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آًْایی کِ تَاًستِ اًذ تیطتش فَت کٌٌذ ٍ سیِ تضسگتشی  تادکٌک دس آصهایص فَت کشدى -0

داضتٌذ ٍ قذست فَت کشدى آًْا تیطتش تَدُ تادکٌک تضسگتشی داضتٌذ
تضسگتشی آًْا ضص ّای ٍ دسست کٌٌذ  حثاب تضسگتشکساًی کِ جثِ تضسگتشی داسًذ هی تَاًٌذ 

 َّای تیطتشی دس ضص ّای خَد جا دٌّذٍ هی تَاًٌذ  داسًذ
دس خَد  َّای تیطتشیسا دس خَد جای هی ٌّذ ّشچِ ضص تضسگتش تاضذ  هقذاسی َّاضص ّا -2

جای هی دٌّذ
تی ًفس هی کطین ، َّا اص ساُ تیٌی یا دّاى ٍاسد لَلِ ًای هی ضَد . َّا اص ًای تِ ضاخِ ّای ٍق-3

 .تِ ایي ػول دم هی گَیٌذتاسیک تش آى هی سٍد ٍ سپس ٍاسد دٍ تا ضص هی ضَد 
تِ ای  تشهی گشدد . ٍقتی َّا سا اص تیٌی یا دّاى خاسج هی کٌین َّا اص ّواى هسیش یؼٌی اص لَلِ ً-4

ایي ػول تاصدم هی گَیٌذ
سا اًجام هی دّیذ  دمػول ٍقتی تادکٌک تاد هی کٌیذ اٍل -5
هَّای داخل تیٌی اص ٍسٍد گشد ٍ غثاس تِ داخل تذى ٍ ضص ّا ،  فایذُ هَّای داخل تیٌی-6

جلَگیشی هی کٌٌذ
سگ ّا هی فشستذ هاًٌذ یک تلوثِ خَى سا تافطاس تِ دسٍى قلة-7
سشخ سگ ، سیاُ سگ ، هَیشگ ػثاست است اص ،  اًَاع سگ ّا -8
سشخ سگ ّا خَى سا اص قلة خاسج هی کٌٌذ ٍ تِ تخص ّای هختلف تذى هی    ٍظیفِ سشخشگ -9

فشستٌذ
سیاُ سگ خَى تخص ّای هختلف تذى سا ٍاسد قلة هی کٌذ            سیاُ سگٍظیفِ  -01
ی هختلف تذى ، سگ ّای تسیاس تاسیکی تِ ًام هَیشگ است دس قسوت ّا         هَیشگ-00
هَاد الصم سا تِ سلَلْای تذى هی سساًٌذ              ٍظیفِ هَیشگ-02
ٍ چِ فایذُ ای داسد ؟ خَى دس سشاسش تذى دس لَلِ ّایی تِ ًام سگ جشیاى  سگ چیست-03

داسد کِ هَاد گًَاگَى سا ساُ سگ ّا جاتجا هی ضَد 
 سلَلْا هی گیشدسا اص  هَاد دفؼیٍ هی سساًذ لْای تذى سا تِ سلَ هَاد غزاییخَى -04
ٍجَد داسد کِ  گلثَل قشهضگلثَل قشهض چیست ٍ چِ هی کٌذ ؟ دس خَى سلَلْایی تِ ًام -05

اکسیژى ٍ دی اکسیذ کشتي سا جاتجا هی کٌذ
ًثض ّواى ضشتاى قلة است کِ دس تؼضی اص ًقاط تذى احساس هی ضَد کِ تؼذاد ًثض تا تؼذاد 

ضشتاى قلة هساٍی است 
است . تاس دس دقیقِ 75تؼذاد ضشتاى قلة یک اًساى تالغ ٍ سالن -06

خَى دس سشخشگ ّا حشکت هی کٌذًطاى هی دّذ کِ  ٍجَد ًثض-07

تا تؼذاد ًثض تِ سالهت قلة ٍ ضشتاى آى صیشا پضضکاى تؼذاد ًثض سا اًذاصُ گیشی هی کٌٌذ -08
پی هی تشًذ

قلة ٍ اگش ها غزاّای پش چشب تخَسین هوکي است  چَىخَسدى غزای پش چشب ضشس داسد -09
صیشا هَاد چشتی کِ دس غزا ٍجَد داسد تِ سشخشگْا  سگ ّایواى دس تضسگسالی خَب کاس ًکٌذ

هی چسثٌذ ٍ حشکت خَى سا سخت هی کٌذ .
ثضی خَسدى اًَاع هیَُ ّا ، س .تا قلة  خَب کاس کٌذ تاػث هی ضَد  اًجام کاسّای صیش  -21

خیلی تِ تْتش کاس کشدى قلة کوک هی خَسدى ، صیتَى ٍ گشدٍ تشای قلة هفیذ است ٍ ٍسصش 
کٌذ

