد شده به ب یفضا هوا نیجنبنده فراوان است که ا یو مژکها

  .دریگ یاعمال صورت نم  نیکه در دهان ا یکنند ، در صورت یغبار( م

را  یراتییتغ نکهیا ایکنند  ی(فقط هوا را منتقل م  ژکیو نا ژهی، نا ی)حلق ، حنجره ، نا  یتنفس یمجار ایآ .۱

 ییسلول ها یدارا ینا یهوا دارد  .سطح داخل هیدر تصف ینقش مهم یدهند ؟ نا یهوا انجام  م یرو زین

 یموجود در هوا زتریذرات ر  یمخاط هدر سطح خود دارندکه با ترشح ماد یکوتاه و فراوان یاست که مژک ها

شود .  یها م ژهیوارد نا یو مرطوب از راه نا زهیپاک یهوا بیترت نیفرستند .بد یم رونیدم را جذب و به ب

 .دهند یدر تنفس انجام نم یکنند و عمل مخصوص یذکر شده صرفاً هوا را منتقل م یقسمت ها ریسا

ن لوله ها ای مسیر شود می سبب که دارد وجود غضروفی قطعات ها نایژک و ها نایژه ، نای دیواره در : نکته

 همیشه باز باشد.



 در وسیله به ؟ دهید توضیح را آن چگونگی ؟ شود می انجام تنفسی دستگاه از قسمتی چه در هوا تبادل .۶ 

 هوایی های کیسه و ها مویرگ این بین .دارند وجود فراوانی خونی های مویرگ هوایی های کیسه اطراف

  .شود می انجام (اکسید دی کربن و اکسیژن ) تنفسی گازهای تبادل

 فقط که دارند نازکی های دیواره هوایی های کیسه .بنویسید را هوایی های کیسه ساختاری های ویژگی . 7

 زیادی خونی های مویرگ را هوایی های کیسه اطراف . دارند اندک قطر با پهن های سلول با الیه یک

  .اند فراگرفته

 های مویرگ و هوایی ی کیسه ی دیواره گیرد؟ می صورت هوایی های کیسه های دیواره از انتقاالتی چه . ۸

 دی کربن گاز عبور برعکس و خون به ها شش از (O۲) اکسیژن گاز نفوذ برای مناسبی محل آن، اطراف

  . هاست شش به خون از (CO۲) اکسید

تفاوت درمقدار آن ها ،  .علت تبادل گازها ،  دیسیرا بنو ییهوا یها سهیک وارهیعلت تبادل گازها در د .9

ه ک ییمواد از جا انتشار دهیبر اساس پد)  شود یانتشار م ی دهیپد جادیدرون شش و خون ، است که باعث ا

 روند که غلظت کم است . ( یم ییاست به جا ادیغلظت آن ها ز

 گاز ی مبادله از پس ؟ افتد می ها آن برای اتفاقی چه اکسید دی کربن و اکسیژن گاز ی مبادله از پس .۵۱

 وارد اکسیژن و خارج شش طریق از اکسید دی کربن ، هوایی های کیسه در اکسید دی کربن و اکسیژن

  .دهد می انتقال را تنفسی گازهای پالسما و قرمز های گلبول کمک با خون .شود می خون

 شش وارد اکسیژن ها، شش به هوا انتقال با .۵ .بنویسید را ها سلول به هوا از اکسیژن گاز انتقال مراحل .۵۵

  و ها سلول وارد انتشار پدیده اساس بر اکسیژن ها، بافت به خون ورود با .4 .شود می حمل ز .شود می ها

 یرسد و وارد آن ها م یبه اطراف سلول ها م ژنیاکس . دیسیدر سلول ها را بنو ژنیوجود اکس تیاهم  .۵۲

 ها شرکت کند  . یمثل قند ها و چرب یمواد یکردن انرژ آزاد ندیشود تا در فرا

با  دیاکسکربن دی . ۵.   دیسیاز بدن را بنو رونیاز سلول ها به ب دیاکس یمراحل انتقال گازکربن د  .۵3

