
  علوم هفتم

  صورت صحيح آورده نشده است؟ در كدام گزينه وظيفة اندامك مورد نظر به .1
  ذخيرة مواد دفعي كريچه ) 1
  بندي مواد بسته دستگاه گلژي ) 2
  توليد انرژي  راكيزه ) 3
  ترشح مواد شبكة آندوپالسمي ) 4

  كدام گزينه تعريف صحيحي از دستگاه است؟ .2
  آيد. وجود مي هاي مختلف، دستگاه به بافتاز كنار هم قرار گرفتن ) 1
  شود. يهاي همكار و مشابه تشكيل م دستگاه از اجتماع تعدادي از ياخته) 2
  آورند. وجود مي ها را به ها در كنار هم دستگاه اندام) 3
  شود. هم است دستگاه ناميده مي ها مرتبط به ها كه كار آن اي از اندامك مجموعه) 4

  سرخرگ ششي . . . .3
  همانند سرخرگ آئورت خون روشن دارد.) 1
  كند. خون را وارد دهليز راست مي) 2
  شود. در زير قوس آئورت دو شاخه مي) 3
  كند. خون را از بطن چپ خارج مي) 4

  ها قرار دارد؟ در لولة گوارش پرندگان، معده بين كدام قسمت .4
  دان مري ـ چينه) 2    سنگدان ـ روده) 1
  ـ سنگدان دان  چينه) 4    دان ـ روده چينه) 3

  ها هستند؟ ترتيب منبع كدام ويتامين مرغ و زردآلو به تخم .5
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 ) بگلو اميرحسين قاسم(  )بندي آن ياخته و سازمان ـ  كتاب درسي 96ة (صفح» 4«گزينة  .1

  شبكة اندوپالسمي، شبكة ارتباطي و حمل مواد در ياخته است.

  دهد. ترشح مواد را انجام مي كاردستگاه گلژي 

 ) بگلو اميرحسين قاسم(  )بندي آن ياخته و سازمان ـ  كتاب درسي 99ة (صفح» 3«گزينة  .2

  آورند. وجود مي ها را به ها يا اعضا در كنار هم دستگاه اندام

 ) بگلو اميرحسين قاسم(  )گردش مواد ـ  كتاب درسي 120ة (صفح» 3«گزينة  .3

رود.  ها مي شود كه هر كدام به سمت يكي از شش درسي سرخرگ ششي در زير قوس آئورت دو شاخه ميكتاب  120طبق شكل صفحة 

  برد. ها مي سرخرگ ششي خون تيره را از بطن راست خارج و براي تبادل گازهاي تنفسي به شش

 ) بگلو اميرحسين قاسم(  )سفر غذا ـ  كتاب درسي 112ة (صفح» 4«گزينة  .4

  نشان داده شده است. در زير ترتيب لولة گوارش پرندگان

  روده سنگدان  معده  دان  چينه مري  دهان 

 ) بگلو اميرحسين قاسم(  )سفره سالمت ـ  كتاب درسي 107ة (صفح» 1«گزينة  .5

  است. Aو زردآلو منبع ويتامين  Dو  Aمرغ منبع ويتامين  تخم

  


