
 

 
 

 

 

 

 

 نادرست تدرس نمره( 3مشخص كنيد. )  ي يا نادرستي هر جمله را با نشانه یدرست

   .ندایل شده ده تشکبیشتر موادی که ما در زندگی با آنها سرو کار داریم از دو یا چند ماـ 1

   .ندیر می کآن تغی یک ماده، دچار تغییر شیمیایی یا فیزیکی می شود، انرژی شیمیاییوقتی ـ 2

   .است ماده دهنده یلتشک ذره ینسال قبل دانشمندان اعتقاد داشتند، اتم کوچکتر 150 تا حدودـ 3

   .تنظیم دستگاه های بدن به دو صورت عصبی و شیمیایی انجام می شودـ 4

   .گویند حسی  هاینداما کنند، هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می ه اندامب ـ5

   .رشد اندام ها در بزرگسالی می شودهورمون های تیروئید باعث تنظیم  ـ6
 

 نمره( 3مناسب بنويسيد. ) يا كلماتدر جاهای خالي كلمه 

 .نامیده می شود ..................است که  ..................شربت معده نمونه ای از مخلوط های  ـ1

 .ل می دهددرصد از هوای تمیز را تشکی ........... است که  ..................... هوا دهنده روژن، بیش ترین گاز تشکیلپس از نیتـ 2

 .شـکل عنصـر یا ترکیب وجـود دارند عنصـر در طبیعـت به ........... شـده، حـدود عنصر شـناخته ........... ز میاناـ 3

 .قرار گرفته است ..................... لوینام دارد که در ج .....................رنگی چشم مابخش ـ 4

 .باشندمی  ......................به منظوربوده و اغلب  .....................بسیاراعمال انعکاسی ـ 5

 .است ..................... حساس به ..................... اندام هدف شامل مجموعه خاصی ازـ 6

 نمره( 3. )مشخص كنيدرا  ناسب تر می گزينه ها،  هدر ميان گزين

 ؟پی اچ کدام ماده از بقیه بیش تر استـ 1
 مایع ظرفشویی (4 آب خالص (3 آب باران (2 سرکه (1

 می شود.تشکیل ..................  است که از دوعنصر..................  هیدروکربنـ 2
 ترکیبی ـ هیدروژن و کربن (4 مخلوطی ـ هیدروژن و کربن (3 مخلوطی ـ اکسیژن و کربن (2 ترکیبی ـ اکسیژن و کربن (1

 ایزوتوپ های یک عنصر در کدام مورد با هم تفاوت دارند؟ـ 3
 عدد جرمی ـ تعداد پروتون ها  (4 تعداد نوترون هاـ عدد جرمی ( 3 عدد اتمی ـ تعداد نوترون ها (2 عدد اتمی ـ تعداد پروتون ها (1

 )از راست به چپ( آن از مغز منشا می گیرد................... ... آن از نخاع و ..............عصبی مرکزی وصل است که . دستگاه تعدادی عصب بهـ 4
 43ـ  12( 4 12ـ  31( 3 43ـ  31 (2 31ـ  12( 1

 ود.ده می شدی در ساختار استخوان، بافت استخوانی به دو صورت .................. و ..................ـ 5

 اسفنجی و مغز استخوان( 4 مغز استخوان و متراکم( 3 حفره دار و متراکم( 2 حفره دار و اسفنجی( 1

 می دهد. ..................ستخوان لسیم را در اک بجذو شده سلول های خونی تولید  ..................یر بر استخوان ها باعث هورمون رشد با تاثـ 6
 کاهش ـ کاهش( 4 کاهش ـ افزایش( 3 افزایش ـ کاهش( 2 افزایش ـ افزایش( 1

 

 نمره( 3های كوتاه دهيد. )های زير پاسخبه پرسش

 .........................اسخ : پ :یک نمونه از تغییرات شیمیایی گرماگیر ـ1

 .........................پاسخ :  :فرآورده های واکنش مربوط به حل شدن قرص جوشان در آبـ 2

 .........................پاسخ :   : )به همراه عدد اتمی و عدد جرمی(12نماد شیمیایی دو ایزوتوپ سنگین تر از کربن ـ  ـ3

 .........................پاسخ :   :نورون ها از طریق آن با نورون ها و سلول های دیگر در ارتباط اندـ 4

 .........................پاسخ :  :ام علمی دو ماهیچه در قسمت پا که به صورت جفت کار می کنندنـ 5

 .........................پاسخ :  :)به ترتیب( نده قند خون که از پانکراس ترشح می شودنام دو هورمون کاهنده و افزایـ 6

 

 

 
 نمره از بیست

 با نام يار ماندگار
 اولمیان نوبت ـ  آزمون علوم تجربي                                                                             خانوادگي:ونامنام

  29/08/69تاريخ برگزاري آزمون:      شهیدتهرانی مقدمشهیدتهرانی مقدمدبیرستان نمونه دولتی دبیرستان نمونه دولتی                    كالس:
 دقيقه 60و حداكثر  40زمان : حداقل                                                                                                   آقای شکریجناب نام دبیر: 

 تمشايه هپ



 

        نمره( 1). اساس جداسازي در هر روش را بنويسید ـ 1

 ب( صاف کردن:      تقطیر:آ( 

 

 سرریز کردن:ت(       پ( تبلور:

 

 تاثیر افزايش دما بر در بردار روبرو نموداري رسم کنید که نشان دهنده ي  ـ 2

        نمره( 1)سپس علت آن را بنويسید.ل پذيري گاز اکسیژن در آب باشد.انحال

 

 
 

        نمره( 1).  را رسم کنید  با استفاده از مدل اتمی بور، اتم   ـ 3

 

 

 

        نمره( 1) به همراه راه حل ـ ـ فه گردد؟اپرتوزا شود حداقل چه تعداد نوترون بايد به آن اض اينکه هسته ي اتم براي  ـ 4

 

 

 

                                                                                                                                    نمره(  1) با توجه به شکل روبرو بگويید:ـ 5

 چیست؟از مخچه نام قسمت مشخص شده آ( 

 

 در کجای سر می باشد؟مخچه جایگاه ب( 

 

 در بدن چیست؟ مخچهعملکرد پ( 

 

                                                                                                                                    نمره(  1): با توجه به شکل روبرو ـ   6

  دو قسمتی که می بینید را بنویسید.نام آ( 
 

 جایگاه آن در کجای سر می باشد؟ب( 

 

 ديگر را روي شعله نگه داريد تا بسوزد؛ قطعه سوم طعهق. بماند روزي چنـد بگذاريد و بیندازيـد سـرکه در رايـک قطعـه اسـتخوان ـ 7

    نمره( 1) .را از لحاظ نرمی و شکنندگی با هم مقايسه کنید را بدون تغییر نگه داريد. سپس سه استخوان

 ــ کدام استخوان استحکام بیشتري دارد؟1

 تر است؟ ــ کدام استخوان نرم2

 تر است؟ چرا؟ ــ کدام استخوان شکننده3

 

 شکل سلول های ماهیچه شکل ماهیچه  نمره( 1)جدول روبرو را کامل کنید. ـ 8

   ماهیچه های اسکلتي

   ماهیچه های صاف
http://MShokri.ir 
ID: @MShokri_ir 

 در پناه ایزد

 م. شكري
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