
 باسمه تعالي

 61/30/6036تاريخ امتحان :                                                                                                                                                               نام : 

 0 تعداد صفحه :                                                                                                                                            نام خانوادگي :  

 60تعداد سؤال :                                                                                                                                                          نام پدر:

 صبح 9:03 :زمان شروع                                                                                                   (ولادوره ) روش نويندبیرستان  :نام آموزشگاه 

 دقیقه 13وقت:                                           فتمه : پايه                                                                                               علوم  : نام درس
 

 1 

 وزارت آموزش و پرورش          
 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد        

آموزش و پرورش ناحیه دو یزد ریتیمد  

 آرامش خاطر پاسخ دهید.ل به خدا وتوکّ با سؤاالت زيررابه دقت بخوانید و  ضمن خیرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،

 :نام و نام خانوادگي
  

 نمره با عدد : 

                                      :                                                       نمره با حروف

 بارم سؤاالت ردیف

  مشخص کنید: بدون ذکر دلیلهای زیر را درستی یا نادرستی جمله 1

 )       ( شود.مصرف زیاد کلسیم باعث پوکی استخوان و فشار خون می الف(

 )       ( قسمت داخلی لوله گوارش از جنس بافت پوششی است.ب( 

 )       ( دستگاه گلژی نام دارد. ،های به هم پیوسته اطراف هسته یاختهها و لولهکیسهج( 

 )       ( کند.در بزاق آنزیمی وجود دارد که سلولز را به قند ساده تجزیه مید( 

1 

 نمره

 خط بکشید: های زیر، دور عبارت مناسب داخل پرانتزبرای پاسخ به پرسش 2

 شود.( تبدیل میA  /Dای وجود دارد که در بدن ما به ویتامین )ر هویج مادهالف( د

 شود.از اجتماع تعدادی یاخته همکار و مشابه )کلنی / بافت( تشکیل میب( 

 از دهان، )چینه دان / مری( قرار دارد. پسدر پرنده دانه خوار ج( 

 .نداردابتدای )سیاهرگ ششی / سرخرگ ششی( دریچه وجود د( 

1 

 نمره

 دهد.قسمتی از دستگاه گوارش را نشان می زیرشکل  3

 

 را روی شکل مشخص کنید.گوارش نهایی غذا الف( محل 

 شود؟ب( در کدام قسمت، اسید ترشح می

 

 ج( اگر در بدن کسی کیسه صفرا برداشته شود، چه نوع غذایی )چربی / پروتئین( باید کمتر مصرف شود؟

 

57/0 

 نمره

 ؟کنید؟ چرا، کدام ماده را برای ساخت بدنه هواپیما انتخاب میزیربا توجه به جدول  4

 

 

 

 

7/0 

 نمره

hamyar.in همیار



 باسمه تعالي

 61/30/6036تاريخ امتحان :                                                                                                                                                               نام : 

 0 تعداد صفحه :                                                                                                                                            نام خانوادگي :  

 60تعداد سؤال :                                                                                                                                                          نام پدر:

 صبح 9:03 :زمان شروع                                                                                                   (ولادوره ) روش نويندبیرستان  :نام آموزشگاه 

 دقیقه 13وقت:                                           فتمه : پايه                                                                                               علوم  : نام درس
 

 2 

 وزارت آموزش و پرورش          
 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد        

آموزش و پرورش ناحیه دو یزد ریتیمد  

 یک علت برای استفاده از هریک از مواد زیر در ساخت کارد و چنگال بنویسید. 7

 الف( چوب یا پالستیک

 

 ب( نقره

 

7/0 

 نمره

 ها پاسخ دهید:های زیر به پرسشبا توجه به شکل 6

    

 کدام نفوذپذیری کمتری دارد؟الف( 

 

 تر است؟مناسب تشکیل آب زیرزمینیب( کدام برای 

 

 

7/0 

 رهنم

 )دو مورد(  های ایجاد سونامی )آبتاز( را بنویسید.علت 5

 

 

7/0 

 نمره

 پاسخ دهید.های زیر پوست دست خود را با چشم مشاهده کنید و به سوال 8

 بینید؟ تان را میهای پوستالف( آیا یاخته

 ب( پوست اندام است یا بافت؟

 های پوست تک الیه هستند یا چندالیه؟ ج( یاخته

 

57/0 

 نمره

 های زیر پاسخ دهید:های خونی بدن )سرخرگ، مویرگ، سیاهرگ( به پرسشبا توجه به رگ 9

 الف( دیواره کدام رگ یک الیه دارد؟

 ب( کدام رگ به بطن چپ قلب متصل است؟

 ج( کدام رگ ممکن است دریچه داشته باشد؟

 فشار خون در کدام رگ بیشتر است؟د( 

1 

 نمره

 است؟ "عنصر نافلز –عنصر فلز  –ترکیب "مشخص کنید که هر کدام  ی زیرهاشکل در هر یک از 10

 

 

 

 

 

7/0 

 نمره

hamyar.in همیار
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 3 

 وزارت آموزش و پرورش          
 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد        

آموزش و پرورش ناحیه دو یزد ریتیمد  

 های زیر پاسخ دهید:با توجه به شکل، به پرسش 11

 

 گذاری کنید.های شماره گذاری شده را بر روی شکل نامالف( قسمت

 

  را نشان دهید. "لوب کلیه" یک ب( روی شکل

 

 

 

27/1 

 نمره

 های مربوط به آن پاسخ دهید.کربوهیدرات است. به پرسش یک زیرشکل  12

 

 یک قند ساده است یا مرکب؟مقابل الف( شکل 

 ب( برای آن یک کربوهیدرات مثال بزنید.

