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فصل  : 13سفر غذا
 .1اهمیت دستگاه گوارش در بدن انسان را بنویسید  .ثسیبسی اص غزاّب ثِ ّوبى صَست وِ هصشف ضذُ اًذ لبثل استفبدُ
سلَل ّب ًیستٌذ ٍ ثبیذ تغییشاتی دس آى ّب صَست ثگیشد .ثٌبثشایي ثذى هب ثبیذ دستگبّی داضتِ ثبضذ تب ثتَاًذ ثب تجذیل
آى ّب ثِ هَاد ظشٍسی ًیبصّبی خَد سا تبهیي وٌذ  .ایي دستگبُ سا دستگبُ گَاسش هی گَیٌذ .
 .2چِ اػوبلی دس دستگبُ گَاسش اًدبم هی ضَد ؟ الف ) گَاسش  :تغییشاتی (ضیویبیی ٍ فیضیىی ) وِ سٍی غزا صَست
هی گیشد ٍ ثبػث هی ضَد هَاد هغزی آى ّب ٍاسد خَى ضًَذ یؼٌی غزا سا ثِ هَلىَل ّبی لبثل خزة تجذیل هی وٌٌذ .
ة ) ثَلغ  :فشٍ ثشدى غزا اص دّبى ثِ هؼذُ ـ ح ) خزة  :ػجَس هَلىَل ّبی سیض هَاد اص غطبی سلَل ّب ٍ ٍاسد ضذى ثِ
آى ّب ـ ت ) دفغ هذفَع  :خشٍج هَاد گَاسش ًیبفتِ اص ثذى
 .3اًَاع گَاسش سا ًبم ثجشیذ ّ .ش یه سا تَظیح دّیذ ٍ ثٌَسیذ تَسػ چِ لسوت ّب یب هَادی اًدبم هی ضًَذ ؟
الف ) گَاسش فیضیىی  :تغییشات فیضیىی ثِ هٌظَس خشد وشدى غزا ثشای افضایص توبس آى ثب ضیشُ ّبی گَاسضی صَست
هی گیشد .ایي وبس سا ًخست دًذاى ّب ٍ سپس هبّیچِ ّبی دیَاسُ ی لَلِ گَاسش اًدبم هی دٌّذ.
ة ) گَاسش ضیویبیی  :ایدبد تغییشات ضیویبیی ثش سٍی غزا ّبی خشد ضذُ ٍ تجذیل آى ّب ثِ هَاد لبثل خزة .ایدبد

تغییشات ضیویبیی ثش ػْذُ ی هَادی است وِ آًضین ًبم داضتِ ٍ دس ضیشُ ّبی گَاسضی ٍخَد داسًذ.
ًىتِ  :آة  ،هَاد هؼذًی ٍ ٍیتبهیي ّب ًیبص ثِ گَاسش ًذاضتِ ٍ هستمیوب ً خزة هی ضًَذ ٍلی لیپیذ ّب  ،پشٍتئیي ّب ٍ
لٌذّب ثبیذ اثتذا ّعن ( گَاسش ) ضًَذ تب لبثل خزة گشدًذ .
 .4اخضای دستگبُ گَاسش سا ًبم ثجشیذ .
الف ) لَلِ گَاسش  :ثخطی اص دستگبُ گَاسش هب پش پیچ ٍ خن است وِ اص دّبى ضشٍع
ٍ ثِ هخشج ختن هی ضَد  .ایي لَلِ ضبهل  :دّبى  ،حلك  ،هشی  ،هؼذُ  ،سٍدُ ثبسیه ،
سٍدُ ثضسي ٍ هخشج هی ثبضذ ّ .ش یه اص ایي ثخص ّب وبس هطخصی داسًذ .
