
 جاهای خالی را با کلمات مناسب داده شده پر کنید. 1
  
 
 

 کنند.ها دستورهایی برای ساختن .............. در بدن صادر میژنالف( 

 گیرد.های ................ صورت میب( باز وبسته شدن مردمک چشم توسط ماهیچه

 نامند. ج( بخشی از بدن مادر که به رشد و نمو جنین اختصاص دارد را .................. می

 شود.ها باعث افزایش جذب ...................... در استخوان مید( هورمون رشد با تاثیر بر استخوان

 در هر یک از موارد زیر پاسخ صحیح را مشخص کنید. 2
 الف( کدام مورد جزو اندام هدف غده پاراتیروئید نیست؟

 روده -0کلیه                -3کبد                 -2استخوان                 -1
 

 شود؟در برنج طالیی در بدن به کدام ویتامین تبدیل میی موجود ب( ماده
 Dویتامین -A                   0ویتامین  -C                   3 ویتامین -B                  2 ویتامین -1

 
کروموزومی )فام تن( پس از تقسیم رشتمان) میتوز( به چند سلول و هر سلول چند  12ج( یک سلول 

 داشت؟ کروموزوم خواهد

 کروموزوم 12( دو سلول و 2                         کروموزوم 12( یک سلول و 1

 کروموزوم 12سلول و  0( 0کروموزوم                               6سلول و  0( 3

 
 د( در کدام مفصل رباط وجود ندارد؟

 بازو و شانه -0            جمجمه     -3مچ دست                  -2زانو                     -1

 در شکل مقابل در دو لوله آزمایش مخلوطی از جامد در مایع وجود دارد. 3

 دهد.ها را بعد از چند دقیقه نشان میشکل مقابل وضعیت مخلوط

 

 

 ناهمگن( وجود دارد؟  -های آزمایش چه نوع مخلوطی) همگنالف( در هر یک از لوله

 های درون لوله آزمایش بنویسید. به دلخواه از مخلوطب( یک مثال در زندگی 

 =)                               (B= )                                (    مثال لوله ازمایش Aمثال لوله آزمایش 

 ...................... مخلوط کدام لوله آزمایش از نوع سوسپانسیون یا تعلیقه است؟......... چرا؟

 دهید؟مخلوط سوسپانسیون یا تعلیقه پیشنهاد میچه روشی برای جدا سازی 

 
   

 صاف -دنا  - فام تن - رحم -هورمون –کلسیم  - بند ناف -اسکلتی -پروتئین

 



 گاز( -مایع -های زیر را بنویسید؟ ) جامدحالت فیزیکی محلول 0
 
 هوا :.........................        نوشابه گاز دار: ........................     سکه:........................ 

 را جلوی آن بنویسیدهای زیر روش جداسازی مخلوط 5

 مخلوط آب و روغن..............................

 جداسازی سموم از خون..........................

 مخلوط آب و الکل.........................

 جداسازی چربی از شیر.......................

 دستگاه تقطیر

 گریزانه یا سانتریفیوژ

 دستگاه دیالیز

 جداکنندهقیف 
 

 ی خود مثال بزنید و از نظر مفید و مضر بودن آن را بررسی کنید.الف( یک تغییر شیمیایی دلخواه در خانه 6
 
 

 ها همیشه نشانه تغییر شیمیایی است؟........... چرا؟ با ذکر مثال توضیح دهید.واکنشب( آیا خروج گاز در 

 بنویسید.های سوختن شمع را الف( فراورده 7
 .............  + .............             گاز اکسیژن  + شمع) هیدروکربن(                                     

 الکترون است. 12نوترون و  11پروتون،  9دارای  Mذره ی فرضی  1

 چرا؟الف( این ذره یک اتم خنثی، یون منفی یا یون مثبت است؟ ................... 
 

 ب( نماد شیمیایی این ذره را با عدد اتمی و عدد جرمی بطور کامل نشان دهید. .....................

 ، به سواالت زیر پاسخ دهید. Aبا توجه به مدل اتمی بور برای ذره فرضی  9

 
 الف( تعداد الکترون، پروتون و نوترون این ذره را بنویسید.

 نوترون= ..............     پروتون= ..............        الکترون= ..........

   ب( این ذره با کدام عنصر ایزوتوپ است؟ )     
     -     

       ) 

 ج( نماد شیمیایی این ذره را بنویسید.) با عدد اتمی و عدد جرمی(

 الف( شکل زیر چه نام دارد؟.................. 11
 را روی شکل نام گذاری کنید. ب( دو قسمت مشخص شده

 
 
 
 
 

 ج( جهت جریان عصبی را روی شکل با فلش مشخص کنید.

 

 



 الف( در شکل زیر قسمت مشخص شده چه نام دارد؟ 11

 داخلی( -میانی -ب( این بخش در کدام قسمت گوش  قرار دارد؟ ) خارجی

 فرستند؟مخ می های صوتی پیام عصبی تولید شده را به کدام قسمتج( گیرنده

 دهد؟الف( شکل زیر کدام قسمت از دستگاه عصبی را نشان می 12

 ب( مخ، مخچه و ساقه مغز را روی شکل نشان دهید.

 باشد؟ج( کنترل تنفس، ضربان قلب و فشار خون مربوی به کدام قسمت می

 الف( نام دو ماهیچه مشخص شده در شکل را بنویسید. 13

 

 کدام ماهیچه در حال انقباض یا جمع شدن است؟ب( 

 ج( کار زردپی چیست؟

 در جدول زیر فعالیت ذکر شده در ستون سمت راست مربوط به کدام غده است؟ جلوی آن بنویسید. 10

 مقابله با فشار روحی و جسمی ....................

 تنظیم کلسیم خون.....................

 ................های خونی.تولید سلول

 تنظیم قند خون ....................

 پانکراس 

 فوق کلیه

 تیروئید

 هیپوفیز

 پاراتیروئید
 

 الف( یک مثال از تاثیر عوامل محیطی بر وراثت بزنید. 15

 

 توان ژن جانداری را به جاندار دیگر منتقل کرد؟ مثالی بزنید.ب( چگونه می

 را نام گذاری کرده و مفهوم این شکل را بیان کنید. های شکل زیرقسمت 16

 

 

 

 

 

 

 

 