قثل اص فؼالیت دس حالت هؼوَلی  ، هی کٌذ  فشققثل ٍ تؼذ اص فؼالیت تؼذاد ضشتاى قلة -20
یؼٌی تا اًجام فؼالیتْای هختلف تؼذاد  تیطتش است فؼالیت تؼذادضشتاى قلة ٍ تؼذ اص  است

 کٌذ  ضشتاى فشق هی
ّشچِ سَخت ٍ ساص تذى تیطتش  چَى  تؼذاد ضشتاى قلة تؼذ اص فؼالیت تذًی تیطتش است-22

هی ضَد تذى تِ اکسیژى ٍ هَاد غزایی تیطتشی ًیاص داسد ٍ کشتي دی اکسیذ ٍ هَاد دفؼی 
تیطتشی تَلیذ هی کٌذ تِ ّویي دلیل دم ٍ تاصدم ٍ ضشتاى قلة تیطتش هی ضَد.

 ضشتاى داسدّن  خَاب  قلة ٌّگام استشاحت ٍ-23
ضص ٍ  سلَلْای سٍدُ تاسیک ، هَاد غزاییچگًَِ هَاد الصم تِ سلَل ّای تذى هی سسذ ؟ -24

سا تِ خَى هی سساًٌذ تا خَى آى ّا سا تِ سلَلْای هختلف هاًٌذ سلَلْای دست ٍ پا  ّا اکسیژى
ٍ هغض تثشد.

سا تِ  اکسیژىضص ّا  هختلف سا ٍاسد خَى هی کٌذ ٍ هَاد غزاییسلَلْای سٍدُ تاسیک -25
خَى هی سساًذ 

هی ضص خَى اکسیژى سا ضص دسیافت هی کٌٌذ ٍ کشتي دی اکسیذ سا تِ  گلثَلْای قشهض-26
دٌّذ 

؟ سلَلْا ّن ٍقتی اص هَاد غزایی استفادُ  چگًَِ دس خَى تَلیذ هی ضَدکشتي دی اکسیذ -27
هَاد دفؼی ی اص ایي هی کٌٌذ دسٍى آًْا هَاد دفؼی تَلیذ هی ضَد کِ تایذ خاسج ضَد کِ یک

است کشتي دی اکسیذ
سا اص سلَلْای تذى  خَى کشتي دی اکسیذ کشتي دی اکسیذ چگًَِ اص تذى خاسج هی ضَد ؟-28

ٍ سلَلْا  کِ تا ػول تاصدم اص تذى خاسج هی ضَد  ضص ّا هی دّذجوغ آٍسی هی کٌذ  ٍ تِ 
کلیِ هی دّذ سا ٍ خَى ایي هَاد هَاد دفؼی سا تِ خَى هی دٌّذ  

کلیِ ّا خَى سا تصفیِ هی کٌٌذ ٍ هَاد دفؼی سا تِ ضکل اداساس دس هی آٍسًذ-29
جوغ ضذُ ٍ تا پش ضذى هثاًْف فشد احساس دفغ هی کٌذ ادساس دس هثاًِ-31

 .  داسد اصیً سالن یَّا تِ سالن یغزا تش ػالٍُ ها تذى-30



ب تٌَضن، تا دفغ کشدى تِ هي تشای حفظ سالهت خَد تایذ، ّش سٍص تِ اًذاصُ ی کافی آ-32
َدُ اس ف تیشٍى اص سٍصّایی کِ َّا آلدس  –هَقغ ادساس ، اص کلیِ ّای خَدم هشاقثت کٌن 

خاًِ تاصی ًکٌن
 

ػلَم 9خالصِ دسس 

سلَل ؟داسد ًام چِ تذى یٍاحذساختواً يیتش کَچک- 0 سَال

 . است تذى یٍاحذساختواً يیکَچکتش سلَّل ؟ ستیچ سلَّل- 

 اطشافِ ی صًذُ یّا سلَّل   کٌٌذ؟ یه ذایپ تْثَد چگًَِ شًذیه یه اصتذى یقسوت یّا سلَّل یٍقت-3

 یه سا هشدُ یّا سلَّل یذجایجذ یّا سلَّل  ةیتشت يیا کٌٌذتِ یه ذهثلیتَل قسوت آى

.کٌذ یه ذایپ تْثَد شًذٍصخنیگ

 کٌٌذ یه استفادُ کشٍسکَجیهص ا سلَّل ذىید یتشا- 4

 ّضاستشاتشتضسگ يیساچٌذ رسّات تَاًٌذ یه ّستٌذکِ یاسقَیتس یّا يیت رسُّ ّا کشٍسکَجیه--5

.دٌّذ ًطاى یٍاقؼ ی تشاصاًذاصُ

.ّستٌذ ٍّستِ تَپالسنیاپَستِ،سیدٍسغطاء ی پشدُ ضاهلِ یاصل قسوت سِ یداسا ّا سلَّل ّوِ-6

 نیتقس ّا سلَّل.ضَد ٍتضسگ خَاّذسضذکشدُ یه تذى یٍقت-  ؟ سضذًوَدُ چگًَِ ّا سلَّل(-7

 يیاتٌذٍای یه صیضَدٍافضا یه لیتثذ سلَّل دٍ تِ ّشسلَل ةیتشت يیا کٌٌذتِ یه ذهثلیٍتَل ضذُ