ة ) غذُ ّبی گَاسضی  :ثخص دیگش دستگبُ گَاسش اًذام ّبیی اًذ وِ دس اؼشاف
لَلِ گَاسش ّستٌذ ٍ ثب آى استجبغ داسًذ ٍ ضبهل غذُ ّبی ثضالی  ،پبًىشاس یب
لَصالوؼذُ  ،وجذ یب خگش ٍ ویسِ صفشا هی ثبضٌذ .
ًىتِ  :دیَاسُ لَلِ ی گَاسش اص سِ ًَع ثبفت پیًَذی  ،هبّیچِ ای ٍ پَضطی سبختِ ضذُ است .
 .5دّبى اص چِ لسوت ّبیی تطىیل ضذُ است ؟ ٍ ٍظیفِ ی ّش وذام اص آى ّب دس دستگبُ گَاسش چیست ؟ دًذاى ّب ٍ
صثبى ؛ ٍلتی غزا سا هی خَیذ  ،دس ٍالغ آى سا ثب دًذاى ّبیتبى سیض هی وٌیذ  .حشوت صثبى ًیض سجت هی ضَد تب غزا ثب
ثضاق دّبى تشویت ضَد ٍ ثِ صَست تَدُ ّبی خویشی ضىل دس آیذ .
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 . 6اًَاع دًذاى ّب سا ًبم ثجشیذ ٍ .ظیفِ ٍ تؼذاد آى ّب دس دّبى سا ًیض روش وٌیذ ً .1.یص :ثشیذى ٍ تىِ تىِ وشدى غزا
(4ػذد) ـ ً .2یص  :ثشیذى ٍ تىِ تىِ وشدى غزا (4ػذد) ـ  .3آسیبی وَچه  :خشد ٍلِ وشدى غزا ( 8ػذد) ـ  .4آسیبی
ثضسي :خشد ٍلِ وشدى غزا (12ػذد)
 .7ثضاق دّبى حبٍی چِ هَادی است ٍ اص ودب تشضح هی ضَد ؟ ثضاق دّبى داسای آة ٍ آًضین است ٍ اص غذُ ّبی ثضالی
تشضح هی ضَد .
 . 8آًضین سا تؼشیف وٌیذ  .آًضین ّب هَلىَل ّبیی اًذ وِ سشػت ٍاوٌص ّبی ضیوبیی سا صیبد هی وٌٌذ  .ثؼعی اصآًضین ّب
تدضیِ ی هَاد غزایی سا سشػت هی ثخطٌذ  .هثالً ًَػی آًضین ثضالی دس تدضیِ ًطبستِ ثِ لٌذ سبدُ (گلَوض) ًمص داسد.
ٍ .9ظیفِ غذُ ّبی ثضالی چیست ؟ ایي غذُ ّب ثب تشضح ثضاق ثبػث لغضًذُ ضذى غزا ٍ تغییش ضیویبیی دس آى هی ضًَذ .
 .10تشضح ثضاق دس دّبى چِ هَلغ صیبد هی ضَد ؟ تشضح ثضاق ثب ًگبُ وشدى ثِ خَساوی ّبیی وِ ثِ خَسدى آى ّب
ػاللِ هٌذین یب حتی صهبًی وِ اسن هَاد خَساوی هَسد ػاللِ هبى سا هی ضٌَین  ،افضایص هی یبثذ .
ًىتِ  :اهشٍصُ اص آًضین ّب دس صٌؼت استفبدُ هی ثشًذ  .یه هثبل افضٍدى آًضین ثِ پَدس ّبی هبضیي لجبس ضَیی است  .ثب
ایي وبس لذست تویض وٌٌذگی پَدسّبی لجبس ضَیی افضایص هی یبثذ .
 .11دًذاى اص چِ لسوت ّبیی سبختِ ضذُ است ؟  .1تبج  :الف ) هیٌب  :سؽح دًذاى ٍ اص
سخي تشیي هَاد ة )ػبج  :صیش هیٌب وِ ضبهل هغض دًذاى ٍ سي ّبی خًَی است .
