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 ی خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.جاها 1
 ادی که آمیخته ای از دو یا چند ماده اند.................. نامیده می شوند.وم -1

 به موادی که باعث افزایش سرعت واکنش مواد شیمیایی می شوند................... می گویند.  -2

 .... می گویند.به مجموع تعداد پروتونها و نوترون ها............... -3

 کنترل تعادل بدن هنگام راه رفتن وظیفه ی....................است. -4

 عامل اصلی حرکت در بدن.................هستند. -5

 ترکیبات شیمیایی خاصی که از غده های خاصی ترشح می شوند................... نام دارند. -6

 رسند را................ می گویند. ه ارث میبصفاتی که از نسلی به نسل دیگر  -7

  افزایش یا کاهش مقدار یک هورمون ممکن است سبب.................می شود.  -8
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 5/0 دو ویژگی مخلوط ناهمگن را بنویسید؟  2

 5/0 برای جداسازی مخلوط براده آهن و گوگرد دو راه بنویسید؟  3

 مشخص کنید. خالص یا ناخالص بودن هریک از موارد زیر را 4

 آب نمک                               آب مقطر                     فوالد                      آهن 
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 75/0 برای سوختن سه شرط الزم است آن سه شرط کدامند؟  5

 نوع تغییرهای زیر را مشخص نمائید؟ 6

 ب( آب در حال جوشیدن                 الف( تغییر مزه ی گوشت در اثر سرخ شدن                   
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 در فرآیند زیر واکنش دهنده و فراورده را مشخص کنید. 7

 اکسیژن +آهن اکسید                     آهن                                                                                       
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8 
   oز ایزوتوپ های عنصربا نظر گرفتن مشخصات یکی ا

8
17

 جدول زیر را تکمیل کنید.  

 تعداد جرمی تعداد الکترون تعداد نوترون عدد اتمی

 د(................. ج(................ ب(.............. الف(............. اکسیژن
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 5/0 دو مورد از کاربرد مواد پرتوزا را بنویسید؟ 9

 ادامه سؤاالت در صفحه دوم بارم  



 75/0 سه ویژگی فعالیت های انعکاسی را بنویسید؟ 10

 الف( موارد )دندریت آکسون و جسم سلولی( را روی شکل مشخص کنید. 11

 مسیر پیام را روی شکل مشخص کنید.جهت ب( 
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 5/0 از وظایف مخ دو مورد را ذکر کنید.  12

 هید. مفاهیم زیر را توضیح د 13

 : ........................                          ب( زرد پی )تاندون(.........................یون الف( 

1 

 الف( از انواع گیرنده های پوست دو مورد نام ببرید. 14

 مورد بنویسید . ازوظایف استخوان بدن دوب( 
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 عبارت های ناتمام زیر را کامل کنید. 15

 ه زمینه ای شامل رشته های پروتئینی و................................................................................الف( ماد

 وخته.............................................ب( اگر استخوان را با شعله حرارت دهیم رشته های پروتئینی آن س
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 کنید.  نقشه مفهومی زیر را کامل 16
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 الف( از وظایف کلسیم در بدن دو مورد ذکر کنید؟ 17

 ب( هورمون کدام غده عنصر کلسیم را تنظیم می کند؟ 
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 بارم  

 2........... 

3........... 
1........... 

 انواع مفصل

 .............. متحرک ..............

مثال.........
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 مثال: دنده و جناغ جمجمه مثال

 ادامه سؤاالت در صفحه سوم

 

 



 راحل افزایش قند خون است آن را کامل کنید؟منمودار زیر  18
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 دو وظیفه کدامند؟  غده های جنسی دو وظیفه مهم بر عهده دارند آن 19

1-           ..............................................2- ............................................ 
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 جدول زیر را با توجه به مفاهیم عصبی و هورمونی تکمیل کنید. 20

 ماهیت سرعت نوع تنظیم

 الکتریکی  ............... عصبی

 ................. کم هورمونی
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 موفق باشید.

 ..................1 هنگام گرسنگی

 خون جزیه گلیکوژن و افزایش قندت

2................... 

 کراسحریک غده پانت


