
 

 
 

 بسمه تعالی
 10/10/1397تاریخ آزمون: تان مازندران                آموزش و پرورش اس اداره  نام و نام خانوادگی:                                              

 8:30ساعت شروع آزمون:    شهرستان کاردشت                                                                                             تجربی علومنام درس: 
 دقیقه 70مدت آزمون: اول            دوره متوسطه  فاطمیه دخترانه  دبیرستان                                                            تمشه پایه :

 4تعداد کل صفحه:                                              صفحه اولشماره کاس:                                                                                    
 19تعداد کل سؤال:                                                                                                                                                 تقوی نام دبیر: 

 مهر آموزشگاه                                                                                                                                                                           
شماره  سؤال نمره

 سؤال

 یدرا مشخص کن ریغلط بودن جمات ز ای حیصح 1

   غ       ص          شود. یکندتر انجام م یعصب مینسبت به تنظ یهورمون می( تنظالف

 غص         .   ابدی یم شیدر کبد افزا کوژنیگل دیامکان تول ی( در هنگام روزه دارب

 غ ص                   حجم اتم را هسته اشغال کرده است.   شتریبور ب ی( در مدل اتمج

   غ  ص             کند.                   یمثل م دیهمانند مخمر با جوانه زدن تول دری( هد

- 

 از داخل پرانتز انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.کلمه مناسب را  5/0

 آهن (  –ید  –الف( هورمون تیروئید برای فعالیت خود به ....................... احتیاج دارد. ) کلسیم 

 تیروئید ( –فوق کلیه  –. ) زیر مغزی نداردب( هورمون غده ی ............................... در رشد اندام ها نقش 

- 

 گزینه ی صحیح را مشخص کنید. 5/1
(A ساختاری به نام کرمینه از اجزای کدام قسمت دستگاه عصبی است؟ 

 الف( نیم کره های مخ             ب( مخچه            ج( ساقه مغز                د( نخاع

B)  نمی دهد؟بخش محیطی دستگاه عصبی کدامیک از موارد زیر را انجام 
 دریافت پیام های حسی از محیط             ب( دریافت پیام های حسی از داخل بدن الف(

 د( انتقال پیام های حرکتی                 ج( تفسیر پیام های حسی            
 

Cنوع لقاح در کدام گروه از جانداران زیر مشابه است؟ ) 

 ب( ماهی، قورباغه، مار الف( قناری، قورباغه، اک پشت                    

 ج( گاو، ماهی، قورباغه                                 د( کبوتر، مارمولک، گوسفند

- 

 جمع بارم این صفحه         صفحه بعد                                                                                                                     ادامۀ سؤاات در  3

 

 



 

 

 2فحه ص                                                               تمشهپایه  علوم ادامۀ سؤاات                                                   نام و نام خانوادگی:  
شماره  سؤال نمره

 سؤال

که با بخش  دینیب یرا م ییعبارت ها B و در ستون یاز دستگاه عصب ییبخش ها  Aدر ستون  ریدر جدول ز 1
داخل پرانتز  نیرا در محل نقطه چ یارتباط دارد. شماره هر بخش از دستگاه عصب یدستگاه عصب یها
 .دیسیبنو

A B 

 مخچه - 1 فعالیت های ارادی بدن را کنترل می کند. )............... (

 نخاع -2 گره حیات درآن قرار دارد. ) .............. (

 مخ -3 .................. () این قسمت توسط افراد بندباز تقویت شده است .

 ساقه مغز -4 اطاعات محیط را به مغز و فرمانهای مغز را به اندام ها می رساند. ) .................. (

 

4- 

 

5/0 

5/0 

 به سواات زیر پاسخ کوتاه دهید.

 د؟ند، چه نام دارنالف( موادی که سرعت انجام واکنش شیمیایی را افزایش می ده

ند. به نظر شما کیمیاگران تاش می کردند مس را به طا تبدیل کنند ولی موفق نشدب( در زمان های قدیم 
 توان مس را به طا تبدیل کرد، به کدام ذره داخل اتم مربوط می شود؟دلیل اصلی که نمی 

5- 

 کند؟ یچرا سوزاندن استخوان ها، آن ها را ترد و شکننده م 5/0

 

6- 

 شیمیایی ( –در هر یک از موارد زیر نوع تغییر را مشخص کنید. ) فیزیکی  5/0

 الف( حل شدن قرص جوشان در آب : .................................

