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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

  نمره( 5/2جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ) الف

فرستد و  ها می کند، پیام حرکتی برای ماهیچه با بررسی اطالعاتی که از اندام های حسی دریافت می ……………  1

 کند. با انقباض آنها تعادل بدن را در هر حالتی حفظ می
5/0 

 5/0 است. …………… ترین آنها گوش  گوش ما دارای سه بخش است که مهم 2

ها به ویژه مغز  و در ب رگسزالی باعزث افز ایش      بهتر اندام در کودکی باعث رشد …………… ی  های غده  هورمون 3

 شوند. هوشیاری می
5/0 

 5/0 ی صفات است. و همان عامل تعیین کننده DNAبخشی از  ……………  4

 5/0 شوند. که نوعی تولید مثل غیرجنسی است، تقسیم می …………… ها به روش باکتری 5

  نمره( 25/1کنید. )درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص  ب

  25/0غ     گیرد. ص های بدن در شرایط مختلف فقط توسط دستگاه عصبی صورت می دستگاه  همههماهنگی و تنظیم  1

  25/0غ       ی نوری مخروطی و استوانه ای وجود دارد. ص ی خارجی چشم دو نوع سلول گیرنده در الیه 2

  25/0غ       و بروز عالئم دیابت می شود.  صکاهش انسولین باعث اف ایش قند خون  3

4 DNA هایی به نام کروموزوم می سازد. ص ها، رشته درون هسته همراه با پروتئین       غ 25/0 

  25/0غ       شود. ص دهد تا در نهایت جاندار کاملی تشکیل می سلول تخم بارها تقسیم میوز انجام می 5

  نمره( 5/2ی صحیح را انتخاب کنید.) گزینهدر سواالت زیر  ت

 کند. کدامیک از جانداران زیر چندین برابر از بقیه گامت)سلول جنسی( تولید می 1

               د( انسان              ج( ماهی              ب( کبوتر              الف( گوسفند
5/0 

 انجام دهد، حاصل چه خواهد شد؟کروموزوم تقسیم میتوز  46اگر سلولی با  2

                کروموزومی 23سلول  2ب(                  کروموزومی 46سلول  2الف( 

                کروموزومی 23سلول  4د(                     کروموزومی 46سلول  4ج( 

5/0 

 کند؟ کدام غده سایر غدد را کنترل می 3

                ب( غدد جنسی                     الف( فوق کلیه

               د( تیروئید                          ج( هیپوفی 

5/0 

 دهد؟ ای استخوان را تشکیل می ی زمینه کدام ماده 4

                      ب( کلسیم                       الف( پروتئین

                ی موارد د( همه                              ج( فسفر

5/0 

 کدامیک از اعمال زیر انعکاسی نیست؟ 5

                کند. ب( کشیدن دست وقتی به جسم داغ برخورد می                           الف( عطسه

                د( دویدن                     ج( ری ش اشک

5/0 

2از1یصفحه

 .......................... نام و نام خانوادگی:

  ................................. و رشته: قطعم

 ........................................... :نام پدر

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 2 سؤال: صفحهتعداد 

 

جمهوریاسالمیایران

آموزشوپرورششهرتهرانکلادارهی

تهران..4..ادارهیآموزشوپرورششهرتهرانمنطقه

                                                                                                   )واحد رسالت(                                               دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

( 

 هشتم-زیستنامدرس:

شاهیخانم :نامدبیر

07/03/1397:امتحان تاریخ

/عصرصبح 8  :ساعتامتحان

 دقیقه80:امتحانمدت



نمره15جمعبارم:

 امضاء دبیر: نمره به حروف: نمره به عدد:

ف
ردی

 
 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت           ی  ادامه

بارم
 

  نمره( 2)به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. )تنها یک کلمه(  ت

 25/0 دهد. تشکیل میبیشترین حجم مغ  را  1

 25/0 ها که رابط بین مغ  و دستگاه عصبی محیطی است. طناب سفید رنگ درون ستون مهره 2

ها ادامه دارد و آن را به استخوان متصزل   ها که تا دو سر ماهیچه ای و روی ماهیچه های ماهیچه بافت پیوندی بین رشته 3

