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 دقیقه 06مدت امتحان : 

 سماوی : سؤاالتطراح نام 

 یتعالباسمه
 شهرستان برخوار وپرورشآموزش

   نوایی یادزندهدبیرستان 

  98 خرداد

 نام و نام خانوادگی: 

 نام پدر: 

 (            کالس:  )    

            نمره عملی :           کل :       :    نمره برگه 
 

 بارم                                  صفحه   در  سؤاالت                                       برابر هستند .       قرآن کریم دانندینمکه  یکسان با دانندیمآیا کسانی که             
        

 (  دستگاه –گازها  – بافت – هامایع – جامدها – اندام کامل نمایید . ) شدهدادهجمالت زیر را با کلمات  1

 .دهدمیدر .............. و ............... رخ  تواندمیجریان همرفت فقط   -الف 

 .شودمی تشکیلهمکار و مشابه ..................  هایسلولاز  یدر جانداران پرسلولی از اجتماع تعداد  -ب 

 .از ............... های بدن است معده یکی –ج 

1 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 2

 مورد( 2) ؟سلول چیست غشاءکار   –الف 

 ؟نام ببریدویتامین محلول در آب یک   –ب 

 متصل است؟ بطن راستقلب که به  خروجینام رگ   –ج 

 نام رگ خروجی قلب که به بطن چپ متصل است؟  –د 

 چیست؟ یاختهدر  کار هسته –س 

 ؟شودمیو ریزش مو  خونیکمکمبود کدام ویتامین موجب  –ش 

 ؟دمای بدن انسان چند درجه است –ص 

 ؟وجود دارد cغذا که در آن ویتامین یک  –ض 

 ؟گویندمیاستفاده از شیشه خالی سس برای نگهداری حبوبات را چه  –ط 

  ؟شودمیدر کدام حالت ماده بیشترین افزایش حجم در اثر گرما دیده  –ظ 

2.2 

 بدن است؟ عضوزیر از جانب کدام  هایگفته 3

 .کنممیرا کنترل  شدهجذبمواد من   -الف 

 .شوندمیساخته  Kو   B  هایویتامیندر درون من   -ب 

 . کنممیمن روی غذا اسید ترشح  –ج 

 کنم.میلیون لیتر مایع را جابجا می 2هستم که ساالنه حدود  ایمن تلمبه –د 

 .وجود دارد اییچهی ماهبعد از حلق و در ابتدای نای قرار دارم و درونم دو پرده من – س

 .شومیممن مانع ورود غذا به نای  –ش 

 .و لوله کوتاه بین نای و شش هستیمما د –ص 

  .شودمیهوا گرم ، مرطوب و  تصفیه  شودمیتنفس از من موجب  –ض 

2 



 ؟فسیلی را بنویسید یهاسوختاستفاده از  هاییانز دو مورد از  4

 

1 

 .؟ نام ببریداندکدمچهار ویژگی فلزات  2

 

1 

 .پاسخ دهید 6

 ؟بتن بنویسید شدن ترمقاومدو راه برای  –الف 

 ؟آلیاژ چدن شامل چه عناصری است –ب 

 .آیدیم به وجود آبشار هارودخانهچرا در مسیر برخی  -الف 
 

 مورد ( 2؟ ) ناشی از چه عواملی است دهدمیخطاهایی که در یک آزمایش رخ  –ب 
 

2 

 ؟ی از اتالف گرما در خانه بنویسیدراه جلوگیر  4 7

 

1 

 با توجه به شکل نام عضو را مقابل شماره بنویسید و جاهای خالی را پرکنید. 8
 = 1شماره 
 = 2شماره 
 = 3شماره 

 ............. است........انشعابی از  آوردمی 1رگی که خون تصفیه نشده را به عضو شماره 

 

 

 

 

 

1 

 .ی گیاهی و جانوری بنویسیدهادو تفاوت بین سلول 9

 

1 

 .کامل کنید های خونی است آن راجدول زیر در رابطه با سلول 11

 کار سلول شکل نوع سلول

   های سفیدگلبول

   های قرمزگلبول
 

1 

 .مثال بزنیدقانون پایستگی انرژی را توضیح دهید و یک  11

 

 

1 

 ؟هستند ترمناسب زیرزمینی هایآبرسی برای ذخیره  هایزمینآبرفتی نسبت به  هایزمینتوضیح دهید که چرا  12

 

1.2 

 




