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 دقیقه

 بارم سواالت

A ..جای خالي را با کلمات مناسب پر کنید 

 مخلوطی ناهمگن است که درآن ذرات یک جامد به صورت معلق درآب پراکنده اند........................... -1

 دریک تغییر شیمیایی موادی که دچار تغییر شیمیایی می شوند ........................ نامیده می شوند.-2

 مرتب شده اند........................... حسب افزایشدرجدول عناصر بر -3

 عدد اتمی یکسانی دارند ولی عد جرمی متفاوتی دارند ودریک خانه از جدول جای می گیرند........................... -4

 .است........................... )تنفس،ضربان قلب وفشارخون( مرکز کنترل فعالیت های غیرارادی مثل -5

 ازبقیه قسمت های گوش بیشتر است چون ازطریق یک مجرا باحلق درارتباط است ...........................  خطر عفونت گوش -6
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B ..برای هر مورد گزينه ی صحیح را انتخاب کرده و عالمت بزنید 

 درهنگام خوردن غذا چه اتفاقی درجگر یا کبد می افتد؟-7 

 تبدیل  سلولزبه گلیکوژن  -د     تبدیل گلیکوژن به سلولز  -ج       تبدیل  گلوکزبه گلیکوژن  -ب         ه گلوکزتبدیل گلیکوژن ب -الف

 دیده می شوند؟ یا حالتی کروموزوم ها در چه وضعیت -8  

 د( تقسیم و با میکروسکوپ   ج( تقسیم و با چشم                        ب( عادی و با میکروسکوپ      الف( عادی و با چشم      

 درکدام مفصل به طورنامحدوددرهمه ی جهات حرکت دارند؟ استخوان ها-9

 انگشتان-زانو             د-جمجمه                ج-بازو وشانه               ب-الف

 محیط نقش دارند؟هم راثت و درایجاد  کدام صفت زیرهم و 11

 دوسربازو استراحت ماهیچه ماهیچه دوسربازومنقبض

 ماهیجه سه سربازو منقبض ماهیجه سه سربازواستراحت

 (.............2وضعیت ) (.............1وضعیت )

 د( وضعیت نرمه گوش             ج( رنگ چشم            ب( اثرانگشت            الف( سکته ی قلبی      

گونه خواهد با توجه به اطالعات جدول وضعیت آرنج چ -11

   بود؟

 ( خمیده2( خمیده، )1) -ب               ( باز2( باز، )1) -الف 

 ( باز 2( خمیده، )1) -د            ( خمیده 2( باز، )1) -ج

 کار سایر غدد را تنظیم می کند ؟ ،کدام غده ضمن ترشح  هورمون رشد باترشحات خود -12

 د پانکراس                ج(هیپوفیز                   (فوق کلیوی        ب         الف(تیروئید            
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 «مصفـــــــحه ی دو»

C. درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص کنید . 

 وجودحس بویایی درجلوگیری ازخطرات وحتی حفظ جان شخص موثراست.................-13

 استخوان هارادرمحل مفصل های متحرک به هم وصل می کند..................رباط بافت پیوندی محکمی است که -14

                درسیناپس ،سلول ها به هم متصل هستند وارتباط آن ها ازطریق  آزاد شدن موادشیمیایی خاصی برقرار می شود..................           -15

 موادی اسیدی هستند............. موادی که پی اچ آن ها بین هفت تاچهارده است-16
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D.به سواالت پاسخ دهید . 

 دریک بشر صد میلی لیترآب می ریزیم ،سپس پنج گرم مس سولفات یاکات کبود رادرآن می ریزیم . -17

 مخلوط به دست آمده همگن است یا ناهمگن.................–الف 

 دوویژگی برای این مخلوط بنویسید؟-ب

 نی رادرآن بگذاریم چه اتفاقی می افتد؟اگر یک میخ آه-ج
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 گاز اکسیژن+شمع         گاز کربن دی اکسید       +بخارآب   +گرما ونور                         رانشان می دهد.   سوختن شمع، واکنش  -18

