
 
 (سلول)  ۱۱فصل  -نمونه سوال بخش سوم علوم هفتم

 
  .چند ویژگی مشترک جانداران را بنویسيد-۱
   
  .سلول را تعریف کنيد -۲
   
 چند نوع سلول بدن را بنویسيد و وظيفه آنها را بنویسيد   -۳
   
 درازترین سلول بدن را نام ببرید  -٤
   
 تفاوت سلول عصبی را با بقيه سلولها را بنویسيد  -٥
   
 قسمت های مختلف یک سلول را نام ببرید  -٦
   
 غشاء پالسمایی را تعریف کنيد  -۷
   
 دو وظيفه غشاء پالسمایی را بنویسيد  -۸
   
 غشاء پالسمایی نفوذ پذیری انتخابی دارد این جمله یعنی چه؟  -۸
   
 نام علمی چربی.......................ونام علمی قند..............................است  -۹
 

 را بيشتر ساختمان غشاء  پالسمایی را......................تشکيل می دهد و بقيه -۱۰
 ........................تشکيل می دهد  و ................

 
 سيتوپالسم چيست   -۱۱
   

قسمت های مختلف سيتو پالسم را نام ببرید(نویسنده پرهيزی مدرسه تيزهوشان و نمونه  -۱۲
 رازی شيراز) 

   
 منظور از اندامک درو سيتوپالسم چيست  -۱۳
   

 وظيفه هسته سلول را بنویسيد  -۱٤
   

 سلولها بر اساس وضعيت هسته به دو گروه تقسيم می شوند نام ببرید  -۱٥
   

 ت را تعریف کنيد با مثال پروکاریو -۱٦
   



 یوکاریوت را تعریف کنيد با مثال  -۱۷
   

 وظيفه ميتوکندری را بنویسيد  -۱۸
   

 وظيفه ریبوزوم چيست  -۱۹
   

 وظيفه واکویول چيست  -۲۰
   

 وظيفه جسم گلژی را بنویسيد  -۲۱
   

 دیواره سلولی چيست  -۲۲
   

 کلروپالست چيست  -۲۳
   

 جانوری و گياهی را بنویسيد  تفاوت سلولهای -۲٤
   

 چند جاندار تک سلولی را نام ببرید(نویسنده پرهيزی مدرسه تيزهوشان و نمونه رازی شيراز)  -۲٥
 ویژگی تک سلولی ها را بنویسيد  -۲٦
   

 نام دیگر پرسلولی.....................می باشد  -۲۷
 ویژگی پرسلولی ها را بنویسيد  -۲۸
   

 چه رابطه ای بين شکل سلولها و نوع کار سلول وجود دارد  -۲۹
   

 چرا سلول های خونی گرد هستند  -۳۰
   

 چرا سلولهای عصبی دراز و کشيده هستند  -۳۱
   

 شکل سلولهای در مویرگ چگونه است با دليل  -۳۲
   

 وظيفه آوند در گياهان را بنویسيد  -۳۳
   

 هستند سلول های آوند به چه شکلی  -۳٤
   

 بافت را تعریف کنيد  -۳٥
   

 چهار بافت اصلی را نام ببرید  -۳٦
 اندام را تعریف کنيد چند مثال بزنيد  -۳۷
   



 دستگاه را تعریف کنيد  -۳۸
 دستگاه های بدن را نام ببرید  -۳۹
   

 از اجتماع دستگاه بدن.........................به وجود می آید  -٤۰
 
 


