
  (سفر غذا و دستگاه گوارش)۱۳فصل - بخش سوم علوم هفتم نمونه سوال
 
 مواد مغذی چگونه به بدن ما می رسند  - ۱
   
 وظيفه دستگاه گوارش را بنویسيد  -۲
 
 دستگاه گوارش از دو بخش درست شده است نام ببرید  -۳
   
 قسمت های مختلف لوله گوارش را به ترتيب بنویسيد  -٤
   
 زی شيراز) غده های گوارشی را  نام ببرید(نویسنده پرهيزی مدرسه تيزهوشان و نمونه را -٥
   
 لوله گوارش انسان و پرنده را مقایسه کنيد  -٦
   
 بافت های تشکيل دهنده لوله گوارش را از خارج به داخل بنویسيد  -۷
   
 قسمت های مختلف دهان را نام ببرید  -۸
   
 وظيفه دندان را بنویسيد  -۹
   

 انواع دندانها در انسان را نام ببرید وظيفه هر کدام را بنویسيد  -۱۰
   

 تعداد دندان در انسان بزرگسال......................عدد است  -۱۱
 

 از هر نوع دندان به چه تعدادی وجود دارد  -۱۲
   

 دهای مختلف یک دندان را نام ببری قسمت -۱۳
 

 قسمت های مختلف تاج دندان را نام ببرید -۱٤
   

 چه ارتباطی بين شکل و کار دندان وجود دارد  -۱٥
   

 وظيفه اصلی زبان چيست  -۱٦
   

 زبان چه کمکی به دستگاه گوارش می کند  -۱۷
   

 غده های بزاقی در کجا قرار دارند -۱۸
   

 وظيفه بزاق چيست  -۱۹



 ....و.................است بزاق دهان دارای....... -۲۰
 

 آنزیم چيست؟  -۲۱
   

 نقش آنزیم (پتيالين)موجود در بزاق چيست -۲۲
   

 چگونه می توانيد با یک آزمایش وجود آنزیم در بزاق دهان را ثابت کرد  -۲۳
   

 بزاق چه زمان ترشح می شود  -۲٤
   

 خوردن شيرینی زیاد چه اثری بر دندان دارد  -۲٥
   

 وظيفه حلق را بنویسيد  -۲٦
   

 وظيفه زبان کوچک(کام نرم)چيست؟  -۲۷
   

 وظيفه اپی گلوت را بنویسيد  -۲۸
   

 چرا وقتی غذا وارد نای می شود چه روی ميدهد؟دليل بياورید  -۲۹
   

 خوردن لقمه کوچک بهتر از لقمه بزرگ است دليل چيست  -۳۰
 

 وظيفه مری را بنویسيد  -۳۱
   

 ونه در مری حرکت می کند غذا چگ -۳۲
   

 وظيفه معده را بنویسيد  -۳۳
   

 وظيفه سلول های پوششی معده را بنویسيد  -۳٤
   

 شيره گوارشی معده شامل.....................و.......................است -۳٥
 

 وظيفه شيره گوارشی معده چيست  -۳٦
   

 انقباض ماهيچه معده چه کمکی به آن می کند  -۳۷
   

 وظيفه اسيد معده چيست و اگر زیاد ترشح شود چه مشکالتی پيش می آید  -۳۸
   

 برای پيشگيری از زخم معده چه کارهایی انجام دهيم  -۳۹



 مدت توقف غذا در معده به چه چيزی بستگی دارد  -٤۰
   

 دو وظيفه روده باریک را بنویسيد   -٤۱
 

 پانکراس چه کمکی به گوارش می کند  -٤۲
   

 منظور از جذب غذا چيست  -٤۳
   

 مواد غذایی چگونه از روده باریک وارد خون می شود  -٤٤
 

 الکتوز چيست -٤٥
 

افرادی که به الکتوز حساسيت دارند چه کنند(نویسنده پرهيزی مدرسه تيزهوشان و نمونه  -٤٦
 رازی شيراز) 

   
 نام ببرید  تنها  بخش لوله گوارش که همه مواد غذایی جذب خون ميشود -٤٦

 
 وظيفه پرز یا چين خوردگی  روده چيست؟  -٤۷
   

 وظایف روده بزرگ چيست  -٤۸
   

 خوردن ميوه و سبزی چه کمکی به ما می کند  -٤۹
   

 دو ویتامين...............و............توسط باکتری روده بزرگ ساخته می شود  -٥۰
 

 مدفوع چگونه از بدن خارج می شود  -٥۱
   

 ترین اندام بدن را نام ببرید بزرگ-٥۲
 

 چند وظيفه کبد را بنویسيد  -٥۳
   

 خوردن مقدار زیادکربوهيدرات چه مشکالتی برای ما ایجاد می کند  -٥٤
   

 صفرا چيست و وظيفه آن را بنویسيد  -٥٥
   

 افراد خيلی چاق  دچار چه مشکالتی می شوند  -٥٦
 

 افراد خيلی الغر دارای چه مشکلی می شوند  -٥۷
   



 وزن انسان حاصل چه عواملی است  -٥۸
   

 دیابت چيست  -٥۹
   

 منظور از دیابت بزرگساالن چيست و عوامل آن را بنویسيد -٦۰