طبق . 3. شود یقرمز حمل م یخون توسط گلبول ها انیدر جر. ۲ شود . یخون م انیانتشار وارد جر دهیپد

 یدر بازدم ، از شش ها به همراه هوا. 4شود یقرمز حمل م یخون توسط گلبول ها انیانتشار در جر دهیپد

 .شود یبازدم از بدن خارج م

واد م یانرژ یآزاد ساز ندیشود ؟ در فرا یعمل تنفس گفته م یشگیمحصول هم دیاکس یچرا به کربن د .۵4

 قیشود تا از طر یگاز سپس وارد خون م نیشود  .ا یم دیدر سلول ها تول دیاکس یکربن د در سلول ها گاز

 .بازدم از بدن خارج شود

 ی؟ عمل تنفس در انسان شامل دو مرحله  دیکن فیاست ؟ آن ها را تعر یعمل تنفس شامل چه مراحل .۵۱

 رونیبه درون شش ها ، مرحله دم و خروج آن از شش ها به ب رونیب طیورود هوا از مح دم و بازدم است

 دهد . یم لیمرحله بازدم را تشک



اکسیژن درصد  ۲۵دم حدود  یهوا . دیموجود با هم مقاسه کن یدم و بازدم را از نظر درصد گازها یهوا .۵۶

درصد کربن دی  ۱3/۱دم حدود  یهوا نیهمچن .است  ژنیدرصد اکس ۵7 یبازدم دارا یهوا یدارد ول

دهنده هوا مثل گاز  لیتشک یگازها هیاست  .درصد بق دیاکس یدرصد کربن د 4بازدم حدود  یهوااکسید و 

 یسالم و بدون آلودگ یدرصد ها مربوط به هوا نیا) هم برابر است. دم و بازدم با یو آرگون در هوا تروژنین

 (.است

  .است یافته کاهش اکسیژن درصد مختلف های آلودگی وجود با صنعتی یا بزرگ شهرهای در امروزه : نکته

 نهیششها، دو توده اسفنج مانند قابل ارتجاع هستند که درون س ست؟یشش ها در عمل تنفس چ فهیوظ .۵7

 باشند.  یتنفس در بدن م دارند و محل یجا

دارد که  یفرورفتگ کیخود  یشش چپ در سطح داخل راینکته : شش راست ، بزرگتر از شش چپ است ز

 قلب است. گاهیجا

 شدن جمع و باز در ها شش از محافظت ضمن سینه قفسه ؟ دارد فستن عمل در نقشی چه سینه قفسه .۵۸

  . دارد نقش نیز ها آن

 سینه جناغ استخوان به جلو از و مهره ۵۲ به پشت از که است شده تشکیل دنده ۲4 از سینه قفسه : نکته 

  .دارد قرار دیافراگم پرده سینه قفسه کف .اند متصل

 دارد قرار دیافراگم پرده سینه قفسه پایین در ؟ دارد بازدم و دم عمل در تاثیری چه و چیست دیافراگم .۵9

 دیافراگم، پرده رفتن پایین با دم عمل در که ترتیب این به .شود می بازدم و دم باعث خود شکل تغییر با که

 حجم دیافراگم، پرده آمدن باال با بازدم در و شود می ها شش وارد هوا و یابد می افزایش سینه قفسه حجم

  .شود می خارج ها شش از هوا و یافته کاهش سینه قفسه

 پر را الیه دو این بین جنب مایع که است دوالیه ای پرده جنب، پرده دارد؟ همیتیپرده جنب چیست و چه ا

 و ها شش بین کاکاصط از جلوگیری باعث و کنداین پرده شش ها را به فقسه سینه وصل می  .است کرده

  .شوند می سینه قفسه دیواره

 

 .است دهیشش ها چسب یآن به سطح داخل یداخل هیو ال نهیپرده جنب به قفسه س یخارج هی:ال نکته 



 کننده ترشح های غده و ها مژک سیگاری، افراد در ند؟مختل می کرا تنفس فرایند سیگار کشیدن چرا .۲۵.