  ..............................ب( جوشیدن آب : .......

 

7- 

شده است. به نظر شما وجود غضروف در محل  لیما از غضروف و استخوان تشک یاستخوان بند 5/0
 دارد؟ یاتصال استخوان ها چه ضرورت

 

-8 

 جمع بارم این صفحه                                                                                                                         بعد ادامۀ سؤاات در صفحه 5/3



 

      3صفحه                                                                تمشهپایه  علوم ادامۀ سؤاات                                                   نام و نام خانوادگی:  
شماره  سؤال نمره

 سؤال

5/0 

 

مطلب چه  نیعدد فام تن ) کروموزوم ( دارند. از ا 48در هر سلول خود  یآلو و شامپانزه همگ ،ینیزم بیس
 د؟یریگ یم یا جهینت

9- 

 یکاشته شود گل ها یو اگر در خاک خنث یآب یکاشته شود گل ها یدیاگر در خاک اس یسیادر اهیگ 5/0
 د؟یریگ یم یا جهیمشاهده چه نت نیدهد. از ا یرنگ م یصورت

- 

سوختن کنترل نشده  کیسانحه،  کیدر  یسوختن کنترل شده و آتش سوز کیسوختن شمع،  5/0
 ست؟یدو نوع سوختن در چ نیاست. تفاوت ا

 
 

- 

که  یمقدار نمکبیشترین  "کرده بود:  فیتعر نگونهینمک در آب را ا یریندا در برگه امتحان خود، انحال پذ 5/0
 نیکه ا دیگو یمعلم به ندا م یول "ندیگو ینمک م یریشود را انحال پذ یآب حل م تریل یلیم 100در 
 ست؟یچ فیتعر نی. به نظر شما اشکال استیکامل ن فیتعر

 

- 

                                     .دیسیآن را بنو یمشخص شده  یبخش ها. نام دیکن ینورون را مشاهده م کیمطابق شکل،  5/0

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

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

- 

 .دیکن فیآن را تعر ست؟یچ یمنظور از صفات ارث 5/0
 

14- 

 جمع بارم این صفحه         صفحه بعد                                                                                                                     ادامۀ سؤاات در  3

 

 



 
 جمع نمره به عدد: نمره عملی: :نمره برگه

 امضاء دبیر: تاریخ تصحیح: جمع نمره به حروف:

 

 4فحه ص                                                               تمشهپایه  علوم ادامۀ سؤاات                                                   نام و نام خانوادگی:  
شماره  سؤال نمره

 سؤال

 

 

25/0 

25/0 

5/0 

اجزاء  ایمانند آب و الکل  ییجدا کردن اجزاء مخلوط ها یاست که برا یجداساز یاز روش ها یکی ریقطت
.دیپاسخ ده ریبه سواات ز حاتیشود. با توجه به توض ینفت خام استفاده م  

.دیسیمناسب است؟ نوع محلول را بنو ییجدا کردن چه محلول ها یبرا ری( تقطالف  

با هم تفاوت دارند؟ یژگیشوند در کدام و یاز هم جدا م ریکه با روش تقط یی( اجزاء مخلوط هاب  

 شود؟ یابتدا کدام اجزاء مخلوط جدا م ری( در عمل تقطج

15- 

.   دیسیآن را بنو یواکنش دهنده ها و فراورده ها ر،یز ییایمیدر واکنش ش 1  

+ گلوکز ژنیاکس                   دیاکس یآب + کربن د بخار  

 ....دهنده ها: ...........................................            فراورده ها: ................................................ واکنش

16- 

 
75/0 
 
 
 
25/0 

 با توجه به تصویر مقابل به سواات پاسخ دهید. 

 (؟ چرا؟) میوز ( است یا رشتمان )میتوز الف( این تقسیم کاستمان

 

 نوع تقسیم بیشتر در کدام یاخته های بدن دیده می شود؟ ب( این

17- 

 هورمون پاراتیروئید به چه اندام هایی اثر کرده و چه تاثیری بر مقدار کلسیم خون دارد؟ 1
 
 

18- 

 جدول زیر را کامل کنید. 5/1

 نوترون پروتون الکترون ذره

 

………………… 13 14 

 

19- 

 بارم این صفحهجمع                                 موفق باشید. -پایان                                                               5/5




