
 آذرهاه: نوبت امتحانی   باسمه تعالي              نام ...............................................................
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 42/9/92:تاریخ امتحان  سازمان آموزش و پرورش فارس .......................................................نام پدر 

 ................... ردیفشماره  مدیریت آموزش و پرورش الرستان علوم: نام درس 

 دقیقه  06 مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دبیرستان 1شماره صفحه : 

    

 
 چِ هَقغ ٍ چگًَِ کرٍهَزٍم ّا دیذُ هی شًَذ ؟   1

 چشن دیذُ هی شًَذب( در ٌّگام تقعین ظلَلی ٍ تا   الف( ّویشِ ٍ در ّوِ حال  

  ٌّگام تقعین ظلَلی ٍ تا هیکرٍظکَجد(  تقعین ظلَلی دٍ ظلَل تَجَد هی آیذج( در ٌّگام   

 : در تقعین هیتَز  2

 ب( از یک ظلَل چْار ظلَل تَجَد هی آیذ از یک ظلَل دٍ ظلَل تَجَد هی آیذ الف(  

 د( هَرد الف ٍ ج ج( از دٍ ظلَل دٍ ظلَل تَجَد هی آیذ  

 کذام ظلَل تذى ًتیجِ تقعین هیتَز اظت ؟   3

 د( هَرد الف ٍ ب     ج( ظلَل ّای جٌعی ب( ظلَل ّای گَشت    الف( ظلَل ّای پَظت  

 کذام جولِ ػلوی زیر صحیح اظت ؟   4

 دارای اطّالػات ٍ دظتَر ترای تؼییي شکل تذى اظت DNAالف(   

 قرار داردب( شى ّا تر رٍی کرٍهَزٍم   

 د( توام هَارد اظت DNAج( شى ّا تخشی از   

 ظَخت ٍ ظاز هَاد درٍى ظلَلی تِ ػْذُ کذام غذُ اظت ؟  5

 د( لَزالوؼذُ ج( فَق کلیَی ب( تیرٍئیذ الف( ّیپَفیس  

 یذ در ظاختِ شذى َّرهَى کذام غذُ تکار هی رٍد ؟   6

 د( تیرٍئیذ  ج( ّیپَفیس ب( لَزالوؼذُ الف( فَق کلیَی  

 هیساى قٌذ خَى در افراد ظالن چقذر اظت ؟   7

 هیلی گرم در دظی لیتر 111تا  75ب(  هیلی گرم در لیتر 111تا  75الف(   

 گرم در لیتر 111تا  81د(  هیلی گرم در دظی لیتر 151تا  111ج(   

 صفات ثاًَیِ جٌعی در دٍراى .................. ایجاد هی شَد.   8

 د( در توام ػور ج( در دٍراى تلَؽ ب( در پایاى تلَؽ َدکیالف( دٍراى ک  

 ؟  ًوی شَدکذام صفات ثاًَیِ زیر در هرداى دیذُ   9

  ب( تن شذى صذا  الف( رٍیش هَ در صَرت  

 د( رشذ هاّیچِ ّا  ج( رشذ اظتخَاى ّای لگي  

 تغییر در رًگ پَظت اًعاى هرتَط تِ ترشحات کذام غذُ اظت ؟   11

 د( لَزالوؼذُ  ج( ّیپَفیس ب( فَق کلیَی  ف( تیرٍئیذ ال  

 



 
 

 ؟  ًیعتس کذام ٍیصگی زیر هرتَط تِ غذُ ّیپَفی  11

 ب( ترشح َّرهَى رشذ  الف( کٌترل غذد دیگر  

 د( تحت ًظارت هغس قرار داشتي  ج( کاّش قٌذ خَى  

 ًقش گلَکاگَى در تذى چیعت ؟  12

 ب( تثذیل گلیکَشى تِ گلَکس در کثذ الف( تثذیل گلَکس تِ گلیکَشى در کثذ  

 هَرد الف ٍ جد(   ج( کاّش قٌذ خَى  

 ی ًَری در اًعاى در کجا قرار دارًذ ؟گیرًذُ ّا  13

 د( در ػصة تیٌایی ج( در هخ     ب( در قعوت پط ظری الف( در شثکیِ چشن  

 کذام گیرًذُ حعی هصُ دار اظت ؟  14

 ب( گیرًذُ ّای چشایی  الف( گیرًذُ ّای ًَری  

 د( گیرًذُ ّای صَتی  ج( گیرًذُ ّای تَیایی  

 گیری از خطرات ٍ حتی حفظ جاى شخص هَثرتر اظت ؟ٍجَد کذام حط در جلَ  15

 د( شٌَایی ج( تَیایی ب( چشایی الف( تیٌایی  

 ترای تشخیص یک پیام از حَاض پٌجگاًِ کذام هراحل تِ ترتیة صحیح اظت ؟   16

 گیرًذُ حعی ػصة  الف( هحرک تِ هرکس حعی   

 هرکس حعی ٍ ػصة ب( هحرک تِ گیرًذُ حعی   

 هرکس حعی ٍ گیرًذُ حعی هی رظذ رک تِ ػصة ج( هح  

 هرکس حعی پیام ػصثی  د( هحرک تِ گیرًذُ حعی   

 کذام هفصل زیر از ًَع لَالیی اظت ؟   17

  د( زاًَ ج( لگي ب( هچ دظت الف( هغس  

 کذام جولِ صحیح اظت ؟   18

 ب( زردپی هحلّ اتصال دٍ اظتخَاى اظت    الف( رتاط ّا در هحلّ اتصال هاّیچِ تِ اظتخَاى قرار دارًذ  

   د( زردپی دٍ هاّیچِ را تِ ّن هتصل هی کٌذ       ج( رتاط دٍ اظتخَاى را تِ ّن هتصل هی کٌذ  

 ؟ ًیعتکذام یک از ٍظایف اظکلت   19

 ب( از هغس ٍ ًخاع هحافظت هی کٌذ الف( ػاهل اصلی حرکت اظت  

 ِ تذى شکل ٍ فرم هی دّذد( ت ج( تَلیذ گلثَل قرهس هی کٌذ  

 در ظاختار اظتخَاى تافت اظتخَاًی تِ چِ صَرتی ٍجَد دارد ؟   21

 د( هتراکن ٍ فشردُ  ج( هتراکن ٍ حفرُ دار  ب( حفرُ دار ٍ ًازک ظعت ٍ هجساالف(   

    « با اندیشیدن کارها آسان می شود. »                                     
 

 

 


