
 به نام خداوند جان و خرد

 هدف ولتی هوشمنددبيرستان غيرد

 هفتمپایه           طراح : منوچهر نيک نژاد                                              

 ***11فصل  *** متـــــن ســــــؤاالت

جانداری مثل باکتری فقط از .................. ساخته شده است. -1  

واحد زنده جانداران ............... نام دارد.ترین  کوچک -2  

یاخته ) سلول ( چیست؟ -3  

را نام ببرید. چهار نوع از سلول های بدن انسان -4  

دارای شش ویژگی می باشد ، آنها را بنویسید.ن انسان دهر سلول در ب -5  

نامند؟به چه دلیل یاخته را واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می  -6  

شباهت سلول ها را با هم بنویسید. -7  

) پالسمایی ( را تعریف کنید و کار آنرا بنویسید.غشا یاخته ای  -8  

غشا نفوذ پذیری انتخابی دارد ، یعنی چه؟ -9  

غشا سلول از چه موادی ساخته شده است؟ -01  

میان یاخته ) سیتوپالسم ( چیست ؟ -00  

اندامک چیست ؟ -02  

هسته چیست ؟ -03  

سلول های ماهیچه ای و عصبی چه تفاوت هایی با هم دارند؟ -04  

تفاوت هسته باکتری ها با دیگر جانداران را بنویسید. -05  

.در جلو آن بنویسید هر یک از اجزای سلول را وظیفه -06  

 

 

 

 

 

 

 

ای هختبخش های یا فرآیند ) وظيفه (  

 هسته 

یل ( کریچه ) واکو   

 رناتن ) ریبوزم ( 

 میان یاخته ) سیتو پالسم ( 

 غشا یاخته ای 

 راکیزه ) میتو کندری ( 

 دستگاه گلژی 



ه باید کرد؟برای مشاهده بهتر یاخته ها چ -07  

را بنویسید.گیاهی و جانوری سلول های سه شباهت و سه تفاوت  -08  

مثال بزنیدپرگنه ) کلنی ( چیست؟ -09  

بافت پوششی را از لحاظ نوع کار و شکل بنویسید. سلول های تناسب -21  

عصبی و خونی را بنویسید. بافتسلول های تناسب  -20  

تناسب سلول های گیاهی مانند آوندها از لحاظ کار و شکل چگونه است؟ -22  

. مثال بزنید افت های اصلی بدن انسان رااز ب نمونهپنج بافت چیست؟  -23  

عضو بدن انسان را نام ببرید. پنجاندام ) عضو ( چیست ؟  -24  

.را نام ببریدانسان دستگاه بدن  پنجدستگاه چیست ؟  -25  

با جمع شدن دستگاه ها در کنار هم .................................... به وجود می آید. -26  

 

شته و به آنها پاسخ ( می باشد ، لطفا آنها را در دفتر علوم خود نوبندی آن سلول و سازمانسواالت فوق مربوط به فصل یازدهم ) ،دانش آموزان خوبم

 دهید.

  شود . می محسوب  قسمتی از نمره عملی شمادقت فرمایید انجام تکالیف داده شده  

نژاد با سپاس : نیک  