  گاریخارج کردن ذرات موجود در دود س یبرا یافراد نیچن نیافتند .بنابرا یاز کار مکم ،  کم نای مخاط

 .ذرات را خارج کنند نیکنند تا ا یشوند و اغلب سرفه م یدچار مشکل م

 ماهیچه ی پرده دو ان درون .دارد ری نای قراابتدا در و حلق از بعد حنجره ؟ شود می تولید چگونه صدا .۲۲

 صدا تولید و ارتعاش باعث قسمت دو این میان از هوا عبور .گویند می صوتی تارهای آن به که دارد وجود ای

  .شود می

 .دی شوم گفته نیز صدا جعبه جرهنح به برندگان لثم جانوران بعضی در  :نکته

 حنجره در افقی صورت به که تار بین از هوا بازدم، در که ترتیب این به .شود می ایجاد بازدم در صدا : نکته

 دندان و زبان ، دهان ها، لب وسیله به صدا این .شود می تولید صدا ها آن ارتعاش با و کرده عبور دارند، قرار

  .گیرد می صورت تکلم و شده ترمیم و تکمیل

دی  کربن از غیر) زایدی مواد ها سلول درون های واکنش اثر بر .بنویسید را ادرار دفع دستگاه اهمیت .۲3

  .شود می خارج بدن از ادرار دفع دستگاه وسیله به که شود می تولید اکسید(

 دفع مجرای و مثانه ، میزنای ، کلیه شامل ادرار دفع دستگاه . ببرید نام را ادرار دفع دستگاه جزای. ا۲4

  دراراست.ا

 که شوند می تولید بدن در اند سمی که اوره مانند موادی  .بنویسید ادرار دفع دستگاه در را کلیه نقش .۲۱

 صورت به آب مازاد و اضافی های نمک همراه به و شده گرفته خون از ها کلیه فعالیت با مواد این . دف باید

  .شوند می خارج بدن از ادرار

 و ها مهره ستون طرفین در شکل لوبیایی اندام دو صورت به ها کلیه ؟ کجاست بدن در ها کلیه مکان .۲۶

 .دارند قرار کمر ناحیه باالی در

 از انشعابی سرخرگ این .شود می وارد سرخرگ یک کلیه هر به ؟ است متصل هایی رگ چه کلیه هر به .۲7

 از سیاهرگ یک توسط سپس شده، تصفیه خون .آورد می اندام این به تصفیه برای را خون که است آئورت

  . ریزد می زیرین سیاهرگ بزرگ به و خارج کلیه

 سایر خالف بر کلیه در چیست؟ ها سیاهرگ و ها سرخرگ بقیه با کلیه سرخرگی و سیاهرگی خون فرق .۲۸

 کلیه در شده تصفیه مواد حاوی و ندارد زاید مواد سیاهرگ و هستند زاید مواد حاوی سرخرگ ، بدن اعضای

  (ششی سیاهرگ و سرخرگ مانند . )است

 شده تشکیل(قشری ) بیرونی و (مرکزی) یدرون بخش دو از ؟ است شده تشکیل هایی بخش چه از کلیه .۲9

 رآس و کلیه خارج طرف به هرم ی قاعده که است شده تشکیل شکل هرمی قسمتهایاز  درونی بخش .است

 مرکزی، بخش در .کنند می عبور خونی رگهای هرم، دو بین ی فاصله از .دارد قرار کلیه مرکز طرف به آنها



 یو در آنجا جمع م زدیر یرأس هرمها به لگنچه م .ادرار از .شود می نامیده لگنچه که دارد وجود ظه ایمحف

