باسمه تعالی
نمونه سواالت فصل 15:

پایه  :هفتم

درس علوم تجربی

1

درسواالت زیر جاهای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید:

1-1

نای دوشاخه دارد که به آن ها ......................................می گویند.

2-1

انتهای نایژک ها در شش ها،به  ....................................................ختم می شود .

3-1

تغییر شکل پرده ........................................باعث دم وبازدم می شود .

4-1

عبورهوا ازمیان  .........................................موجب تولید صدامی شود .

5-1

خون به کمک ............................و ............................گازهای تنفسی را انتقال می دهد.

6-1

کاراصلی کلیه ها را لوله هایی به نام ............................یا  ............................انجام می دهند.

7-1

ادرارتشکیل شده درنفرون ها به ............................می ریزد.

2

درست یانادرست بودن عبارت های زیر رامشخص کنید ودرصورت نادرست بودن عبارت درست رابازنویسی کنید

نادرست

1-2

دستگاه تنفس تنهادستگاه دفعی بدن است.درست

2-2

دراطراف کیسه های هوایی مویرگ های خونی فراوانی وجود دارد.درست

3-2

قفسه سینه ضمن محافظت ازشش ها دربازوبسته شدن آن هانقش دارد.درست

4-2

تقریبا یک سوم هوای پاک گاز اکسیژن است.درست

5-2

هنگام صحبت کردن عمل دم را انجام می دهیم .درست

6-2

کلیه هابه وسیله میزنای به مثانه متصل اند .درست

3

درسواالت زیرفقط یکی ازپاسخ ها درست است.آن رامشخص کنید

1-3

کدام مورد درخصوص تبادل با محیط نادرست می باشد؟

نادرست
نادرست

نادرست
نادرست
نادرست

)1هواپس ازحلق واردحنجره می شود
)2حنجره درتولیدصوت نقش دارد
)3هوا ازنایژک ها واردنایژه می شود
 )4کیسه های هوایی محل تبادل گازهای تنفسی اند
2-3

کدام گزینه محل تبادل گازهای تنفسی است؟
)1نایژه

3-3

)2نایژک

 )3کیسه هوایی

 )4نایژک وکیسه هوایی

کدام گزینه نادرست است؟
)1پرده دیافراگم زیرقفسه سینه قراردارد
)2باالآمدن پرده دیافراگم موجب بازدم می شود
 )3پایین آمدن پرده دیافراگم موجب دم می شود
 )4قفسه سینه نقشی دردم وبازدم ندارد

4

موادد فعی بدن کدام است وبه کمک چه دستگاه هایی ازبدن دفع می شود؟

5

تبادل گازهای تنفسی درچه بخشی از شش ها وچگونه انجام می شود؟

6

تنفس ازراه بینی باتنفس ازراه دهان رامقایسه کنید .تشابه وتفاوت هارابنویسید.

7

دم وبازدم راتعریف کنید.

8

حنجره چگونه صداتولیدمی کند؟

9

مسیرحرکت گازهای تنفسی(اکسیژن وکربن دی اکسید) درخون رابیان کنید.

11

کلیه هاچه موادی را ازبدن دفع می کنند؟

11

لوله ادراری یانفرون چیست؟ چه وظیفه ای دارد؟

12

بخش های شکل رانام گذاری کنید.
...................
.......
.................
.............

13

بدن مابه چه صورت هایی آب دفع می کند؟

14

وظایف کلیه ها رابیان کنید.

......................
....

.......................
.......

طراح  :سیداحمدابراهیمی

