
 

 
 

 

 

 

 

 

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

   .آن از یک شکل به شکل دیگر است، قابلیت تبدیل نیرومهم ترین ویژگی ـ 1

   .اد می کندنرژی آزیمی اکه مقدار بسیار عظ در سطح خورشید به طور مداوم واکنش هایی رخ می دهدـ 2

   .سمی گرم تر باشد انرژی گرمایی آن بیش تر استهرچه جـ 3

   .هیدرات ساخته شده استعمدتا از کربوغشای یاخته در سلول های گیاهی ـ 4

   .دهای مورد نیاز خود را فقط با چند نوع آمینو اسید می سازبدن ما لیپید ـ5

   .ودمی شکامل  دههدوازدر شروع، و ما از دهان  گوارش و جذب مواد غذایی ـ6
 

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

 .دیل می شودتب  ..................  .................. جنبشی تابشی خورشید به انرژی به هنگام فتوسنتز در برگ گیاهان سبز، انرژی ـ1

 .گرددپیش باز می  لسا .........................تشکیل سوخت های فسیلی به ـ 2

 .دما را نشان می دهند ......................... دماسنج های نواری با ـ 3

 ود.شتشکیل می  .........................یا همان  ......................... از اجتماع تعدادی از یاخته های همکار و مشابه،ـ 4

 .می باشد   ......................... برابر  .........................تقریبا مقدار انرژی حاصل از چربی هاـ 5

 .وجود دارد  ............................................  شش عدد دنداندر هر فک انسان بالغ، ـ 6

 نمره( 3را عالمت بزنيد. ) درستگزينه 

 ؟نمی شودوجود دارد ولی کاری انجام جابجایی در  کدام حالت با این که  ـ1
 حرکت سفینه فضایی با سرعت ثابت در مسیر مستقیم (2 ل دادن برج میالده (1

 نگه داشتن وزنه بر روی دستان کیانوش رستمی (4 کشیدن جعبه ای روی زمین بر اثر غلبه بر اصطکاک (3

 د می شود.رمایی آزاگوجهی انرژی تقابل  تبدیل شوند، مقدار  ...................تشکیل دهنده ی سوخت هسته ای به   ...................وقتی ـ 2
 اتم های ـ مولکولهای سنگین تر (4 اتم های ـ اتم های سبک تر (3 اتم های ـ مولکول های سبک تر (2 های سبکتر اتمهای ـ  مولکول (1

 .  ...................و سپس   ...................ی کبه هنگام کار با دماسنج های جیوه ای، بر اثر تماس با جسم گرم، سطح مایع اندـ 3
 پایین آمده ـ باال می رود (4 می رودپایین باال آمده ـ   (3 باال آمده ـ باالتر می رود (2 پایین آمده ـ پایین تر می رود (1

 ی شوند؟مدر برشی از سیب زمینی، پس از رنگ آمیزی با لوگول کدام  قسمت به شکل لکه های تیره رنگ دیده ـ 4
 لیزوزوم ها (4 ریبوزوم ها  (3 کلروپالست ها (2 پالست های ذخیره ای (1

 رنگ پریدگی و احساس خستگی از نشانه های کمبود کدام ماده زیر می تواند باشد؟ـ 5
 سدیم. 4 ید. 3 کلسیم. 2 آهن. 1

 ؟مشاهده می شودلوله گوارش  الیه از الیه هایـ کدام بافت زیر در دو 6

 . عصبی4 . خونی3 . پیوندی2 . پوششی1

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

 .........................پاسخ :  :مقدار انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم به این دو عامل بستگی دارد ـ1

 .........................پاسخ :  :دشون کنند و همچنین باعث گرمایش جهانی نمی زمین را آلوده نمی ها ین انرژیا ـ2

 .........................پاسخ :   : یک نمونه در طبیعت برای همرفت در مایعات ـ3

 .........................پاسخ :   :در این گروه از جانداران مواد هسته ای، هسته ی مشخصی را تشکیل نمی دهندـ 4

 .........................پاسخ :  :یز پروتئین وجود داردعالوه بر ماهیچه ها، در این بخش های بدن نـ 5

 .........................پاسخ :  :آن می ریزند نآنزیم های پانکراس توسط مجرایی به دروقسمتی از لوله گوارش که ـ 6

 

 

 نمره 20از 

 با نام يار ماندگار
 دوم میان نوبتـ  آزمون علوم تجربي           تهران 19دبیرستان نمون دولتی شهید تهرانی مقدم ـ منطقه              خانوادگي:ونامنام

  41/12/59تاريخ برگزاري آزمون:                                                              كالس:

 دقيقه 60و حداكثر  45زمان : حداقل                                                                 آقای شکری :نام دبیر

 هفتم ايهپ



 

 نمره( 1) قديمی ترين نوع آن يک نمونه بنويسید.هاي زيستی را نام برده و براي انواع سوخت ـ 1

 

 

 

 نمره( 1) روشی از روش هاي انتقال گرما می باشد که به محیط مادي نیاز ندارد.ـ 2

 ..........................................نام این روش چیست؟ـ آ 

 ـ کدام پرتو در انتقال گرما به این روش بیش ترین تاثیر را دارد؟ ..........................................ب 

 .......................................... .نمونه برای آن  در طبیعت نام ببرید یکـ پ 

 

 نمره( 1)دو بخش در سلول هاي گیاهی را نام ببريد که سلول هاي جانوري نداشته باشند. ـ 3

 

 

 نمره( 1) بنويسید. مورد دو در مورد قندي با نام گلوگوز چه می دانید؟ـ 4

 

  نمره( 1) بگويید: Dويتامین در مورد ـ 5

 ....................................................... ؟نقش آن در بدن ما چیستـ آ

 .......................................................این ویتامین چگونه در بدن تولید می شود؟ـ ب 

 " آنزيم های دارای عمل تخصصي هستند."    ـ6

 نمره( 1)ضیح داده و براي آن يک نمونه بنويسید عبارت باال را تو

 ـ توضیح:

 

 ـ نمونه:

 

 نمره( 1) روده ي باريک براي آن که بتواند بخوبی غذاها را جذب کند چه ويژگی هايی را داراست؟ ـ 7

 

 

 

 

و اکه مقدار کاري زمین می کشد.  متر روي 4.5کیلوگرمی را به اندازه ي  50کمد نیوتونی  400با نیروي  براي کمک به خانه تکانی سپهرـ 8

 نمره( 1) ـ راه حل کامل ـ .انجام داده است را حساب کنید
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 در پناه ایزد
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