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 1مواد مغذی چگونه به بدن ما می رسند2وظیفه دستگاه گوارش را بنویسید3دستگاه گوارش از دو بخش درست شده است نام ببرید4قسمت های مختلف لوله گوارش را به ترتیب بنویسید5غده های گوارشی را نام ببرید6لوله گوارش انسان و پرنده را مقایسه کنید7بافت های تشکیل دهنده لوله گوارش را از خارج به داخل بنویسید8قسمت های مختلف دهان را نام ببرید9وظیفه دندان را بنویسید10انواع دندانها در انسان را نام ببرید وظیفه هر کدام را بنویسید11تعداد دندان در انسان بزرگسال......................عدد است12از هر نوع دندان به چه تعدادی وجود دارد13قسمت های مختلف یک دندان را نام ببری14قسمت های مختلف تاج دندان را نام ببرید15چه ارتباطی بین شکل و کار دندان وجود دارد16وظیفه اصلی زبان چیست17زبان چه کمکی به دستگاه گوارش می کند18غده های بزاقی در کجا قرار دارند19وظیفه بزاق چیست20بزاق دهان دارای...........و.................است21آنزیم چیست؟22نقش آنزیم (پتیالین)موجود در بزاق چیست23چگونه می توانید با یک آزمایش وجود آنزیم در بزاق دهان راثابت کرد
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24بزاق چه زمان ترشح می شود25خوردن شیرینی زیاد چه اثری بر دندان دارد26وظیفه حلق را بنویسید27وظیفه زبان کوچک(کام نرم)چیست؟28وظیفه اپی گلوت را بنویسید29چرا وقتی غذا وارد نای می شود چه روی میدهد؟دلیل بیاورید30خوردن لقمه کوچک بهتر از لقمه بزرگ است دلیل چیست31وظیفه مری را بنویسید32غذا چگونه در مری حرکت می کند33وظیفه معده را بنویسید34وظیفه سلول های پوششی معده را بنویسید35شیره گوارشی معدهشامل.....................و.......................است
36وظیفه شیره گوارشی معده چیست37انقباض ماهیچه معده چه کمکی به آن می کند38وظیفه اسید معده چیست و اگر زیاد ترشح شود چه مشکالتی پیشمی آید
39برای پیشگیری از زخم معده چه کارهایی انجام دهیم40مدت توقف غذا در معده به چه چیزی بستگی دارد41دو وظیفه روده باریک را بنویسید42پانکراس چه کمکی به گوارش می کند43منظور از جذب غذا چیست44مواد غذایی چگونه از روده باریک وارد خون می شود45الکتوز چیست46افرادی که به الکتوز حساسیت دارند چه کنند2Page
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46تنها بخش لوله گوارش که همه مواد غذایی جذب خون میشود نامببرید
47وظیفه پرز یا چین خوردگی روده چیست؟48وظایف روده بزرگ چیست49خوردن میوه و سبزی چه کمکی به ما می کند50دو ویتامین...............و............توسط باکتری روده بزرگساخته می شود
51مدفوع چگونه از بدن خارج می شود52بزرگترین اندام بدن را نام ببرید53چند وظیفه کبد را بنویسید54خوردن مقدار زیادکربوهیدرات چه مشکالتی برای ما ایجاد میکند
55صفرا چیست و وظیفه آن را بنویسید56افراد خیلی چاق دچار چه مشکالتی می شوند57افراد خیلی الغر دارای چه مشکلی می شوند58وزن انسان حاصل چه عواملی است59دیابت چیست60-منظور از دیابت بزرگساالن چیست و عوامل آن را بنویسید
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