 فراورده های واکنش را بنویسید..................................... –الف  

 دهنده ها کدام است ......................................... واکنش -ب

 این واکنش با گرفتن انرژی همراه است یا آزادکردن انرژی.................................. -ج

 برای شناسایی گازکربن دی اکسید چه راهی راپیشنهاد می دهید؟-د
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 رارسم کنید؟ لیمه یون شکل -الف  -19

 این یون ازچه نوعی است ، چرا-ب
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 شکل نورون )سلول های اصلی دستگاه عصبی( رارسم ونامگذاری نمایید؟-الف  -21

 جهت هدایت پیام درنورون ها چگونه است؟ -ب
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 ژن جبران شود.وقتی سطح اکسیژن تنفسی ما کاهش یابد ،دستگاه تنفسی مابازشده وماخمیازه می کشیم تااین کاهش اکسی-21

 خمیازه کشیدن ما ارادی است یا غیر ارادی انعکاسی ؟............. -الف

 این فعالیت توسط کدام مرکز عصبی کنترل می شود؟.................-ب

 این  فعالیت اغلب برای چه هدفی دربدن انجام می شود ؟..................-ج
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 ک اسیدی دارد بکاریم گلبرگ های آن............ رنگ می شود،اگرگل ادریسی را درگلدانی که خا -22

 ولی درگلدان خاک بازی............. رنگ می شود؟چرا
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  «سومصفـــــــحه ی »

 نشان می دهد ؟  قندخون را، با مقدار ترشح هورمون انسولینکدام نمودار رابطه ی درستی از  --23

                                -ج                           -د                                                             -د                                                                                      قندخون                                    قندخون                                             قندخون                                           قندخون           

 -د                                           -ج                                                   -ب                                                    -الف                   

 انسولین                                      انسولین                        انسولین  انسولین 
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 دانشمندان برای ایجاد باکتری تولید کننده انسولین ازچه روشی استفاده می کنند؟-الف -24

 رد؟چراازاین نوع باکتری برای درمان چه بیماری می توان استفاده ک -ب

1 

امروزه کاهش ذخایرآب شیرین یکی ازمشکالت اساسی دربخش کشاورزی است،بنابراین کشاورزان کاشت خیاروگوجه را به روش  -25

کشاورزحداقل باید برای کاهش اثرات سم گلخانه ای انجام می دهند،دراین گلخانه ها به منظور دفع آفات ازانواع سموم استفاده می شود،و

مپاشی محصوالت گلخانه رابرای فروش به بازارعرضه نمایداما گاهی به خاطر قیمت باال ونیاز بازارکشاورز دوسه روز پس ده روز پس ازس

 .ازسمپاشی محصوالت گلخانه رابرای فروش به بازارمی آورد

 ؟مصرف این نوع محصوالت خطر ابتال به چه بیماری رادرجامعه ما افزایش می دهد-الف

 چه اتفاقی برای سلول ها ی بدن می افتد؟دراین نوع بیماری -ب

 حداقل دوعامل مضر دیگر برای ابتال به این بیماری را بنویسید؟-ج
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 یک سلول سه کروموزومی رانشان می دهد. شکل مقابل -26

  رسم کنید؟سلول سه کروموزومی این مراحل تقسیم میتوز رابرای  -الف

 خص کنید؟صحیح یا نادرست بودن عبارات زیررامش -ب

 این تقسیم درسراسرعمرماانجام می گیرد..............-

 این تقسیم درتمام سلول های بدن ماانجام می گیرد............-
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 جدول راکامل کنید؟ -

 نوع تولید مثل نوع جاندار

 )جنسی یاغیرجنسی(

 روش یکی ازمعایب یکی ازمزایا

 تولیدمثل

 ................................. ................................. تکثیر تندوسریع یرجنسیغ مخمر

 تخم گذار ................................. ................................. جنسی کبوتر
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 و...(وجوددارد؟چه تفاوتی بین تولید مثل وویژگی های دیگرجانداران مثل)تغذیه،تنفس،حرکت  -36
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 نمره 15جمع نمرات:          
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