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تاریخ:

ﻧﻣوﻧﮫ ﺳواﻻت اﺑﺗداﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻧﮑور
نام:

هحل ههر آهوزشگاه

نام خانوادگی:

سازهان آهوزش و پرورش استان لرستان

ساعت:

نام پدر:

اداره آهوزش و پرورش هنطقه کوهنانی

نام دبیر :کونانی

کالس:

دبیرستان ................ :

نام گروه:

تعداد سوال 12 :سوال

آزهون علوم تجربی نوبت دوم  ،پایه هفتن

ردیف

سواالت

1

جاّای خالی راکاهل کٌیذ.

تعداد صفحه2 :ص
بارم

الف -افشٍدى فلشّای کزٍم ٍ ًیکل تِ آّي سثة تَلیذ هادُ جذیذی تِ ًام  ..........................هی ضَد.
ب  -چگالی فَالد خیلی .....................اس طال ٍچگالی فَالد ًیش  ....................اس آلَهیٌین است.

3

ns

ج – در اًتقال گزها تِ رٍش ً ........................یاسی تِ ٍجَد هادُ ًیست.
ت  -غطا  ......................دارد؛ یعٌی فقط تِ هَاد هَرد ًیاس سلَل اجاسُ ٍرٍد هی دّذ ٍ هَاد سائذ ٍ تزضحی را اس سلَل خارج هی کٌذ. .
ث – اگز ٍیتاهیي  .................در تذى ضوا تِ اًذاسُ کافی ًثاضذ ،استخَاى ّایتاى تِ اًذاسُ کافی کلسین جذب ًوی کٌٌذ ٍ ًزم هی هاًٌذ.

تِ سَاالت سیز پاسخ دّیذ.

2

الف :اًَاع سفزُ ّای آب سیزسهیٌی را ًام تثزیذ ؟

tio

ب :هَاد هعذًی سیشچِ ًقطی در تذى دارًذ؟ الف) کلسین  ......................ب) آّي ......................

2.5

جّ :ز ٍیضگی هزتَط تِ کذام رگ تذى است؟ الف) تِ تطي هتصل است .....................:ب) تِ دّلیش ٍصل است....................:
ت 4 :تخص ًفزٍى را ًام تثزیذ؟

ٍاصُ ّای سیز راتعزیف کٌیذ.

3
ب :صفزا ................. :

ج :گزدش خَى ضطی ...................... :
تّ :ستِ ......................... :

ضکل هقاتل کذام تخص اس دستگاُ گَارش را ًطاى هی دّذ؟
 4ب) ًقص اصلی ایي تخص چیست؟

5

1/5

@

ج)ایي پزسّا چِ کوکی تِ جذب غذا هی کٌٌذ؟

qu

ثً :فزٍى ................... :

es

الف :هٌطقِ اضثاع ............... :

3.25

1

اًَاع اًذام ّای سیز را ًام تثزیذ؟

1
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جذٍل سیز را کاهل کٌیذ.

1/25

ًَع سلَل

ضکل

کار آى

گلثَل قزهش

سکِ هاًٌذ تا ٍسط فزٍ رفتِ

...........................

گلثَل سفیذ

تقزیثاً کزٍی ضکل

...........................

....................

تسیار ریشًذ ٍ ضکل تخصَصی ًذارًذ.

............................

ضکل سیز تخص ّای عالهت گذاری ضذُ را ًام تثزیذ؟

1.5

8

ns

ٍظیفِ پاًکزاط را تَضیح دّیذ؟

ایي ضکل را ًاهگذاری کٌیذ ؟

1

tio

ب) ٍیضگی ّز کذام را تٌَیسیذ؟

es

9

ضکل رٍتزٍ کذام دستگاُ تذى را ًطاى هی دّذ؟

1

ب) کذام تخص ایي دستگاُ ٍظیفِ اصلی تثادل گاسّا تا هَیزگ را اًجام هی دّذ؟

11

حٌجزُ چگًَِ صذا تَلیذ هی کٌذ ؟

12

اجشا دستگاُ گَارش رادر پزًذُ هقاتل ًاهگذاری کٌیذ؟

qu

کذام اًذاهک سلَلی در تاکتزی هطخصا ٍجَد ًذارد؟

@

10

تٌظین هحیط داخلی تذى چیست ٍ ٍظیفِ کذام تخص تذى است؟

1.5

1
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20ن

موفق باشید  .....کونانی
2

