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 نام و نام خانوادگی: 

 نام پدر: 

 (            )      کالس:

 نمره کل :          عملی :  نمره          نمره برگه : 
 

 بارم                                                                                                             برابر هستند .       قرآن کریم دانندینمکه  یباکسان دانندیمآیا کسانی که             
        

 را پرکنید. جاهای خالی 0

کند و از قرار دادن گاز ........... پیدا می........شویم دمای آب با انداختن قرص جوشان در آب متوجه می –الف 
 شویم گاز ....................... تولیدشده است.رنگ شدن آن متوجه میآهک و شیریحاصل در آب

 یگرهاحستوان در ساخت یم پرتوزاد، از برخی از مواد یی دار پرتوزاهای هیدروژن خاصیت یزوتوپایکی از  –ب 
 ی و همچنین برای ............................. و ............................. استفاده کرد.سوز آتشتشخیص 

 قرار دارند.ی ................. هستند روی زبان و ...................... هامژهیی با هاسلولهای مزه که یرندهگ -ج 

0.1 

 مقابل آن ) د ( یا ) ن ( بگزارید . نادرست است ؟ یککداماز جمالت زیر درست و  یککدام 2

 )         ( یک محلول است. ضدزنگفوالد  –الف 

 )         ( آزمایش کوه آتشفشان یک تغییر فیزیکی را نشان داد. –ب 

 )         ( جریان الکتریکی ضعیفی وجود دارد. هانوروندر  –ج 

 )         ( کند.یمل سمت راست بدن را کنترل کره چپ مخ اعمایمن –د 

0 

 .زیر پاسخ کوتاه بدهید سؤاالتبه  1

 در هوای طبیعی چند درصد اکسیژن وجود دارد؟ –الف 

  ؟است ه تعداددر انسان چ هاتنفامتعداد  –ب 

 مخچه در کدام قسمت سر قرار دارد؟ –ج 

 یک نوع مفصل ثابت در بدن نام ببرید.  –د 

 در شبکیه چشم تعداد بیشتری دارند؟ هایرندهگکدام  –س 

 ؟شوندمیدو برابر  هایاختهتکثیر تعداد  ینحوهدر کدام  –ش 

 شود؟یممایع شفافی که بین قرنیه و عنبیه چشم وجود دارد چه نامیده  – ی

0.71 

 زیر یک وظیفه بنویسید. هایغدهبرای هر یک از   4

 تیروئید: –الف 

 هیپوفیز: –ب 

 :پاراتیروئید –ج 

 تخمدان: –د 

0 



 توضیح دهید غضروف چه تفاوتی با استخوان دارد؟ یک عضو غضروفی نام ببرید. 1

 

1.71 

 1.1  مورد( 2) است؟ عواملیصفات یک جاندار ناشی از چه  6

 برای اثبات وجود باز در مواد خوراکی بنویسید. چهار روش 7

 

0 

 خلوط سوسپانسیون نام ببرید.م 2شود؟ یمیی سوسپانسیون گفته هامخلوطتوضیح دهید به چه  8

 

0 

 نیز بنویسید . مثال 2اعمال انعکاسی چه اعمالی هستند ؟  توضیح دهید 9

 

0 

 آزمایشی را شرح دهید که به کمک آن بتوانیم نشان دهیم در خاک باغچه کاتالیزگر وجود دارد. 01

 

0 

 مورد ( 4؟ )  دهندیمبرای بدن انجام  ییکارهاچه هااستخوانتوضیح دهید  00

 

 

2 

02 
  ( نوشتن محاسبت ضروری است) . موارد زیر پاسخ دهید  Ca 22+2 کلسیم برای اتم

 ؟ هاالکترونتعداد  –الف 

 ؟ هاپروتونتعداد  –ب 

 رسم مدل بور ؟ -ج 

           

0.1 

 تشکیل چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟  ینحوهتوضیح دهید دوقلوهای همسان و غیر همسان در  01

 است ( قبولقابل) رسم شکل بجای توضیح 

 

 

0 

 


