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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

 0,5 در دستگاه تنفس، هوا پس از عبور از ناي از .................. می گذرد.  1

 0,5 گوارش نهایی غذا در ..................... صورت می گیرد. 2

 0,5 رگ هایی که به بافت قلب خونرسانی می کنند ....................... نام دارند. 3

 0,5 راه ناي را می بندد.در هنگام بلع، ....................  4

 صحیح/ غلط 5

 در هنگام دم، هواي حاوي کربن دي اکسید به داخل کیسه هاي هوایی وارد می شود. •

 درصد است. 21میزان اکسیژن در هواي تهران بیش از  •

 حفره تشکیل شده است. 2دریچه و  4قلب انسان در مجموع از  •

 را به آن بر می گردانند.سرخرگ ها خون را از قلب خارج و سیاهرگ ها خون  •

 

2 

 گزینه اي 4سواالت  6

 کدام یک از اندام هاي زیر جزء بخش هاي اصلی دستگاه گوارش است؟ 
 الف) کبد          ب) معده            ج) پانکراس                 د) کیسه صفرا

 چند درصد حجم خون را سلول هاي خونی تشکیل داده اند؟ 

 درصد55درصد              د)  45درصد              ج)  35ب) درصد          25الف) 

2 

 تولید صدا چگونه صورت می گیرد؟ 7

 1 

 چرا تنفس از طریق بینی نسبت به تنفس از طریق دهان بهتر است؟ 8

 1 

 نقش بافت چربی در اطراف قلب چیست؟ 9
 

 

 

1 

 .......................... نام و نام خانوادگی:

 هفتم و رشته: قطعم

 ........................................... :نام پدر

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 2سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوري اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ي

 تهران12اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دو��ر  د��ر�تان                                                                                            
         

 زیست  نام درس:
 چراغیان :نام دبیر

 07/03/1397 :امتحان تاریخ
 صبح   8  :ساعت امتحان

 دقیقه100 : امتحانمدت 



 
 نمره 20جمع بارم : 

 دو مورد از وظایف خون را نام ببرید؟ 10

1 

 دستگاه گوارش پرندگان با دستگاه گوارش انسان در چیست؟تفاوت  11

1 

 چگونگی انتقال گازهاي تنفسی در سطح کیسه هاي هوایی و بافت ها را با هم مقایسه کنید؟ 12

2 

 هدف از گردش ششی خون و گردش عمومی خون چیست؟ 13

1 

 شرح دهید؟ در خون چه سلو لهایی دیده می شوند؟ نام ببرید و وظایف هر کدام را 14

2 

 چهار مورد از اجزاي فرعی دستگاه گوارش را نام ببرید؟ 15

1 

 انواع دندان و وظیفه هر کدام را شرح دهید؟ 16

1 

 مواد دفعی اي که در بدن تولید می شوند، چه هستند و توسط چه اندامی(هایی) دفع می شوند؟ 17

1 

 وظایف روده بزرگ را نام ببرید(دو مورد)؟ 18

 

 

 

1 



 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنماي تصحیح ردیف

 نایژه 1

 روده باریک 2

 کرونر 3

 اپی گلوت  4

5 

 غلط •
 غلط •
 غلط •
 صحیح •

6 
 ب

 ج

7 
 برخورد هوا با تارهاي صوتی موجود در حنجره و ارتعاش آنها منجر به تولید صدا می شود.

 

8 
 چون از ورود عوامل خارجی مثل گرد و غبار و عوامل بیماري زا به بدن جلوگیري می کند.

 

 تولید انرژي -محافظت 9

 ایمنی بخشی -براي سلول ها انتقال غذا -انتقال گازهاي تنفسی 10

 سنگ دان -چینه دان 11

12 
در سطح کیسه هاي هوایی اکسیژن به کیسه ها وارد و کربن دي اکسید خارج می شود اما در سطح بافت هاي 

 بدن برعکس

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ي
 تهران 12ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصیلی  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 زیستنام درس: 

  حمیدرضا چراغیاننام دبیر:

    07/03/1397:امتحانتاریخ 

 صبح8  ساعت امتحان:

 دقیقه100 :امتحانمدت 



 

 

13 
هدف از گردش خونی ششی اکسیژن دار شدن خون تیره می باشد و هدف از گردش خون عمومی انتقال خون 

 دار شده به کل سلول هاي بدن است. اکسیژن

14 

خون از دو بخش پالسما و سلول هاي خونی تشکیل شده است. سه نوع سلول خونی: گلبول هاي سفید که در 
ایمنی بدن نقش دارند، گلبول هاي قرمز که در انتقال گازهاي تنفسی نقش دارند و پالکت ها که در انعقاد خون 

 نقش دارند.

 آپاندیس -کیسه صفرا -پانکراس -کبد 15

 پیش(گرفتن غذا)، نیش(بریدن غذا، آسیاب کوچک و آسیاب بزرگ(خرد کردن غذا)  16

 امضاء:    حمیدرضا چراغیاننام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 20جمع بارم :
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