
 (گردش خون و قلب) ۱٤فصل - نمونه سوال بخش سوم علوم هفتم
 
 جانداران تک سلولی جذب و دفع مواد را چگونه انجام ميدهند -۱
   
 چرا جانوران پرسلولی نياز به دستگاه گردش مواد دارد  -۲
   
از خود  و...............و.................................نياز دارند و  سلول های ما به..................... -۳

 دور می کنند 
   
 دستگاه گردش خون شامل....................و........................و....................است  -٤
   
 خون چيست؟(نویسنده پرهيزی مدرسه تيزهوشان و نمونه رازی شيراز)  -٥
   
 رگ چيست؟  -٦
   
 ی مختلف قلب را نام ببرید قلب چيست؟ قسمت ها -۷
   
 دستگاه گردش مواد در اسفنج و کيسه تنان چگونه است  -۸
   
 جرم قلب کمتر از.................گرم است و در یک سال.....................ليتر خون جابجا می کند  -۹
 

 قلب با ضربان خود چه کاری انجام می دهد  -۱۰
   

 بافت های قلب را نام ببرید و هر کدام در چه قسمتی قرار دارد  -۱۱
   

 منظور از ماهيچه قلبی چيست  -۱۲
   

 دریچه قلبی چگونه به وجود می آید  -۱۳
   

 وجود بافت پيوندی در اطراف قلب چه کمی به آن می کند  -۱٤
   

 قلب چگونه وارد سرخرگ می شود  -۱٥
   

 انواع رگ ها را نام ببرید -۱٦
   

 سرخرگ چيست  -۱۷
   

 سياهرگ چيست  -۱۸
   



 مویرگ چيست  -۱۹
   

 وظيفه سرخرگ آئورت چيست  -۲۰
   

 ویژگی و وظيفه بزرگ سياهرگ ها را بنویسيد   -۲۱
   

 ویژگی و وظيفه سرخرگ ششی را بنویسيد  -۲۲
   

 ویژگی و وظيفه سياهرگ ششی را بنویسيد  -۲۳
   

 انواع گردش خون در بدن انسان را بنویسيد و مسير آن را مشخص کنيد  -۲٤
   

 خون سمت چپ و راست قلب را مقایسه کنيد  -۲٥
   

 مراحل ضربان قلب را به ترتيب نام ببرید  -۲٦
   

 تفاوت سرخرگ .و سياهرگ را بنویسيد -۲۷
   

 مویرگ چيست  -۲۸
   

 ویژگی و وظيفه مویرگ چيست  -۲۹
   

 سياهرگ ها چگونه به وجود می آید  -۳۰
   

 منظور از گردش خون باز چيست  -۳۱
   

 کدام جانوران مویرگ ندارند  -۳۲
   

 در هر ضربان قلب چه روی می دهد  -۳۳
   

 فشار خون چيست  -۳٤
   

 نبض چيست  -۳٥
   

 ميزان فشار خون طبيعی در انسان چقدر است  -۳٦
   

نی روی پای خود بایستيم یا روی صندلی بنشينيم پا ورم می چرا وقتی به مدت طوال -۳۷
 کند؟برای جلوگيری از آن چه کنيم(نویسنده پرهيزی مدرسه تيزهوشان و نمونه رازی شيراز) 

   



 خون یک نوع...................است  -۳۸
 

 مقدار خون در یک فرد بزرگسال ...................... ليتر است  -۳۹
 

 مختلف خون را نام ببرید  قسمت های -٤۰
   

 پالسما چيست؟  -٤۱
   

 سلول های خونی در................شناورند  -٤۲
 

 است  ...................... و ...................... و ........................... سلول های خونی شامل -٤۳
 

 سه وظيفه خون را بنویسيد  -٤٤
   

 شکل گلبول سفيد . گلبول قرمز و پالکت چگونه است  -٤٥
   

 وظيفه گلبول سفيد را بنویسيد  -٤٦
   

 وظيفه گلبول قرمز را بنویسيد  -٤۷
   

 وظيفه پالکت را بنویسيد  -٤۸
   

از بين سلول های خونی تعداد ....................از بقيه بيشتر و.....................از بقيه کمتر -٤۹
 است 

   
50-  RBC   چيست؟ 

 
51-  WBC چيست؟ 
   

دستگاه گردش خون با دستگاه گوارش چه ارتباطی دارد(نویسنده پرهيزی مدرسه تيزهوشان  -٥۲
 و نمونه رازی شيراز) 

   
 گاه گردش خون با دستگاه دفع  ادرار چه ارتباطی دارد دست -٥۳
   

 دستگاه گردش خون با دستگاه تنفس چه ارتباطی دارد  -٥٤
   

 دستگاه گردش خون با دستگاه عصبی چه ارتباطی دارد  -٥٥
 
   