 .شود

 

 یا ادراری لوله ها آن به که دارد وجود پیچ در پیچ ی لوله ها لیونیمه کلی. نفرون چیست؟ در ساختار 3۱

  می گویند.نفرون

 تصفیه را خون یعنی دهند؛ می انجام ها لوله این راکار اصلی کلیه ها  چیست؟ کلیه در ها نفرون نقش .3۵

 .کنند می جدا را آن دفعی مواد و

 مثل اوره و نمکائد نفرون ها مواد ز .سازند می را ادرار و گیرند در خون تصفیه باعث چگونه ها نفرون .3۲ 

شده در  لیسازند  .ادرار تشک یو ادرار را م رندیگیها م رگیآب از مو یخون را به همراه مقدار یاضاف یها

 .شود یم رهیبه مثانه وارد و در آن جا ذخ یزنایم قیو از آنجا از طر زدیر ینفرون ها به لگنچه م

 

 حدود حد خاصی بیشتر شود ) از مثانه در ادرار حجم وقتی ؟ شود می ایجاد چگونه ادرار دفع احساس .33

  .گردد می ایجاد ادرار دفع احساس( ، بالغ افراد در سی سی 4۱۱

ولید سنگ ت و مثانه در معدنی مواد رسوب باعث است ممکن مثانه در زیاد مدت به ادرار داشتن نگه : نکته

  . گردد مثانه

 ی دنباله در و دارد قرار بومن کپسول نام به ای محفظه درون مویرگی شبکه یک نفرون هر ابتدای در : نکته

 می را ادرار ها بخش این .دارند قرار خمیده های لوله و هنله لوله شامل ادراری ی لوله دیگر های بخش این

 . ریزند می ادرار کننده جمعند و آن را به لوله ساز



 هستند ادرار همان واقع در ها نفرون در ( اضافی های نمک و اوره مثل زائدی مواد) نشده تصفیه مواد : نکته

  د.(شون می بازجذب د.)شو می کلیوی سیاهرگ وارد ها مویرگ به ورود از پس نیز شده تصفیه خون .

 در اساسی نقش -( اصلی کار ) آن از دفعی مواد کردن جدا و خون تصفیه .۵ .بنویسید را کلیه وظایف .34

  اضافی های نمک و آب مقداری زائد، مواد دفع با بدن داخلی محیط تنظیم

 به که دارند قرار سلولی بین مایعی میان در بدن های سلول ؟ چیست بدن داخلی محیط از منظور .3۱

  .گویند می داخلی محیط ها آن مجموع

 به را خود کارهای بتوانند ها سلول تا باشد؟ ثابت بدن داخلی محیط در مواد مقدار و نوع باید چرا .3۶ 

  .دهند انجام درستی

 این ادرار صورت به آب دفع کردن زیاد و کم با ها کلیه شود؟ می بدن آب تنظیم باعث چگونه کلیه .37

  دهند.می انجام را تنظیم

 و تنفس تعرق، ادرار، ( حجم ترتیب به) آب دفع های راه .بنویسید بدن در را آب تامین و دفع های راه .3۸

 و دار آب های نوشیدنی سایر و آب مصرف - آبدار غذاهای ( حجم ترتیب به ) آب تامین های راه - مدفوع

  .نبد درون های واکنش از برخی انجام

 است ممکن و است خطرناک و دردناک بسیار مثانه سنگ و کلیه سنگ مثل ها بیماری از بعضی بروز : نکته

 استاندارد و مناسب معدنی مواد دارای های آب از ومنجربه مرگ شود. استفاده هن کلیادتافا کار از به حتی

 است. موثر ها بیماری این از جلوگیری در

 .است الزم استانداردهای رعایت ی دهنده نشان محصوالت روی در استاندارد عالمت وجود : نکته

 .دهید توضیح را هریک عمل نوع و کار و ببرید نام را بدن در دفعی های اندام .39 

 




