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ਸਾਹ ਪਕਪਿਆ  

ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਅੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਵਾ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਖ ਿੱ ਚਣਾ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ

ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਭਰਪੂਰ ਹਵਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਣਾ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਖਕਖਰਆ ਹੈ ,ਖਜਹੜੀ ਹਰ  ਇਿੱਕ ਜੀਵ ਦ ੇਜੀਵਨ ਖਵਿੱ ਚ ਹਰ 

ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੰੁਦੀ ਰਖਹੰਦੀ ਹੈ।  
ਸਾਹ ਪ ਿੱ ਚਣ ਪਕਪਿਆ  

ਆਕਸੀਜਨ ਭਰਪੂਰ ਹਵਾ ਨੰੂ ਸਰੀਰ 

ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰ-ਸਾਹ ਖ ਿੱ ਚਣ 

ਖਕਖਰਆ ਅ ਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।  
ਸਾਹ ਛਿੱ ਡਣ ਪਕਪਿਆ  

ਕਾਰਬਨ  ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਭਰਪੂਰ 

ਹਵਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਖਕਖਰਆ 

ਸਾਹ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਖਕਖਰਆ 

ਅ ਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ 
ਸਾਹ ਛਿੱਡਣਾ ਦਵੋੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੇ      
ਰਖਹੰਦੇ ਹਨ।                                            
                                                                                                                         

ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਕਿਕਿਆ 

            ਸਾਹ ਲੈਣਾ (ਸਾਹ ਕ ੱਚਣ ਕਿਕਿਆ ) 

ਸਾਹ ਕਿਕਿਆ ਦੀ ਦਿ - ਕਈੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵ ਿੰਟ ਵਿਚ ਵ ਿੰਨੀ ਿਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਾਹ ਵਕਵਰਆ ਦੀ ਦਰ ਅਖਿਾਉਦਂੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹ ੈ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸਾਹ ਛੱਡਣਾ।  ਨ ੱ ਖਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਡਰ ਹਰ ਿੇਲੇ ਇੱਕੋ ਵ ਹੀ ਨਹੀ ਂਹ ਿੰਦੀ। ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ   ਤਾਵਿਕ ਿਦਲਦੀ ਰਵਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਦੋਂ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਿਧੇਰ ੇਊਰ ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਹਾ 

ਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀ ੇ ਿ ੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂਿੰ  ਿਧੇਰ ੇਆਕਸੀ ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੋ ਨ ਦੇ ਵਿਖਿੰਡਨ ਨੂਿੰ  ਿਧਾ 

ਵਦਿੰਦੀ ਹ ੈ, ਵ ਸ ਨਾਲ ਿਧੇਰ ੇਊਰ ਾ   ਕਤ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਾਲਗ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਾ  ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵ ਿੰਟ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 15-18 

ਿਾਰ ਸਾਹ ਅਿੰਦਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।  ਿਧੇਰ ੇਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ  ਨਾਲ  ਦਰ 25 ਿਾਰ ਪਰਤੀ ਵ ਿੰਟ ਤੱਕ ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਸਿੀਿਿ ਕਿਕਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨ ੂੰ  ਭ ੱ  ਕਿਉ ਂਲਗਦੀ ਹੈ ? 

ਸਰੀਰਕ ਖਕਖਰਆ ਦੇ  ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਖਵਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਦ ੇਖਵ ੰਡਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 

ਖਵਚ ਜਮਹਾਂ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਖਵ ੰਖਡਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂ ਭੁਿੱ   ਲਗ ਆਓਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕ ੇਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭੋਜਨ 

 ਾਂਦੇ ਹਾਂ। 
ਿਹਿੱਤਵਿੂਿਨ ਿਰਸ਼ਨ :- 

1. ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛਿੱਡਣਾ ਤੋਂ ਖਕ ਭਾਵ ਹੈ ? 

2. ਸਾਹ ਖਕਖਰਆ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਪਖਰਭਾਸ਼ਾ ਖਲ ।ੋ  
3. ਸਾਹ  ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

4. ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਖਕਹੜੀ ਗੈਸ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛਿੱਡਣ ਵੇਲੇ ਖਕਹੜੀ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

5.  ਸਰੀਰਕ ਖਕਖਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੰੂ ਭੁਿੱ   ਖਕਉਂ ਲਗਦੀ ਹੈ ? 
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ਹਵਾ ਅੰਦਿ ਪ ਿੱ ਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ hvw C`fI jWdI hY 

pslIAW bwhr 
AwauNdIAW hn 

pslIAW bwhr 
AwauNdIAW hn 

 

ਿੇਟ ਿਿਦਾ ਹੇਠਾਂ 
ਵਿੱ ਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

pyt prdw vwps 
huMdw hY 