هشدُ یّا سلَّل یجا ذتِیجذ یّا سلَّل ضذى يیگُضیجا صَست سضذتِ ایاتذٍی یه کاساداهِ

.شدیگ یه صَست ّا صخن دسهحلّ ذُید ةیآس یّا اسلَلی

َّا ژىیاُکس ٍ ٍغزا آب تِ ٍسضذکشدى هاًذى صًذُ یهاتشا -8

.کٌٌذ تواًٌذٍسش اصداسًذتاصًذُیً َّا ژىیٍاکس ٍغزا آب تِ ّا سلَّل -9

 تذى یّا تتَاًٌذٍاسدسلَّل کِ یطَس تِ غزاّا ٍخشدضذى ضیس اسیتس تِ - ؟ چِ یؼٌی گَُاسِش-01

 ضَد یه گفتِ ضًَذگَاسش

 تکِّ تکِّ سا آى واىیّا دًذاى تا ن؛یگزاس یه دسدّاى غزاسا یٍقت*  نیخَس یه سا ییغزا یٍقت-00

 یّا گُلَلِ.*ذیآ یدسه ًشم یّا گلَلِ ضکل ضَدٍتِ یه هخلَط دّاى آب ای تضاق غزاتا.نیکٌ یه

 یاًثاسه دسهؼذُ یهذّت ضذُ ًشم یغزا.*سًٍذ یه هؼذُ ٍتِ گُزسًذ یه یاصهش کن غزاکن ًشم

 کن کن ظیغل غیها يیا.*ذیدسآ یظیغل غیها ضکل کٌذتاتِ یه ذایپ اداهِ گَاسش جا ضَد،دسآى

 تذى یّا سلَّل ٍسٍدتِ ی آهادُ کیتاس ی غزادسسٍدُ یرسّّْا.ضَد یه کیتاس ی سٍدُ ٍاسد اصهؼذُ

 یه فشستادُ تضسگ ی سٍدُ تِ ّا َُیه ٍپَست ّا داًِ افتِ؛هثلیً گَاسش هَاد.*ضًَذ یه

.ضًَذ ضًَذتادفغ

 یقسوتْا اص کِ تضسگ سٍدُ-کیتاس ی سٍدُ-هؼذُ-یهش-ّا ٍدًذاى دّاى -غزا؛ گَاسش یتشا-02

کٌٌذ تیفؼال ذیتا ّستٌذ تذى

چْاسهَسد ست؟یخَدچ تذى اصسالهت دسحفاظت ضوا سْن- 03

 یخَت ٌذ،غزاساتِیًث ةیآس کِ نیخَدتاض تذى ن،هشاقةیتخَس ٍگًَاگَى یکاف یغزا -

.نیًخَس سشدٍگشم یلیخ ین،غزاّایتجَ

.ٌذیگَ یه تَپالسنیس کٌذ یساپشه پَستِ ٍغطاء ّستِ يیٍهات سلَّل دسٍى کِ یؼیها تِ-  04

 ذیجذ یّا سلَل ٍتا ضذُ نیتشه طِیشًذّویه یه ای ٌذیت یه ةیآس کِ ییّا سلَّل ی ّوِ ایآ- 05

ضًَذ؟ یه يیگُضیجا

 یه يیگُضیجا ذیجذ یّا تاسلَّل ایٍ ضذُ نیتشه ّا اصسلَّل یاسیتس اًَعِ کِ يیا تا-شیخ جَاب

ی ّا سلَّل هثل ّا سلَل یتشخ یضًَذٍل

.ضًَذ یًو يیگضیاجایٍ نیتشه گشًِید ٍهشدى ةیآس دسصَست گشاػصابیهغضٍد

...ّستٌذ هتفاٍت ّن تا کاس ًٍَع ٍاًذاصُ ٍسًگ ااصًظشضکل ّا سلَّل- 06 

است؟ هتفاٍت ّا سلَّل چشاضکل- 07

 کِ است یا فِیٍظ تا هتٌاسة آى ٍضکل دٌّذ یه اًجام یهتفاٍت یکاسّا ّا، اصسلَّل ّشًَع شایص -

.داسد تشػْذُ

  شدیگ یه یجا   سلَّل ّا َىیلیه    ، هتش یلیه کیدس - 08

 یٍتشخ.شاستیّهتغ تاچٌذسال اصچٌذساػت ّا ،ػوشآى ستیً کساىی ّا سلَل ی ػوشّوِ  -09

.اًذ صًذُ یؼیطث دسحالت تاآخشػوشاًساى هغض یّا سلَّل گشهثلید

اًذ؟ قشاسگشفتِ ٍدسکٌاسّن تَدُ صاف پَست یّا چشاسلَّل- 21

ضًَذ تذى تِ ّا کشٍبیاصًفَره هاًغ کِ يیا یتشا- 
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