 .2سیطِ  :سؽح پَضیذُ اص سبسٍج ٍ دسٍى لثِ لشاس داسد.
 . 12چشا خَسدى خَساوی ّبیی هثل ضیشیٌی ٍ ضىالت اص ػَاهل پَسیذگی دًذاى هی ثبضذ ؟ هَاد لٌذی غزای ثبوتشی
ّبیی است وِ دس دّبى ٍخَد داسًذ  .ایي ثبوتشی ّب اسیذ تَلیذ هی وٌٌذ  .اسیذ هیٌبی دًذاى سا اص ثیي هی ثشد ٍ دس
ًتیدِ سجت پَسیذگی دًذاى هی ضَد .
ٍ .13ظیفِ حلك دس دستگبُ گَاسش چیست ؟ حلك غزا سا ثِ سوت هشی ّذایت هی وٌذ ٍ اص ٍسٍد آى ثِ ًبی ٍ ثیٌی
خلَگیشی هی ًوبیذ.
 .14چگًَِ غزا دس حلك ثِ سوت هشی حشوت هی وٌذ ٍ ثِ ثیٌی یب ًبی
ًوی سٍد ؟ ثیٌی ً ،بی ٍ هشی ثِ حلك ثبص هی ضًَذ وِ ثب احتسبة دّبى
گفتِ هی ضَد لموِ غزا ثش سش یه چْبس ساُ لشاس داسد  .غزا ثب ثبال آهذى
صثبى ٍ چسجیذى ثِ سمف دّبى ( وبم ) ثِ سوت حلك ساًذُ هی ضَد  .دس
ایي ٌّگبم صثبى وَچه ( وبم ًشم ) ثِ سوت ثبال هی سٍد ٍ ساُ ثیٌی سا هی ثٌذد  .ساُ ًبی ًیض ثب ثبال سفتي حٌدشُ ٍ
پبییي آهذى ػعَ هبّیچِ ای ثِ ًبم اپیگلَت ثستِ هی ضَد  .ثٌبثشایي غزا ٍاسد هشی هی ضَد .
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ًىتِ ٌّ :گبهی وِ صحجت هی وٌین  ،هسیش ًبی ثبص است  .دس صَستی وِ دس ٌّگبم غزا خَسدى صحجت وٌین  ،غزا دس
صهبى ثلغ یب فشٍسفتي هوىي است ٍاسد ًبی ضذُ ٍ ثبػث ایدبد سشفِ ٍ یب حتی خفگی گشدد.
 .15لموِ ّبی وَچه چِ تبثیشی ثش سالهت ضوب داسًذ ؟ اگش لموِ ّبی وَچه اص غزا ثشداسین  ،هی تَاًین آى سا ثیطتش
ثدَین  .دس ایي حبلت غزا ثِ خَثی ثب ثضاق دّبى آغطتِ ضذُ ٍ گَاسش آى آسبًتش هی ضَد .
 .16هشی چِ ًمطی دس دستگبُ گَاسش داسد ؟ ٍلتی غزا ٍاسد هشی هی ضَد  ،هبّیچِ ّبی دیَاسُ ی هشی هٌمجط ٍ
هٌجسػ هی ضًَذ  ( .حشوبت هَخی ضىل ) دس ًتیدِ غزا ثِ پبییي ٍ ثِ سوت هؼذُ ساًذُ هی ضَد .
