
 به نام خدای شکوفه ها 

 آرزو دارم دلتون مثل بهار، پر شود از لحظه های ماندگار

 زندگیتون خالی از اندوه و غم ، لحظه های شادمانیتون بیشمار

سبزه شدن الله زار وطن مان و برای تو نهال زیبایی سرزمینم آینده ای سراسر سالمتی و دخترم با بهترین تبریکات برای 

میکنم.موفقیت آرزو   

 درس هایت نیز چراغ راه آینده ات هستند و  برایت مسیر زندگیت را هموار خواهند کرد. 

 پس بیا با هم مرور کنیم آنچه را آموخته ایم مبادا که عقب بمانیم.

 

 روز اول : 

 09 –ان دقیقه بخو 09تهیه فلش کارت از نکات درس مرور شکل ها ، سپس به سؤاالت زیر پاسخ بده  – 2خواندن فصل 

 دقیقه پاسخ بده

 آنزیم های بزاق و عملشان را بنویسید. -1

 وظیفه فاکتور داخلی چیست؟ -2

 الف( خون سیاهرگی که از لوله گوارش می آید چگونه به قلب وارد می شود؟ -0

 نقش سنگدان چیست و در کدام جانوران دیده می شود ؟ -4

 ن های گاسترین و سکرتین را مشخص کنید.محل ترشح و هدف هورمو -5

 

 روز دوم: 

 توضیح آن  –رسم اسپیروگرام  –تهیه فلش کارت از نکات درس  -0خواندن فصل 

 دقیقه پاسخ بده  09 –دقیقه بخوان  09 –در رابطه با این فصل به سؤاالت زیر پاسخ بده 

 

 دو نوع سلول های دیواره حبابک را نام ببرید. -1

 ماهیچه های موثر در بازدم عمیق را نام ببرید. -2

 روش اصلی تنفس در جانوران را نام ببرید.چهار  -0

 چرا در حبابک ها ، مسافت انتشار گازها به حداقل رسیده است. -4



 اکسیژن و دی اکسید کربن هر کدام به ترتیب به کدام روش ها در خون حمل می شوند مشخص کنید. -5

 

 روز سوم :

تا بافت خون را بخوان  4فصل   

ها واجزاء آن را مشخص کن .شکل قلب را برای من قشنگ رسم کن و رگ   

 به به چه زیبا رسم کردی ، خسته نباشی دخترم 

(09 دقیقه+   09دقیقه)  به چند سوال پاسخ بده تا خود را بیازمایی.   

 در مورد قلب انسان پاسخ دهید. -1

 الف( هر کدام از دهلیزها ، خون را از کدام رگ ها دریافت می کنند . مشخص کنید.

 عامل استحکام دریچه ها در قلب مشخص کنید.ب( جنس دریچه ها و 

 مراحل چرخه قلب را نام برده زمان انجام هر یک را مشخص کنید. وضعیت دریچه ها را در هر مرحله مشخص کنید. -2

 

 زیر را از نظر بافتی مشخص کنید.ء جنس هر یک از اجزا-0

 الف( میترال

 ب(پریکارد

 ج( میوکارد

   د( آندوکارد

 

 :  چهارمروز 

 از بافت خون تاآخر بخوان  – 4فصل 

می توانی بصورت فلش کارت نیز انجام دهی تو  –مقایسه آنها را برایم انجام بده  –شکل سلول های خون را رسم کن 

 خیلی با سلیقه ای نازنینم

 (09+  09به چند سوال که برایت تهیه کرده ام جواب بده ) 



 ی را طی می کند.خون تیره ماهی پس از سینوس سیاهرگی چه مسیر -1

 چه افرادی که در ارتفاعات زندگی می کنند بیشتر به اسید فولیک نیاز دارند. -2

 الیه های اطراف آئورت را با مویرگ مقایسه کنید. -0

 بیشترین و کمترین فشار خون مربوط به چیست؟ -4

 سامانه گردش خون را در مگس و قورباغه مشخص کنید و شکل قلب هر یک را ذکر کنید. -5

 

 جم :روز پن

 را خوب بخوان. 5فصل  

 برایم نکات را به صورت چارت زیبایی رسم کن تا در کالس دوستانت استفاده کنند.

 چند سؤال برایت آماده کرده ام جواب بده.

 فشار اسمزی بدن ماهیان آب شور و شیرین را مقایسه کنید. -1

 غدد راست روده ای کوسه ماهی را با لوله های مالپیگی مقایسه کنید. -2

 علت هر یک را بنویسید. -0

 الف( آسیب به کلیه سبب کاهش تولید گلبول قرمز می شود.

 ب( پروتئین ها از منافذ کالهک عبور نمی کنند .

 آسیب به هیپوتاالموس بر مقدار ادرار چه تأثیری دارد .چرا؟ -4  

 روز ششم :

خیلی سبز جواب بدهی .هر کدام ده قسمت از کتاب  5و  4و0و  2می توانی امروز از فصل های    

 اگر نکته ای به نظرت جالب بود برایم بنویس ، ممنون می شوم .

 شماره تست ها را برایم مشخص کن

 روز هفتم :

 امروز وارد مبحث گیاهی می شویم .

 بسیار زیبا و مناسب این روزهاست که گیاهان جوان شدنشان را به رخ عالم می کشند.

 مرور کن سپس به سؤاالت مشخص شده پاسخ بده. شکل ها را –را بخوان  1گفتار 



 در رابطه با تغییر در ترکیبات دیواره سلول گیاهی پاسخ دهید. -1

 الف( در کدام تغییر پلی ساکارید موجود در قدیمی ترین الیه آب جذب می کند.

 ب( در اثر کدام تغییر برگ گیاه گندم زبر احساس می شود.

 شیره کریچه شامل چه ترکیباتی است  -2

 نوع رنگیره را در هر یک مشخص کنید.-0

 الف( ریشه گیاه هویج

 ب( ریشه چغندر قرمز

 هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید. -4

 الف( پالسمودسم

 ب( نشادیسه ) آمیلوپالست(

 

 دخترم تعطیالت خوش بگذره

 دلم براتون تنگ شده

 به امید دیدارتون هستم

 

 

 


