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   31فصل 

 

 غذا سفر    

ها ایي است وِ غزاّا سا تِ لذسی سیض وٌذ وِ هَاد آى تتَاًٌذ ٍاسد ّای دستگاُ ................. یىی اص واس -1

 111ظ خَى ضًَذ.

  گَاسش

 111ظ گَاسش چیست؟ -2

 داسد.ّای سیض تِ ؼَسی وِ لاتل جزب )تِ خَى( تاضٌذ گَاسش ًام تثذیل غزاّا تِ رسات ٍ هَلىَل

 111. ظضَدهی ............ ختن تِ ٍ ضشٍع ............. لَلِ گَاسش اص -3

 هخشج ---دّاى  

 111ظ دٍ تخص هْن دستگاُ گَاسش وذاهٌذ؟ -4

 ّای جاًثی )غذد گَاسضی(اًذام –لَلِ گَاسش 

 111. ظیسیذتٌَ یةهختلف لَلِ گَاسش سا تِ تشت یّالسوت -5

 هخشج. –سٍدُ تضسي  –سٍدُ تاسیه  –هؼذُ  –هشی  –حلك  –دّاى 

 هشتَغ تِ دستگاُ گَاسش است؟ یهوذام  یشص یّااص اًذام -6

 د( ًخاع                        یج( ًا                         یب( هش           یٌیت ی( هجشاالف

 یب( هش

 111. ظیذسا  ًام تثش یگَاسض یّاغذُ -7

 غذد تضالی. –پاًىشاس )لَصالوؼذُ(  –وثذ 

 111. ظیسیذدٌّذُ لَلِ گَاسش سا اص خاسج تِ داخل تٌَ یلتطى یّاتافت -8

 پَضطی. –ای هاّیچِ –پیًَذی 



 

 

تا دستگاُ گَاسش ها  یدستگاُ گَاسش پشًذگاى چِ تفاٍت) .یذوٌ یسِلَلِ گَاسش اًساى ٍ پشًذُ سا هما -9

 112ظ (داسد؟

 ّای هختلف لَلِ گَاسضی فشق داسًذ؛دس لسوت 

 سٍدُ – سٌگذاى – هؼذُ – داى یٌِچ - یهش – دّاىّای هختلف دستگاُ گَاسش پشًذگاى: لسوت

 سٍدُ تضسي - یهسٍدُ تاس - یهؼذُ ٍ هش - دّاى: اًساىهختلف دستگاُ گَاسش  یّاتلسو

ّوچٌیي پشًذگاى دًذاى ًذاسًذ ٍ اص ًظش ضشٍع گَاسش ضیویایی ٍ فیضیىی وِ دس اًساى اص دّاى است 

 ضَد.داى آغاص هیاسًذ ٍ دس پشًذگاى گَاسش اص چیٌِفشق د

 112. ظاست ................. ٍ ........... یتضاق دّاى داسا -11

 آًضین -آب 

 112ظ آًضین چیست؟ -11

 وٌٌذ.هی صیاد سا ضیویاییّای صٍاوٌ سشػت وِ اًذّایهَلىَل

 112ظ تِ لٌذ سادُ ًمص داسد. ............... یِدس تجض یتضال ینآًض یًَػ -12

 ًطاستِ

 اًَاع گَاسش وذاهٌذ؟ -13

 گَاسش فیضیىی ٍ ضیویایی

 آًضین تشای وذام ًَع گَاسش الصم است؟ -14

 الف                                        گَاسش فیضیىی ضیویایی                          ب( الف(

 112ظ .یذّا دس اًساى سا ًام تثشاًَاع دًذاى -15

 پیص. –ًیص  –آسیا )وَچه ٍ تضسي( 

 112؟ ظضىل ٍ واس دًذاى ٍجَد داسد یيت یچِ استثاؼ -16
 یایآس ٍ سَساخ ٍ پاسُ وشدى یتشا یضًَن ت یداسا یصدًذاى ً -غزا  یذىتش یتشا یضلثِ ت یداسا یصدًذاى پ

 وشدى یابآس یتشا یچْاس تش آهذگ یتضسي داسا یابآس -وشدى  یابآس یتشا یدٍ تشآهذگ یوَچه داسا

 113ظ ّاست؟دًذاى پَسیذگی ػَاهل اص ضىالت ٍ ضیشیٌی چشا خَسدى -17

 اسیذ تا هصشف لٌذ،  ّاتاوتشی ایي داسًذ ٍجَد دّاى دس وِ است ّاییتاوتشی غزای لٌذی چَى هَاد

 .ضَدهی دًذاى پَسیذگی سثة ًتیجِ دس ٍ تشدهی تیي اص سا دًذاى هیٌای اسیذٍ ایي  .وٌٌذهی تَلیذ

 پَضاًذ؟یه یادًذاى سا چِ هادُ یسؽح خاسج -18

 یٌا( استخَاى              ب( هغض دًذاى                   ج( ػاج                    د( هالف

