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  بارم

  درست یا نادرست بودن عبا رت هاي زیر را مشخص کنید .  1

   توان نسبت هاي مختلفی ازحالل و حل شونده را با هم مخلوط کرد.براي تهیه محلول هامی الف) 

  . حجم هسته اتم در مقایسه با اتم بسیار ناچیز استب) 

  .شکننده تر خواهد شد وقتی استخوان مواد معدنی خود را از دست می دهدج)  

  .ی شودهورمون غده هیپوفیز باعث رشد بهتر مغز و در بزرگسالی باعث افزایش هوشیاري مد)  

  ه) تعداد کروموزوم ها به اندازه پیکر جانداران بستگی دارد. 

25/1
  

  . جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید  2

  ، گیجگاهی، سوسپانسیون، فیزیکی، ران، پس سري  (DNA) امولسیون، شیمیایی، دنا

  پراکنده اند .................... نام دارد.مخلوط ناهمگنی که در آن ذرات جامد به طور معلق در مایع الف)  

                                                                                                     جوشیدن آب یک نوع تغییر................... است. ب) 

  دارد. مرکز حس بینایی در قسمت ........................ قشر مخ قرارج) 

   شکل، رنگ و بسیاري از صفات جانداران را ..................... تعیین می کند. د) 

1  

  ) مشخص کنید .  ×گزینه صحیح را با عالمت (   3

  یک از مخلوط هاي زیر را می توان با کمک قیف جدا کننده از هم جدا کرد؟کدام  - 1 

    ⃝ آب و روغند)          ⃝ شکرج) آب و          ⃝ و الکل ب) آب           ⃝ آب و نشاستهالف) 

  ؟نیستکدام یک از موارد زیر از کاربردهاي مواد پرتو زا - 2   

   ⃝تشخیص آتش سوزيد)        ⃝شناسایی و درمان بیماريج)       ⃝ تشخیص قدرت زمین لرزهب)       ⃝تولید انرژي الف)

  یک از اعمال این پرنده اختالل ایجاد می شود؟مخچه پرنده اي آسیب دیده است. در کدام  – 3  

  ⃝آواز خواندن د)          ⃝  تنفس کردنج)         ⃝ پرواز کردنب)           ⃝ دیدنالف) 

   کدام یک از مفصل هاي زیر حرکت محدودي دارند؟ -4  

  ⃝  جمجمهد)          ⃝  بازو و شانهج)             ⃝  آرنجب)       ⃝  بین دنده هاالف) 

  ؟نیستکدام یک از موارد زیر اندام هدف غده پاراتیروئید  -5  

  ⃝  استخواند)                        ⃝  کبدج)                     ⃝   رودهب)                       ⃝  کلیهالف)

    

  

1.25  



  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  4

  ؟به اسیدي بودن ماده پی برد PHتوان به کمک کاغذ  چگونه میالف) 

     تواند نشان دهنده اتم هلیم باشد؟ چرا؟  می )HE (He –کدام یک از نمادهاي ب) 

    ؟  کند نام غدد جنسی در زنان چیست؟ و از چه زمانی فعالیت خود را آغاز میج)  

  

1.5  

  جدول زیر را کامل کنید.   5

  ماهیچه صاف  .................  نوع ماهیچه

  ...................  ارادي  عمل نوع

  دیواره معده  ................  محل
  

0.75  

  جمالت طرف راست را به کلمات مناسب در طرف چپ وصل کنید.( یک کلمه اضافی است.)              6

  غده پاراتیروئیدالف) در کنترل کار سایر غدد داخلی دخالت دارد.                                                  

  غده پانکراس             شود.   ب) هورمون آن باعث افزایش قند خون، فشار خون و ضربان قلب می

  غده فوق کلیوي                                                             ج) میزان کلسیم خون را تنظیم می کند.          

  غده هیپوفیز                                                                                                                                       

0.7

5  

7   

  
                                                                                نقشه مفهومی زیر را کامل کنید. 

  ..................                        جامد در مایع    

  ..................                          الکل در آب                    انواع محلول هاي مایع 

  ..................                           گاز در مایع                                                       

0.7

5  

  

������ به صورت آلومینیوم نماد یون  8
  است. ��

  الف) تعداد الکترون و نوترون آن  چه مقدار است؟

  ب) یک ایزوتوپ سنگین تر براي آن بنویسید؟

1  

  جوش شیرین +Cویتامین         ............  +کربن دي اکسید      با توجه به واکنش داده شده به سواالت پاسخ دهید.   9

    الف) در جاي خالی چه ماده اي قرار می گیرد؟

  ب) فراورده این واکنش کدام است؟

 ج) این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟

1.2

5  

حجم دارند قرار         می  سی سی 200سی سی و دومی  400دو شمع با طول هاي یکسان را در زیر دو محفظه که اولی    10

  همزمان روشن کنیم. زمان خاموش شدن شمع ها چگونه خواهد بود؟ چرا؟ر هر دو شمع را گدهیم ا
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