 .17چِ اتفبلبتی ثشای غزا دس هؼذُ هی افتذ ؟ غزا ثشای هذتی دس هؼذُ ثبلی هی هبًذ تب ثِ خَثی ثب ضیشُ ّبی گَاسضی
هؼذُ تشویت ضَد  .ایي ضیشُ سا سلَل ّبی پَضطی هؼذُ تشضح هی وٌٌذ  .ضیشُ گَاسضی هؼذُ  ،آًضین ٍ اسیذ داسد  .ایي
دٍ هبدُ ثِ گَاسش هَاد غزایی ووه هی وٌٌذ ٍ .لتی هبّیچِ ّبی دیَاسُ هؼذُ هٌمجط هی ضًَذ  ،غزا ًشم تش ٍ ثب
ضیشُ گَاسضی هخلَغ هی ضَد  .غزای گَاسش ضذُ  ،هؼذُ سا تشن هی وٌذ ٍ ٍاسد سٍدُ ثبسیه هی ضَد .
 .18ضیشُ گَاسضی هؼذُ اص ودب تشضح هی ضَد ؟ ٍ حبٍی چِ هَادی است ؟ ایي ضیشُ سا سلَل ّبی پَضطی هؼذُ
تشضح هی وٌٌذ  .ضیشُ گَاسضی هؼذُ  ،آًضین ٍ اسیذ داسد .
ًىتِ  :هذت تَلف غزا دس هؼذُ ثستگی ثِ غزایی داسد وِ هی خَسین .غزاّبی چشة هذت صهبى ثیطتشی دس هؼذُ هی
هبًٌذ .
ًىتِ  :سٍدُ ثبسیه دساصتشیي ثخص لَلِ ی گَاسش است وِ ؼَل آى تمشیجبً  8هتش است ٍ ثِ  25سبًتی هتش اثتذای آى
اثٌی ػطش یب دٍاصدِّ هی گَیٌذ.
 .19هحل گَاسش ًْبیی غزاّب ودبست ؟ سٍدُ ثبسیه
 .20ثیطتشیي همذاس گَاسش دس ودب ٍ چگًَِ صَست هی گیشد ؟ سٍدُ ثبسیه ؛ ایي وبس ثب ووه آًضین ّبی هتفبٍتی
اًدبم هی ضَد وِ دس سٍدُ ثبسیه ٍخَد داسًذ  .ایي آًضین ّب ثیطتش هَاد هغزی سا گَاسش ٍ دس ًتیدِ تدضیِ هی وٌٌذ .
 .21آًضین ّبی تدضیِ وٌٌذُ هَاد هغزی دس سٍدُ ثبسیه دس چِ لسوت ّبیی سبختِ هی ضًَذ ؟ پبًىشاس ( لَصالوؼذُ ) ـ
وجذ ( خگش ) ـ غذُ ّبی داخل سٍدُ ثبسیه
 .22ثیطتش آًضین ّبی سٍدُ ثبسیه دس ودب سبختِ هی ضًَذ ٍ چگًَِ ٍاسد
سٍدُ ثبسیه هی گشدًذ ؟ دس پبًىشاس ؛ آًضین ّبی سبختِ ضذُ دس پبًىشاس
اص ؼشیك لَلِ ای ٍاسد اثتذای سٍدُ ثبسیه هی ضًَذ .
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 .23هَلىَل ّبی هَاد هغزی چگًَِ ٍاسد سلَل ّب هی ضًَذ ؟ هَلىَل ّبی
هَاد هغزی دس سٍدُ ثبسیه آًمذس وَچه ضذُ اًذ وِ هی تَاًٌذ اص غطبی
سلَل ّب ػجَس وٌٌذ .
ًىتِ  :سٍدُ ثبسیه تٌْب ثخطی اص لَلِ گَاسش است وِ ّوِ ی هَاد هغزی اص آى خزة ٍ ٍاسد خَى هی ضًَذ .
 .24هٌظَس اص پشص ٍ سیض پشص دس سٍدُ ثبسیه چیست ؟ سؽح داخلی سٍدُ سا ثشخستگی ّبیی فشاٍاى وِ وَچه ٍ اًگطت
هبًٌذ ّستٌذ فشاگشفتِ است .ایي ثشخستگی ّب سا پشص هی ًبهٌذ .سلَل ّبی دیَاسّبی پشص ّب ًیض ثشخستگی ّبی
وَچىتشی ثِ ًبم سیض پشص داسًذ.
