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 ؟ضکل کذام ٍسیلِ آزهبیطگبّی را ًطبى هی دّذ -2

 .هخلَطی را هثبل ثسًیذ کِ ثب ایي ٍسیلِ هی تَاى اجسایص را جذا کرد
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ثب دهبّبی هتفبٍت ثِ هقذار هسبٍی آة ریختِ این. در کذام یک ضرک ثیطتری حل هی  )الف ٍ ة (در دٍ ظرف  -3

 ؟جرا ؟ضَد

                                                                                                                                            30                   20 

 

  ة(                لف(ا                                                                                                                                                                              
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 دّیذ.تغییرات زیر را در جبی هٌبست خَد در جذٍل قرار -4

 زنگ زدن آهن –کپک زدن میوه  –خرد کردن چوب 

               

 تغییر شیویایی تغییر فیزیکی
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 در جولِ زیر غلط ػلوی ٍجَد دارد آى را ثیبثیذ ٍ تصحیح ًوبئیذ.)از تغییر دادى فؼل جولِ خَدداری کٌیذ(-5

 سریغ تر اًجبم ضَد()آًسین سجت هی ضَد تغییرات فیسیکی در ثذى هَجَدات زًذُ 
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 ًبم:              

 ًبم خبًَادگی:

 :پذرًبم 

 :علوم )هفتن(ًبم درس

 دثیر:خبًن ػبهری

 بسوه تعالی

 سبزهبى آهَزش ٍ پرٍرش خَزستبى

 هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش دضت آزادگبى

 دثیرستبى هتَسطِ اٍل : اًذیطِ

 

دٍم ًَثتنوبت اهتحانی:   

10/95   21  تاریخ اهتحاى  

صبح   8   ساعت شروع:   

 دقیقه   57:      هدت اهتحاى

 

 

 مهر آموزضگاه

 مواد الفبای زندگی شما -بخش اول

 ادامه سئواالت در صفحه بعد -1صفحه 



 

      هؼبدلِ ًَضتبری زیر سَختي ضوغ را ًطبى هی دّذ.

 )ّیذرٍکرثي(. + ضوغ ............                  ....... ...  الف ( قسوت ّبی خَاستِ ضذُ را کبهل کٌیذ.                           گرهب ٍ ًَر+ ثخبر آة+

 ة( ٍاکٌص دٌّذُ ٍ فرآٍرُ را هطخص کٌیذ.
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 است. ّلینجذٍل زیر ًطبًذٌّذُ ایسٍتَح ّبی ػٌصر  -7

 ؟ایسٍتَح چیستالف( 

 ؟چرا؟ن ثیص تریي تؼذاد ًَترٍى دارد ّلیة( کذام ایسٍتَح 

 ػٌصر ّلین

He4
2  He3

2 
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 تَجِ ثِ آى سئَاالت زیر پبسخ دّیذ.ضکل زیر هذل ثَر را ثرای یک ررُ ًطبى دادُ است. ثب  -8

 ػذد اتوی ایي ررُ چٌذ است.الف( 

 ػذد جرهی ایي ررُ چٌذ است.ة( 

 ثرای پبسخ خَد دلیل ثیبٍریذ. ؟آیب ایي ررُ یَى استج( 

1 

 

 

 کٌیذ.اصطالحبت زیر را تؼریف  -9

 تبر ػصجیالف( 

 ة( هفصل

1 

 کلسین در ثذى ًقطْبیی دارد.دٍ هَرد از ایي ًقطْب را ثٌَیسیذ -10

 ..............الف(..............................                                                               ة(..........................
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 جذٍل زیر هقبیسِ ثیي اًَاع هبّیچِ ّبی ثذى هی ثبضذ. قسوت ّبی خبلی را کبهل کٌیذ. -11

 قلجی صبف اسکلتی هبّیچِ

 ج......... ة........ ارادی ػول

 قرهس سفیذ الف.......... رًگ
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 25/0 هیَز( -)هیتَزدر تقسین ............... از یک سلَل، دٍ سلَل ثِ ٍجَد هی آیذ. -12

 ؟رٍز دیبثت ثسرگسبلی را افسایص هی دٌّذثچِ ػَاهلی احتوبل -13
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 ًوَدار ًقطِ هفَْهی زیر را کبهل کٌیذ. -14
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 من)زیست شناسی(دنیای ردون  -دومبخش 

 راهنما

 پروتون

 نوترون

 الکترون

 سلول عصبی

 ......... ........... دندریت

......غطا. ........... .........

... 

 ادامه سئواالت در صفحه بعد -2صفحه 



 

یک داًص آهَز ّطتن اػتقبد دارد کِ اًسبى اهرٍزُ در هقبیسِ ثب آدهیبى ترى ّب قجل، ثیطتر دچبر ثیوبری سرطبى ضذُ است  -15

 ؟آیب ایي خطرّب را هی ضٌبسیذ؟ ٍ ػَاهل خطرسبز زیبدی ٍجَد دارًذ. ًظر ضوب چیست

1 

 ستَى )ة( ٍصل کٌیذ. ثِ ٍسیلِ یک خط ًبم ّر غذُ را از ستَى )الف( ثِ ٍظیفِ هرتجط آى از-16
 

 ة  الف

 فَق کلیِ

 ّیپَفیس

 تیرٍئیذ

 تٌظین فؼبلیت ّبی سبیر غذد درٍى ریس

 تٌظین سَخت ٍ سبز هَاد در سلَلْبی ثذى

 دضَار جسوی ٍ رٍحیتٌظین ٍضؼیت ػوَهی ثذى در هقبثلِ ثب ضرایط 

 افسایص یب کبّص قٌذ خَى
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هثل غیرجسوی است. از کبدر زیر جَاة صحیح را اًتخبة ًوَدُ ٍ در کوبًک  جولِ ّبی زیر در هَرد اًَاع رٍش تَلیذ -17

 خسُ –هخور  –ثبکتری                                                  ثٌَیسیذ.

 

 )......................(الف( ایي جبًذاراى ثِ رٍش دٍ ًین ضذى تَلیذ هثل هی کٌٌذ.

 ).......................(زدى است. ة( رٍش تَلیذ هثلی ایي سلَل جَاًِ

 ).....................(ج(ایي رٍش تَلیذ هثل جبًذار در طجیؼت ٍ ثصَرت قطؼِ قطؼِ ضذى است. 
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 هَجَدات رٍثرٍ را در ًظر گرفتِ ثِ سئَاالت زیر پبسخ دّیذ.-18

 ؟الف( لقبح جیست

                                                                                        ؟در کذام یک لقبح خبرجی است ة (

 ؟ج( کذام یک لقبح داخلی است

 ؟د( در کذاهیک حفبظت از جٌیي ثْتر صَرت هی گیرد
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 زثر ثبفت ّبی استخَاى را ًوبیص هی دّذ.قسوت ّبی خَاستِ ضذُ را ثٌَیسیذ.ضکل  -19

 ة(......              ج(.......              الف(.....

 الف
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 .طلبند گسترانند و برایص آمرزش مى فـرضتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانص مى حضرت محمد)ظ( : 

 عامری      موفق باشید                                   پایانی= نمره عملی  + نمره کتبی نمره