  یٌاد( ه

 



 

 

 113ظ سٍد؟غزا تؼذ اص دّاى ٍ جَیذُ ضذى تِ وجا هی -19

 هشی –حلك  –دّاى 

، تَسػ صتاى تا فطاس ّای خویشی دس آهذىّا( ٍ تِ ضىل گلَلِضذى )تَسػ دًذاىغزا تؼذ اص جَیذُ  -21

  ضَد وِ تِ ایي ػول ................ گَیٌذ.ٍاسد حلك هی

 تلؼیذى

 132ظ           ضَد.ٌّگام ػول تلغ غزا اص دّاى ٍاسد .............. هی -21

 هشی

-یغزا تِ سوت هؼذُ ساًذُ ه یجِضَد دس ًتیهٌمثط ٍ هٌثسػ ه ................... یَاسُد یّایچِهاّ -22

 113ظ ضَد.

 هشی

 113؟ ظیستچ یلخَسدى لموِ وَچه تْتش اص لموِ تضسي است دل -23

تا تضاق  یحالت غزا تِ خَت یيدس ا .ینتجَ یطتشآى سا ت ینتَاًی، هینوَچه اص غزا تشداس یّااگش لموِ

 .ضَدیدّاى آغطتِ ضذُ ٍ گَاسش آى آساًتش ه

 114ظ وٌٌذ.یهؼذُ تشضح ه ................... یّاهؼذُ سا سلَل یگَاسض یشُض -24

 پَضطی

 114. ظاست ...................... ٍ ..................... هؼذُ ضاهل یگَاسض یشُض -25

  اسیذ –آًضین 

 114؟ ظوٌذیتِ آى ه یهؼذُ چِ ووى یچِاًمثاض هاّ -26

تَدُ  یههخلَغ ٍ آى سا تِ  یذولشیذسیهٍ اس یگَاسض ّای ینهؼذُ، غزا سا تا آًض یَاسُاًمثاظات د

 .وٌذ یه یلتثذ هایغ یوًِ

 114؟ ظداسد یتستگ یضیهذت تَلف غزا دس هؼذُ تِ چِ چ -27

س هؼذُ د یطتشیچشب هذت صهاى ت ی. غزاّاینخَسیداسد وِ ه ییتِ غزا یهذت تَلف غزا دس هؼذُ تستگ

 .هاًٌذیه

 114ظ ضَد.هی غزا تؼذ اص تشن هؼذُ ٍاسد .......... -28

 سٍدُ تاسیه

 114. ظیسیذسا تٌَ یهسٍدُ تاس یفٍِظدٍ  -29

 ب: هحل جزب هَاد هغزی هَاد غزایی گَاسش یافتِ       گَاسش غزا ییهحل ًْاالف: 

 114ظ هحل ًْایی گَاسش غزا وذام هحل است؟ -31

 سٍدُ تاسیه



 

 

 114ضًَذ؟ ظسٍدُ تاسیه دس وجا ساختِ هیهَسد ًیاص دس  یّای گَاسضتیطتش آًضین -31

 لَصالوؼذُ()دس غذُ پاًىشاس 

 114؟ ظوٌذیتِ گَاسش ه یپاًىشاس چِ ووى -32

 .ضًَذیدس پاًىشاس ساختِ ه یهدس سٍدُ تاس یاصهَسد ً یگَاسض یّاینآًض یطتشت

 داسد؟ ییهَاد غزا یِدس تجض یطتشیًمص ت یهتشضحات وذام  -33

 ج( وثذ                    د( پاًىشاس          یهتاس ی( هؼذُ               ب( سٍدُالف

  د( پاًىشاس

 .یضًذسیه ًمؽِ تِ ............. یهدٍ لَلِ دس  یلِوثذ ٍ پاًىشاس تشضحات خَد سا تِ ٍس -34

 یهتاس یسٍدُ یب( اًتْا                             یهسٍدُ تاس ی( اتتذاالف

 تضسي یسٍدُ ید( اتتذا                   ( هؼذُ                          ج

 یهسٍدُ تاس یالف( اتتذا

                                            114ظ جزب غزا چیست؟ -35

 ّای خًَی جزب غزا ًام داسد.اص دیَاسُ سٍدُ تاسیه تِ داخل سيػثَس هَاد تجضیِ ضذُ ٍ سیض 

اص آى جزب ٍ ٍاسد خَى  یاص لَلِ گَاسش است وِ ّوِ هَاد هغز یتٌْا تخط یهسٍدُ تاسظ ٍ ؽ؛  -36

 114ظ ضًَذ.یه

 صحیح

ضًَذ وذام یاص آى جزب ه یػعَ دستگاُ گَاسش اص ًظش ّعن ٍ جزب وِ ّوِ هَاد هغز یيتشهْن -37

 است؟

 تضسي ید( سٍدُ        وَچه      یوؼذُ                    ج( سٍدُ( هؼذُ                   ب( لَصالالف

 وَچه یج( سٍدُ

 115ظ یست؟سٍدُ چ یخَسدگیيچ یاپشص  یفٍِظ -38

 یيفشاٍاى وِ وَچه ٍ اًگطت هاًٌذ ّستٌذ فشا گشفتِ است. ا ییّایسٍدُ سا تشجستگ یسؽح داخل

 یضپشصتِ ًام س یتشوَچه یّایتشجستگ یضّا ًپشص یَاسّاید یّاًاهٌذ. سلَلیّا سا پشص هیتشجستگ

 داسًذ.