ًىتِ  :اگش ّوِ ی چیي خَسدگی ّبی سٍدُ ثبسیه ثبص ضًَذ  ،سؽحی دس حذٍد  20فشش  3 × 4سا هی پَضبًٌذ  .ایي
چیي خَسدگی ّب ( پشص ٍ سیضپشصّب ) ثبػث هی ضًَذ سؽح توبس غزا ثب سٍدُ ثبسیه تب  600ثشاثش افضایص یبثذ وِ ایي اهش
ثبػث افضایص خزة هَاد دس سٍدُ ثبسیه ( ٍسٍد هَاد هغزی ثِ سي ّبی پشصّب ) هی گشدد .
 .25چشا ثیطتشیي همذاس خزة دس سٍدُ ثبسیه صَست هی گیشد ؟ صیشا دسداخل پشص تؼذادی سي ٍخَد داسد وِ غزاّبی
خزة ضذُ ٍاسد ایي سي ّب هی ضًَذ .
ًىتِ  :ػول خزة ثِ همذاس ثسیبس اًذوی دس دّبى  ،هؼذُ ٍ سٍدُ ثضسي ًیض اًدبم هی ضَد.
 .26چِ هَادی ٍاسد سٍدُ ثضسي هی ضًَذ ؟ هَادی وِ دس سٍدُ ثبسیه گَاسش ًطذُ اًذ .
 .27چشا ثخطی اص سجضی ّب دس سٍدُ ثبسیه گَاسش ًوی ضًَذ ؟ صیشا اوثش سجضی ّب اص وشثَّیذسات سلَلض سبختِ ضذُ
اًذ  .سلَلض دس دستگبُ گَاسش اًسبى ّ ،عن (گَاسش) ًوی ضَد صیشا آًضیوی ثشای گَاسش آى ٍخَد ًذاسد.
ً .28مص سٍدُ ثضسي دس خلَگیشی اص ووجَد آة ٍ هَاد هؼذًی دس ثذى چیست ؟ هَادی وِ اص سٍدُ ثبسیه خبسج هی
ضًَذ ٌَّ ،ص همذاس صیبدی آة ٍ هَاد هؼذًی داسًذ  .ثخطی اص آًْب دس سٍدُ ثضسي خزة هی ضًَذ  .اگش سٍدُ ثضسي ایي
وبس سا اًدبم ًذّذ  ،ثذى ثب هطىل ون آثی ٍ ووجَد هَاد هؼذًی هَاخِ هی ضَد .
 .29خَسدى سٍصاًِ ی سجضی ٍ هیَُ چِ اّویتی دس سالهت دستگبُ گَاسش داسد ؟ سلَلض ایي خَساوی ّب سجت افضایص
حشوبت سٍدُ ثضسي ٍ دس ًتیدِ دفغ آسبى هَاد هی ضَد .
ٍ .30ظبیف سٍدُ ثضسي سا ثٌَیسیذ  .خزة ثخطی اص آة ٍ هَاد هؼذًی ای وِ اص سٍدُ ثبسیه خبسج ضذُ اًذ  .ـ تَلیذ
ٍیتبهیي ّبی  K ٍ Bتَسػ ثبوتشی ّبی هفیذ سٍدُ ثبسیه ـ حشوت دادى هذفَع ثِ سوت هخشج
 .31سٍدُ ثضسي چِ ًمطی دس دفغ هَاد داسد ؟ ثب اًمجبض هبّیچِ ّبی سٍدُ ثضسي  ،هذفَع ثِ سوت هخشج حشوت هی
وٌذ ٍ احسبس دفغ ایدبد هی ضَد .