 می کند؟
25/0 

 25/0 گویند. اتصاالت آنها در بدن میها، غضروف و  به مجموع استخوان 4

 25/0 های بدن است. ی انرژی در سلول کند که نتیجه آنها تولید و ذخیره این غده فرآیندهایی را کنترل می 5

 25/0 کند. های خونی را زیاد می ها با تأثیر بر استخوان تولید سلول این هورمون 6

 25/0 اندام تولیدمثلی ماده در گیاهان است. 7

 25/0 شود. تولید گامت در زنان در این سن متوقف می 8

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. ث

 مورد( 3های اعمال انعکاسی را نام ببرید.) ویژگی 1
 

75/0 

 دو مورد از تفاوت های گامت نر و ماده را بنویسید.  2
 

5/0 

 حرکت و رشد، چه تفاوتی دارد؟های جانداران اعم از تغذیه و  تولید مثل با سایر ویژگی 3
 

5/0 

 مورد( 4عوامل پیشگیری از سرطان را نام ببرید. ) 4
 

1 

 ها مؤثرند. یک مثال ب نید که نشان دهد عوامل محیطی در بروز ژن 5

 
 

1 

 معدنی می شود؟ی  ها سبب اف ایش کدام ماده ها اثر می گذارد؟ و با اثر بر این اندام ی پاراتیروئید روی کدام اندام غده 6

 

 
1 

 جدول زیر را کامل کنید.  7

 صاف …………… نام ماهیچه

 غیرارادی …………… عمل

 …………… ای استوانه شکل سلول

 …………… ماهیچه متصل به بازو مثال
 

1 

 زیر را نامگذاری کنید.  شکل 8
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2از2یصفحه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نمره( 5/2جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ) الف

 (5/0مخچه) 1

 (5/0داخلی) 2

 (5/0تیروئید) 3

 (5/0ژن) 4 

 (5/0دو نیم شدن) 5 

 نمره( 25/1درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. ) ب

 غلط 1

 غلط 2

 صحیح 3

 صحیح 4

 غلط 5

 نمره( 5/2ی صحیح را انتخاب کنید.) در سواالت زیر گزینه پ

 (5/0گ ینه ج : ماهی ) 1

 (5/0کروموزومی ) 46سلول  2گ ینه الف:  2

 (5/0گ ینه ج: هیپوفی  ) 3

 (5/0ی موارد ) گ ینه د: همه 4

 (5/0گ ینه د: دویدن ) 5

 نمره( 2زیر پاسخ کوتاه دهید. )تنها یک کلمه( )به سواالت  ت

 (25/0مخ ) 1

 (25/0نخاع ) 2

 (25/0زردپی)تاندون( ) 3

 (25/0اسکلت ) 4

 (25/0تیروئید ) 5

 (25/0رشد ) 6

 (25/0مادگی ) 7

8 50 (25/0) 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.   ث

 (75/0اغلب برای حفاظت ) -سریع  -بدون فکر و اراده  1

 (5/0گامت نر کوچک تر است. گامت نر متحرک است. ) 2

 (5/0ی نسل است. ) برای حیات جاندار ضروری نیست فقط برای ادامه 3

 (1استرس نداشتن ) –سیگار نکشیدن  –ورزش  –تغذیه ی مناسب  4

آموزشوپرورششهرتهرانکلادارهی

تهران...4ه...ادارهیآموزشوپرورششهرتهرانمنطق

)واحدرسالت(دخترانهدولتیغیردبیرستان

 96 - 97 سال تحصیلی دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هشتم -زیست نام درس: 

 خانم شاهی نام دبیر:

   07/03/97 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه 80: مدت امتحان



 



                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 (1رنگ بدن خرگوش در دمای پایین ) -ی متفاوت  موی موش با تغذیه -تغییر رنگ گلها در خاک اسیدی و بازی  5

 (1کلسیم ) -روده  -کلیه  -استخوان  6

7 (1) 

 صاف (25/0اسکلتی) نام ماهیچه

 غیراردای (25/0ارادی) عمل

 (25/0دوکی) ای استوانه شکل سلول

 (25/0گوارش، تنفس) ماهیچه متصل به بازو مثال
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء:    فاطمه شاهی نام و نام خانوادگی مصحح :  15 جمع بارم :

 مخ

 ساقه
 چهمخ مغز

 نخاع


