
(تبادل با محيط دستگاه تنفس و  ۱٥فصل  - نمونه سوال بخش سوم علوم هفتم
 دستگاه دفع ادرار) 

 
 وظيفه دستگاه تنفس را بنویسيد -۱
   
 قسمت های مختلف دستگاه تنفس را به ترتيب نام ببرید  -۲
   
 سه دليل بياورید که تنفس با بينی بهتر از تنفس با دهان است  -۳
   
 نایژه چيست  -٤
   
 نایژک چيست  -٥
   
 کيسه های هوایی درکجا قرار دارد  -٦
   
 وظيفه مویرگ های اطراف کيسه های  هوایی چيست  -۷
   
 وظيفه کيسه  های هوایی چيست  -۸
 
 ششها در کجا قرار دارد  -۹
   

 دو نقش قفسه سينه را بنویسيد  -۱۰
   

 پرده دیافراگم در کجا قرار دارد(نویسنده پرهيزی مدرسه تيزهوشان و نمونه رازی شيراز)  -۱۱
   

 نقش پرده دیافراگم را بنویسيد  -۱۲
   

 پرده جنب چيست  -۱۳
   

 چيست  مایع جنب -۱٤
   

قفسه سينه از ................دنده تشکيل شده که از پشت به....................مهره و از جلو  -۱٥
 به........................متصل شده است 

 
 جناغ سينه در کجا قرار دارد  -۱٦
   

 ميزان اکسيژن موجود در هوای سالم و آلوده را مقایسه کنيد  -۱۷
   

 دود سيگار چه اثری بر سالمت فرد و اطرافيانش دارد  -۱۸



   
 ترکيبات موجود در سيگار چيست  -۱۹
   

 چند بيماری شایع افراد سيگاری را بنویسيد  -۲۰
   

 چرا افراد سيگاری مرتب سرفه می کنند  -۲۱
   

 تار صوتی چيست  -۲۲
   

 صدا چگونه توليد می شود  -۲۳
   

 منظور از دم چيست  -۲٤
   

 منظور از بازدم چيست  -۲٥
   

 خون به کمک ................و................گاز های تنفسی را انتقال می دهد  -۲٦
 

 اکسيژن چه کمکی به سلول می کند  -۲۷
   

 برای شناسایی کربن دی اکسيد آزمایشی را طراحی کنيد  -۲۸
   

 به ................... گ ها محل مناسب برای نفوذ اکسيژن ازدیواره کيسه هوایی ومویر -۲۹
 باشد و عبور کربن دی اکسيد از...................به......................می باشد  .................می

   
 وظيفه دستگاه دفع ادرار را بنویسيد  -۳۰
   

 دستگاه دفع ادرار از چه اندامهایی درست شده است؟  -۳۱
 

 اوره چيست  -۳۲
   

 ترکيبات ادرار را بنویسيد  -۳۳
   

 کليه ها چه شکلی است و در کجا قرار دارد -۳٤
   

 کدام کليه باالتر قرار دارد  -۳٥
   

 وظيفه سرخرگ کليه را بنویسيد  -۳٦
   

 ویژگی سرخرگ کليه را بنویسيد  -۳۷



   
 وظيفه سياهرگ کليه را بنویسيد  -۳۸
   

 ویژگی سياهرگ کليه را بنویسيد  -۳۹
   

 خون تصفيه شده از طریق...................خارج و وارد..........................ميشود  -٤۰
 

 نفرون چيست؟  -٤۱
   

 وظيفه نفرون چيست  -٤۲
   

 ادرار در........................ ساخته می شود  -٤۳
 

 ادرار چگونه ساخته می شود  -٤٤
   

 لگنچه چيست  -٤٥
   

 ميزنای چيست  -٤٦
   

 مثانه چيست  -٤۷
 

 ادرار از طریق.........................خارج می شود  -٤۸
 

 چه زمانی دفع ادرار احساس می شود  -٤۹
   

 قسمت های مختلف نفرون را نام ببرید  -٥۰
   

 چند اندام دفعی را نام ببرید -٥۱
 
 منظور از محيط داخلی چيست  -٥۲ 

   
اگر..................و .......................مواد موجود در محيط داخلی ثابت باشد سلول کار خود را  -٥۳

 به خوبی انجام می دهد. 
 

 وظایف  کليه در بدن را بنویسيد.  -٥٤
   

 راه های جذب آب به درون بدن را بنویسيد.  -٥٥
   

 خروج آب از بدن را بنویسيد.  راه های-٥٦



   
 آیا هميشه ميزان مصرف آب برای همه باید یکسان باشد دليل بياورید؟  -٥۷
   

 چند بيماری دستگاه دفع ادرار نام ببرید.  -٥۸
   

 راه های پيشگيری از سنگ کليه و مثانه را بنویسيد..  -٥۹
   

 چرا نباید ادرار را به مدت زیاد در مثانه نگه داریم؟  -٦۰
   

 مورد) ٤در تنظيم محيط داخلی چه اندام هایی دخالت دارند؟( -٦۱


