ردیف

بارم

سؤاالت
الف) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1

ماده ای که حل شونده را در خود حل می کند  ............................نام دارد.

2

بیش تر حجم مغز ما را  ............................تشکیل داده است.

3

بخشی از دنا ( )DNAکه عامل تعیین کننده صفات است  ............................نام دارد.

4

مجموعه خاصی از یاخته های حساس به هورمون را  ............................می نامند.

2

ب) درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را تعیین کنید.
5

برای جداسازی اجزای شیر و خوناب (پالسما) از دستگاه گریزانه استفاده می شود .صحیح  غلط 

6

مرکز حس شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد .صحیح  غلط 

7

دوقلوهای همسان اثرانگشت یکسانی دارند .صحیح  غلط 

8

تشخیص رنگ ها توسط یاخته های استوانه ای انجام می شود .صحیح  غلط 
ج) در پرسش های زیر گزینه درست را انتخاب کنید.

9

11

12

ب) ماده مخلوط 

د) محلول 

ج) تعلیقه 

به هنگام سوختن یک ماده وجود کدام یک از موارد زیر ضرورتی ندارد؟
الف) اکسیژن 

ج) هیدروژن 

ب) سوخت 

د) دمای کافی 

در چه صورت یک اتم دارای بار الکتریکی مثبت می شود؟
الف) با گرفتن پروتون 

ب) با گرفتن الکترون 

با از دست دادن پوتون 

د) با از دست دادن الکترون 

غده ای که باعث افزایش و تنظیم میزان کلسیم خون می شود چه نام دارد؟
الف) تیروئید 

13

2

موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند چه نام دارند؟
الف) ماده خالص 

11

1

ب) پاراتیروئید 

ج) هیپوفیز 

نوع تغییرات زیر را مشخص کنید ( .فیزیکی یا شیمیایی )

د) لوزالمعده 
1/5

الف) روشن شدن المپ................................................... :
ب) واکنش پوست تخم مرغ در سرکه................................................... :
14

پارافین شمع از چه عناصری تشکیل شده است؟

1/5

15

مفاهیم زیر را تعریف کنید.

2

الف) فراورده :
ب) کاتالیزگر :
ج) عدد اتمی :
د) مفصل :
16

اتم کربن نمادش  146Сاست.

1

الف) تعداد الکترون ها ،پروتون ها و نوترون های آن را بدست آورید.
ب) مدل اتمی بور را برای این اتم رسم کنید.
17

وظایف استخوان ها در بدن را بنویسید2( .مورد)

1/5

18

دو مورد از کاربردهای مواد پرتوزا را بنویسید.

1/5

19

غده ی پانکراس (لوزالمعده) دو هورمون ترشح می کند که باعث تنظیم مقدار قندخون می شود .آن ها را نام

1/5

ببرید.
21

تفاوت دستگاه عصبی و هورمونی را بیان کنید ؟  2مورد

21

توده های سرطانی چگونه تشکیل می شوند و یک عامل ایجاد آن را بنویسید.

22

ایزوتوپ ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟  2مورد

23

دستگاه عصبی مرکزی شامل چه قسمت هایی است ؟

1/5

24

دو ویژگی تقسیم میتوز ( رشتمان ) را بنویسید ؟

1/5

25

شکل زیر نمایی از یاخته های عصبی (نورون) است .قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید.

1/75

موفق و سربلند باشید .

1/75
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