 یصتشاتش افضا 111تا  یهغزا تا سٍدُ تاس ضًَذ سؽح تواسی( تاػث هیضپشصّاّا )پشص ٍ سیخَسدگ یيچ یيا

 .گشددیه (پشصّا یّاتِ سي یٍسٍد هَاد هغز) یهجزب هَاد دس سٍدُ تاس یصاهش تاػث افضا یيوِ ا یاتذ

 115ظضَد. ه سشاًجام ٍاسد ............. هیهَاد گَاسش ًیافتِ دس سٍدُ تاسی -39

 سٍدُ تضسي

 



 

 

 115ظ یاتذ؟عی هَاد دس سٍدُ تاسیه گَاسش ًویچشا تؼ -41

 ّا ٍجَد ًذاسد.ّای الصم تشای گَاسش آىچَى آًضین

                                                                  115ظ ضًَذ؟دس سٍدُ تضسي چِ هَادی جزب هی -41

 آب ٍ هَاد هؼذًی

 115ظ ّای صیش جَاب دّیذ:ّای سٍدُ تضسي تِ سَالدس هَسد تاوتشی -42

 وٌٌذ؟ّا سا تَلیذ هیذام ٍیتاهیيّا والف( ایي تاوتشی

  Bٍ ٍیتاهیي گشٍُ  kٍیتاهیي  

 ا چِ هَادی است؟ ّتاوتشیب( غزای ایي 

 هَاد سلَلضی

 115ظ وٌٌذ.یّا تِ دفغ آساى هذفَع ووه هیٍَُ ه یجاتسثضظ ٍ ؽ؛  -43

 صحیح

 غذُ تذى وذام است؟ یيتضسگتش -44

 یپَفیضب( لَصالوؼذُ                     ج( ّ         ( وثذ                  الف

 الف( وثذجَاب: 

 116ظ ضَد.یه ............... اتتذا ٍاسد یهاؼشاف سٍدُ تاس یّاخَى هَجَد دس سي -45

  وثذ

 116ظ ضَد؟صفشا دس وجا ساختِ هی -46

 دس وثذ

 116ظ تشضح وٌٌذُ صفشا است؟ یهوذام  -47

 د( وثذ                        یِ( لَصالوؼذُ               ب( هؼذُ                         ج( ولالف

 د( وثذجَاب: 

 116ظ ضَد.یه یشُرخ ساصد وِ دس ...................یصفشا سا ه یغوثذ ها -48

 ویسِ صفشا

 116ظ صفشا دس گَاسش چِ هَادی ًمص داسد؟ -49

 ّا چشتی

 ّا هَثش تَدُ ٍ هحل تشضح آى وذام است؟یدس گَاسش چشت ینوذام آًض -51

           وثذ – صفشا( ب                                          دّاى –( تضاق الف

 تضسي   یسٍدُ – یگَاسض ضیشُ( د                                     هؼذُ –هؼذُ  اسیذ( ج

    وثذ –ب( صفشا 



 

 

 116ظ سٍد؟گشدد اتتذا تِ وذام اًذام هیخًَی وِ اص سٍدُ تش هی -51

 سٍد تا هَاد هغزی اظافی آى دس وثذ رخیشُ ضَد.تِ وثذ هی

 یّا تشاوثذ اص آى) ضًَذ؟ن تیص اص ًیاص تذى ها تاضذ چِ هیوٌیاگش وشتَّیذساتی وِ هصشف هی -52

 116( ظوٌذ.یاستفادُ ه ............... ساختي

 .ذوٌسا تِ چشتی تثذیل هی ّای اظافیلٌذ)وثذ( 

 116ظ احتوال پَوی استخَاى دس چِ افشادی تیطتش است؟ -53

 الف                            ب( افشاد چاق              الف( ون ٍصى                          

 116است. ظ تیطتش داسًذ، ................. وِ افشادی دس للثی ّایتیواسی ٍ صیاد فطاسخَى خؽش -54

 الف                     ب(ووثَد ٍصى                  ٍصى                          اظافِ الف(

 است. یطتشوِ ووثَد ٍصى داسًذ ت یدس افشاد یاداحتوال فطاس خَى صظ ٍ ؽ؛  -55

 غلػ
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