
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 

 .کنید پر مناسب علمی کلمات با را خالی جاهای

 دارند. نقش ............................. از پیشگیری در که بوده.............................  در محلول D گروه ویتامین

 .ندیگویها ....................... مو خم وجود دارد که به آن چیپرپ یلوله هاونیلیم هیکل یکروسکوپیدر ساختار م

 شود.ریزد و سپس از طریق ....................... از مثانه خارج می....................... به مثانه میادرار تشکیل شده در کلیه از طریق 

 شود.ها موجب ایجاد صوت میآنباشد که با عبور هوای ..................... از میان ............. می در حنجره تعداد تارهای صوتی

 شود........................ غشاء و هسته موجب رنگ آمیزی سلول میآب متیل با اتصال به 

2 

 

 .کنید مشخص را زیر عبارات نادرستی یا درستی

 های جانوری دارند.تری نسبت به سلولهای گیاهی ساختار منظمسلول

 شود.نشاسته کربوهیدراتی ساده است که مصرف آن موجب تامین انرژی در بدن می

 شود.میزان آب بدن موجب تنظیم محیط داخلی بدن میقلب با تنظیم 

 ها دارند.ها دیواره ضخیم و ارتجاعیت کمتری نسبت به سیاهرگسرخرگ

2 

 

 دریچه دولختی یا میترال در کدام قسمت از قلب قرار دارد؟

 چپالف( ابتدای سرخرگ آئورت                                           ب( بین دهلیز چپ و بطن 

 ج( بین دهلیز راست و بطن راست                                    د( بین بطن چپ و سرخرگ ششی

 پرده دیافراگم در کجا قرار دارد و نقش آن چیست؟

 ها به خونانتقال گازهای تنفسی از شش  -هاکمک به دم و بازدم                   ب( بین قفسه سینه و شش-الف( زیر قفسه سینه

 ها به خونانتقال گازهای تنفسی از شش -کمک به دم و بازدم                    د( زیر قفسه سینه -ج( بین قفسه سینه

1 

 

 کنید. وصل چپ سمت ستون مرتبط کلمات به را راست سمت ستون مطالب

 Cویتامین  کنندهای مختلف که با هم کار میای از سلولمجموعه

 کلسیم ها و رشد بدنهای یاختهنقش در تنظیم فعالیت

 پالکت پیشگیری از کم خونی

 بافت های بدنمواد سازنده استخوان

 Bویتامین  انتقال گازهای تنفسی

 گلبول قرمز نقش در انعقاد خون

 ید نقش در سالمت پوست و لثه
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 ................. مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دانش واحد سعادت آبادسرای  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دوم ترم پایانآزمون 

 زیست و زمین شناسینام درس: 

 احسان آذین نام دبیر:

 03/1400/ 10 امتحان:  تاریخ

 صبح 8:  45  ساعت امتحان:

 دقیقه 70مدت امتحان : 

hamyar.in همیار



 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 دهید؟ کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به

 شود؟می های بدن تولیدصفرا توسط کدامیک از اندام

 شوند؟ها تولید میهای ترشح شده به روده باریک توسط کدامیک از اندامبیشتر آنزیم

 شوند؟تولید می دستگاه گوارشهای در کدامیک از بخش Kو  Bهای ویتامین

 دهد؟چند درصد خون را پالسما تشکیل می

 کنند؟های قلب به بافت قلب خون رسانی میگکدامیک از ر

 های سلولی است؟از وظایف کدامیک از اندامکتولید انرژی 

 شوند؟کدام گروه از آمینواسیدها با مصرف مواد غذایی در بدن تامین می

 دو گروه از مواد غذایی انرژی زا در بدن را نام ببرید.

 کنند؟ها با وجود مفید بودن برای بدن، انرژی تولید نمیکدامیک از کربوهیدرات

 ریزد؟به کدام اندام بدن میسیاهرگ کلیه خون خود را 
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 1 نوع بافت اصلی در بدن را نام ببرید. 4 

 

 های تشکیل دهنده قلب به هر یک از موارد زیر پاسخ دهید.در رابطه با نوع بافت

 بافت عمده تشکیل دهنده قلب:

 های قلب:بافت پوشاننده درون حفره

 بافت محافظت کننده اطراف قلب:

75/0 

 
 ها در بدن را بنویسید.چربیدو نقش مهم 

 
5/0 

 
 مورد از وظایف کبد در بدن را بنویسید. 2

 
1 

 
 شوند؟در هنگام عبور غذا از حلق چه عواملی مانع ورود غذا به بینی و نای می

 
1 

 

 های مشخص شده در شکل را نام گذاری کنید.هر یک از قسمت

 

25/1 

 5/0 شود؟انجام میجذب کدام گروه از مواد در فراخ روده  

 2از 2صفحه ی 

hamyar.in همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

  پوکی استخوان - چربیالف( 

  نفرونب( 

  تگرگج( 

  میزراه - میزناید( 

  بازدمی - عدد 2پ( 

2 

 2 )غ( ت(                                    )غ( پ(                             )غ( ب(                              )ص( (الف 2

3 

 ج( گرما دادن مخلوط سنگ آهن با کربن و سنگ آهک                   (1

 ها د( یخچال (2

 ب( بین دهلیز چپ و بطن چپ (3

              کمک به دم و بازدم-سینهالف( زیر قفسه  (4

2 

 1  )سونامی یا آبتاز( جزر و مد 4

5 

 

 بافت  کنندهای مختلف که با هم کار میای از سلولمجموعه

 ید  ها و رشد بدنهای یاختهنقش در تنظیم فعالیت

  Bویتامین  پیشگیری از کم خونی

 کلسیم های بدنمواد سازنده استخوان

 گلبول قرمز گازهای تنفسیانتقال 

 پالکت  نقش در انعقاد خون

  Cویتامین  نقش در سالمت پوست و لثه
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6 

 کبد  (1

 پانکراس یا لوزالمعده (2

 فرخ روده یا روده بزرگ (3

 درصد  55 (4

3 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  دومپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 زیست و زمین شناسی نام درس:

 هفتم

 10/0011/ 01امتحان: تاریخ

 / عصرصبح  0:8:  اعت امتحان:س

 دقیقه01مدت امتحان : 

 

hamyar.in همیار



 نمره 21جمع بارم : 

 های کرونررگ (5

 میتوکندری (6

 آمینواسیدهای ضروری (7

 هاها و چربیکربوهیدرات (8

 سلولز (9

 خاک رس (11

 قلب (11

 5/0 های کلسیم و منیزیم آن بیش از حد طبیعی باشد.آبی که میزان یون 7

 5/0 نیروی گرانش ماه و خورشید 8

 5/0 های بدنمحافظت از اندام-موجود در ساختار غشای سلولی -تامین انرژی 9

10 
                                 رسخاک کوزه سفالی:                                                                           ماسهشیشه: 

 خاک رس و آهک سیمان:                                                   آب، شن، ماسه، سیمانبتن:  
2 

11 
 یابدافزایش میالف( 

 منطقه اشباع)ب
1 

 1 بندد.زبان کوچک مسیر بینی و برچاکنای یا اپیگلوت مسیر نای را می 12

 5/0 نرم بوده و مقاومت باالیی ندارد.آهن خالص  13

 5/0 اکسیدهای فلزی 14

 2از 2صفحه ی 

hamyar.in همیار