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ًىتِ  :ثِ صائذُ تَخبلی ٍ وشهی ضىل چسجیذُ ثِ آى آپبًذیس هی گَیٌذ.دسصَستی وِ هدشای آپبًذیس ثستِ ضَد ،
ثبوتشی ّبی دسٍى آى ثب تىثیش خَد آى سا ػفًَی هی وٌٌذ وِ ثبػث تَسم ٍ دسدًبن ضذى ایي لسوت هی ضَد .
 .32ثشخی اص هَاسد اّویت وجذ سا ثٌَیسیذ  .رخیشُ وشدى ثشخی هَاد هغزی خَى ٍ ٍاسد وشدى آى ّب ثِ سلَل ّب ثب تَخِ
ثِ ًیبص آى ّب ـ سبختي صفشا ثشای گَاسش چشثی ّب
ًىتِ  :وجذ ثضسگتشیي اًذام ثذى است .
 .33هْوتشیي ٍظیفِ وجذ چیست ؟ خَى هَخَد دس اؼشاف سٍدُ ثبسیه سشضبس اص هَاد هغزی است  .ایي خَى اثتذا ٍاسد
وجذ هی ضَد  .ثسیبسی اص هَاد هغزی دس ایي اًذام رخیشُ ٍ ثب تَخِ ثِ ًیبص سلَل ثِ تذسیح ٍاسد خَى هی ضًَذ .
 .34صفشا دس ودب سبختِ هی ضَد ؟ دس ودب رخیشُ هی گشدد ؟ ٍ چِ اّویتی داسد ؟ صفشا دس وجذ سبختِ هی ضَد  .ایي
هبدُ دس ویسِ صفشا رخیشُ هی ضَد  .صفشا دس گَاسش چشثی ّب ًمص داسد .
 .35چشا ثؼعی ّب ثب خَسدى ضیش ً ،بساحتی گَاسضی پیذا هی وٌٌذ ؟ ًَػی لٌذ ثِ ًبم الوتَص دس ضیش ٍخَد داسد  .ثؼعی
افشاد ًسجت ثِ ایي لٌذ حسبسیت داسًذ  .چٌیي افشادی هی تَاًٌذ ضیش ثذٍى الوتَص هصشف وٌٌذ .
 .36چشا ثبیذ دس خَسدى وشثَّیذسات ّب صیبدُ سٍی ًىٌین ؟ اگش همذاس صیبدی وشثَّیذسات ثخَسین  ،وجذ اص آى ّب ثشای
سبختي چشثی استفبدُ هی وٌذ  .ثٌبثشایي اگش دس خَسدى خَساوی ّب ّبی پش اص وشثَّیذسات صیبدُ سٍی وٌین  ،ثب هطىل
اظبفِ ٍصى هَاخِ هی ضَین .
ًىتِ  :حذالل ًین سبػت فؼبلیت ٍسصضی دس سٍص ثِ داضتي ٍصى هٌبست ٍ ّوچٌیي سالهت دستگبُ گَاسش ووه هی
وٌذ .
ًىتِ ٍ :صى هٌبست دس سالهت افشاد هَثش است .
 .37ثشخی اص خؽشات ًبضی اص ٍصى ًبهٌبست سا ثٌَیسیذ  .خؽش فطبس خَى صیبد ٍ ثیوبسی ّبی للجی دس افشادی وِ اظبفِ
ٍصى داسًذ  ،ثیطتش است ـ احتوبل پَوی استخَاى دس افشادی وِ ووجَد ٍصى داسًذ ثیطتش است .
 .38چِ ػَاهلی دس ٍصى افشاد تبثیش گزاس است ؟ ٍصى ّش فشدی ثِ ػَاهلی هثل ٍساثت  ،همذاس غزای سٍصاًِ ًَ ،ع خَساوی
ّبی هصشفی  ،تحشن  ،استخَاى ثٌذی ٍ هبّیچِ ّب  ،لذ ٍ ،سصش  ،هیضاى ثبفت چشثی ٍ  ...ثستگی داسد .
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