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 .کلمات مناسب بنویسید  درجاهای خالی -الف

 .بوجود می آیند ................. در اثر سرد شدن ما گما ، کانی های  -1

هر آنزیم بر روی . روی غذا است ( شیمیایی –فیزیکی .................. ) ه کار آن ها کمک به انجام تغییرهای آنزیم ها موادی هستند ک -2

 .تأثیر می کند ( مواد مشخص  –همه ی مواد ....................... ) 

 .می گویند ..................... به مایعی که از نفرون خارج می شود  -3

 .می گویند ................ ماده با اکسیژن  به ترکیب شدن یک -4

 . به سطح زمین می رسد.................انرژی خورشید از طریق  -5

   همرفتی و تابشی( د            تابشی -ج        همرفتی -ب            رسانایی( الف  

 . می تواند خون بدهد  رند دا........... است او به افرادی که گروه خونی  Bگروه خونی زهرا  -6

  ABو  B(د                          BA( ج                 A( ب                        O( الف  

 کدام یک از موج های زیر برای انتقال به ماده احتیاج دارد ؟ -7

 صوت( د              پرتو فروسرخ ( ج          موج رادیویی (ب          پرتو گاما ( الف

               .اکسیژن در داخل سلول برای تولید انرژی به مصرف می رسد  –8

     .توسط باکتری های موجود در روده ی باریک ساخته می شوند  Dویتامین  -9

              .کاتالیزگرها در پایان واکنش بدون تغییر باقی می مانند –11

، برای هر جمله کلمه ی مناسب را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید   تگاه تنفس جمالتی در زیر نوشته شدهدر مورد قسمت های دس -11

 (نایژه  -  بینی –حنجره  –نای  –کیسه ی هوایی )             .

 (   ).................   محل تصفیه شدن و مرطوب شدن هوا( الف

 ).................(ر و تولید کننده ی مخاط محل قرار گرفتن سلول های مژک دا( ب

 ).................(  محل تولید صدا در اثر عبور هوا( د        )........................(محل تبادل گازهای تنفسی ( ج 

 نقشه ی مفهومی زیر را کامل کنید  -12
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 ...................  کلسیم                                                

 ....................         ید                                                

 سلول های قرمز خون ............              نقش مواد معدنی در بدن

 سالمت دندانها   ...........                                             

  

مشخص کنید که هر کدام از جمله های زیر مربوط به کدام گروه از . گلبول قرمز ، گلبول سفید و پالکت : وجود دارد  در خون سه نوع سلول -13

 سلول های خون است ؟

      )................(هسته های بزرگ یک یا چند قسمتی دارند ( ب    .)...............(عمر آن ها حدود چهار ماه است ( الف

 .)...............(در لخته شدن خون نقش اساسی دارند ( ت      )............... (پروتئین قرمز رنگی به نام هموگلوبین دارند ( پ 

 .هر یک از کلمات داخل پرانتز را در برابر توضیح مناسب مربوط به خودش بنویسید  -14

 (  سنگ آهک –فسیل  –ریولیت  –رس  -  گرافیت) 

 .)........................( یک نوع سنگ آذرین بیرونی است ( الف

 .)........................( روی سنگ های رسوبی می باشد   آثار باقی مانده از جانداران گذشته در( ب

 . )....................(کانی ثانویه ای که از تجزیه ی فلدسپات ها بوجود می آید ( پ 

 . ).....................( وبی که بر اثر تغییرات شیمیایی تشکیل می شود یک نوع سنگ رس( ت

 .جدول زیر را کامل کنید  -11

 .................. فرو صوت فرا صوت نوع صوت

 هرتز21111تا  21بین  ................................ ............................... بسامد

 ................. قابل شنیدن نیست ..................... قابلیت شنیدن برای انسان

 گیاخاک چیست ؟ در خاک کدام مناطق بیشترین گیاخاک وجود دارد؟  - 16
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به نظر شما آیا تصمیم درستی گرفته . چربی ها استفاده نکند برای بدن تصمیم گرفت هیچ گاه از   بهروز بعد از مطالعه ی مضرات چربی ها -17

 .است؟ دلیل بیاورید 

 .آن سه شرط را بنویسید . برای ایجاد جریان همرفتی در یک ماده سه شرط الزم است  -18

 عمل جذب غذا به چه معنی است؟ -19

 .را بنویسید سه ماده که در هوازدگی شیمیایی نقش اساسی دارند  -21

در آزمایشگاه مدرسه حمید و بهروز دو بطری حاوی مایعی بی رنگ دیدند که برچسب آن ها کنده شده بود روی یک برچسب الکل و روی  -21

 .آن ها چگونه می توانند برچسب دو شیشه را مشخص کنند . دیگری آب نوشته شده بود 

  

 و در کدام بخش سلول قرار دارند ؟ روی آن قرار دارند چه نام داشته DNAرشته هایی که مولکول های  -22

 . محمد دارای عینکی است که چشم هایش از پشت آن کوچکتر از اندازه ی طبیعی دیده می شود  -23

 عدسی عینک محمد از چه نوعی است ؟( الف

 .شکل ساده ای از این عدسی را رسم کنید ( ب

 


