
 نوبت اول: نوبت امتحانی   باسمه تعالي              نام ...............................................................

 تنشهپایه :         .............................................نام خانوادگی 

 42/01/39: تاریخ امتحان  سازمان آموزش و پرورش فارس .......................................................نام پدر 

 ................... ردیفشماره  مدیریت آموزش و پرورش الرستان علوم تجربی: نام درس 

 دقیقه  01 مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دبیرستان 0شماره صفحه : 

    

 

 2    خبّبی خبلی را ثب کلوبت هٌبست پز کٌیذ.   1

 ............................. ٍ ............................. ّوزاُ است.سَختي ، تغییزی .............................. است کِ ثب تَلیذ  -الف  

  حل ضًَذُ است.ٍ ................................ ............................ حالل در َّا ، .... -ة  

 اس ................................ ٍ ................................ تطکیل ضذُ است.« دستگبُ عػجی » ثخصِ هزکشی  -ج  

هبدُ ای است کِ در ثذى ثِ ............................... ی ثزًح طالیی کِ ثب تزسیق صى خبظ تَلیذ هی ضَد ، دارا -د  

  تجذیل هی ضَد.

ًَتزٍى دارد. اثتذا عذد اتوی ٍ عذد خزهی آى را ثذست ثیبٍریذ ٍ در  10پزٍتَى ٍ  9الکتَرى ،  9اتن فلَئَر ،   2

 75/1  . رسن کٌیذ« ثَر » کٌبرِ ًطبًِ التیي آى ثٌَیسیذ. ضکل اتن آى را ثز اسبس هذل اتوی 

 

 

 1  در ّز کذام اس فعّبلیت ّبی سیز ، کذام ثخص اس دستگبُ عػجی اًسبى ، فعبل هی ضَد؟   3

 صیوٌبستیک ٍ حزکبت آى :در حبل اًدبم ٍرسش  -الف  

 اًذیطیذى در هَرد ّویي سَال : -ة  

 ضزثبى قلت : -ج  

 دیذى یک خسن در فبغلِ دٍر : -د  

 1    را هطخع کٌیذ : درست یب غلط ثَدى خوالت سیز   4

 غ   ص    عػت ّبی حسی ، پیبم ّبی عػجی را اس هزاکش عػجی دریبفت هی کٌٌذ. -الف  

 غ   ص  کلَئیذّبست. عآة غبثَى ، ًَعی هخلَط است ٍ اس ًَ -ة  

 غ   ص  ( در هی آٍرد.10ثِ رًگ آثی ) حذٍد  را PHآة پزتقبل ، کبغذ  -ج  

  غ   ص  ذ دار ، در کبرکزد غذُ تیزٍئیذ هَثز است. هػزف هَادّ غذایی یُ -د  

 25/1   هفػل را تعزیف کٌیذ ٍ اًَاع آى را فقط ًبم ثجزیذ.   5

 

 

 

 

 

ح
صحی

ت
 

 نوره به عدد : نام و نام خانوادگی دبیر : 

 نوره به حروف : تاریخ و اهضاء :

تجدید نظر
 

 نوره به عدد : نام و نام خانوادگی دبیر : 

 نوره به حروف : تاریخ و اهضاء :

 بارم



 
 

 2   است ، کبهل کٌیذ.  سلَل ّبی هبّیچِ اید اًَاع خذٍل سیز را کِ در هَر  6

 صاف قلبی اسکلتی نام و نوع

  غیز ارادی  عول

 دٍکی ضکل ؛ ................. استَاًِ ای ؛ ................. سلَل ّب
یک یب چٌذ ّستِ ای؛ 

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

 تٌفس ؛ .................   هحل

 5/1  تگبُ َّرهًَی ٍ دستگبُ عػجی ثذى را ثٌَیسیذ. یک ضجبّت ٍ دٍ تفبٍت دس  7

 

 25/0   عبهل تعییي کٌٌذُ ی غفبت خبًذاراى چیست ؟   8

 د( ّستِ سلَل DNA ج(  ة( صى الف( پزٍتئیي سلَلی  

 25/0   خشُ ثِ چِ ٍسیلِ تَلیذ هثل هی کٌذ ؟   9

 قطعِ ضذى د( قطعِ ج( تَلیذ هثل خٌسی ة( ّبگ سایی الف( تقسین ضذى  

 25/1  هَرد اس عَاهل هؤثز در ایي ثیوبری را ًبم ثجزیذ.  3چیست؟ « سزطبى »   10

 

 

 

 1   اًَاع لقبح در خبًَراى را ًبم ثجزیذ ٍ ّزکذام را تعزیف کٌیذ.   11

 

 

، گلبس   ............................در ثخبری ای کِ دٍدکص آى درست ٍغلل ًطلذُ ، علالٍُ ثلز کلزثي دی اکسلیذ ٍ         12

 5/0   ............................ ًیش تَلیذ هی ضَد. 
 

 25/0 پیبم عػجی است ٍ ............................ پیبم عػجی را اس خسن سلَلی هی گیزد. ............................ گیزًذُ ی   13

 سَى ؛ دًذریتد( اک ج( دًذریت ؛ ّستِ ة( آکسَى ؛ سیٌبپس الف( دًذریت ؛ آکسَى  

ٍقتی کِ آة هیَُ ی ضیزیٌی را هی ًَضین ، غذُ ی پبًکزاس چگًَِ عولل هلی کٌلذ ٍ چلِ اتیفلبقی در ثلذى                    14

 1     هی افتذ؟ 

   

 

 

 

 

 