   چیست؟                 ج( هر واحد سازنده آن 

 

57/0 

 نمره

 گزینه صحیح را انتخاب کنید: 13

 ؟شودنمیکدامیک از موارد زیر فناوری محسوب . 1

 تشکیل باران در طبیعتد(                          موکتج(                          موزاییکب(                          پنکهالف( 

 تراکم پذیری کدام ماده بیشتر است؟ .2

 کربن دی اکسیدد(                              آبج(                                  آردب(                           پنبهالف( 

 ای به صورت پراکنده در سیتوپالسم قرار دارند؟در کدام یک از موجودات زیر، مواد هسته .3

 آغازیاند(                     هاباکتریج(                           جانورانب(                      گیاهان الف(

 ؟شودنمیذخیره  کدام ویتامین در بدن. 4

 آهند(                           Dج(                              Aب(                                     Bالف( 

1 

 نمره

  10 

 «موفق و سربلند باشید» 

hamyar.in همیار
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 3 عداد صفحه :ت                                                                                                                                            نام خانوادگي :  

 13تعداد سؤال :                                                                                                                                                          نام پدر:

 صبح 9:30 :زمان شروع                                                                                                   (اولدوره ) روش نويندبیرستان  :نام آموزشگاه 

 دقیقه 60وقت:                                           فتمه : پايه                                                                                               علوم  : نام درس
 

 1 

 وزارت آموزش و پرورش          
 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد        

آموزش و پرورش ناحیه دو یزد ریتیمد  

 آرامش خاطر پاسخ دهید.ل به خدا وتوکّ با سؤاالت زيررابه دقت بخوانید و  ضمن خیرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،

 :نام و نام خانوادگي
  

 نمره با عدد : 

                                      :                                                       نمره با حروف

 بارم سؤاالت ردیف

  مشخص کنید: بدون ذکر دلیلهای زیر را درستی یا نادرستی جمله 1

 (   غ  ) شود.صرف زیاد کلسیم باعث پوکی استخوان و فشار خون میم لف(ا

 (    ص)    است. وششیپسمت داخلی لوله گوارش از جنس بافت قب( 

 (    غ)    نام دارد. دستگاه گلژی ،های به هم پیوسته اطراف هسته یاختهها و لولهکیسهج( 

 (    غ)    کند.اده تجزیه میدر بزاق آنزیمی وجود دارد که سلولز را به قند سد( 

1 

 نمره

 خط بکشید: های زیر، دور عبارت مناسب داخل پرانتزبرای پاسخ به پرسش 2

 A شود.( تبدیل میA  /Dای وجود دارد که در بدن ما به ویتامین )ر هویج مادهد الف(

 بافت شود.شکیل میاز اجتماع تعدادی یاخته همکار و مشابه )کلنی / بافت( تب( 

 مری ارد.چینه دان / مری( قرار د) از دهان، سپر پرنده دانه خوار د ج(

 ششیسیاهرگ  .نداردابتدای )سیاهرگ ششی / سرخرگ ششی( دریچه وجود د( 

1 

 نمره

 دهد.قسمتی از دستگاه گوارش را نشان می یرزشکل  3

 

 باریکروده  ا روی شکل مشخص کنید.رمحل گوارش نهایی غذا  الف(

 معده شود؟ب( در کدام قسمت، اسید ترشح می

 

 یبچر ؟باید کمتر مصرف شود )چربی / پروتئین( اگر در بدن کسی کیسه صفرا برداشته شود، چه نوع غذایی( ج

 

75/0 

 نمره

  ا؟کنید؟ چرکدام ماده را برای ساخت بدنه هواپیما انتخاب می، یرزتوجه به جدول با  4

 .سبک است خوبی دارد و همچون هم استحکام ، Dماده 

 

 

 

 

5/0 

 نمره

hamyar.in همیار
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 13تعداد سؤال :                                                                                                                                                          نام پدر:
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 2 

 وزارت آموزش و پرورش          
 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد        

آموزش و پرورش ناحیه دو یزد ریتیمد  

 کارد و چنگال بنویسید. در ساختهریک از مواد زیر  ستفاده ازاعلت برای ک ی 5

 نارسنا و سبکی :وب یا پالستیکچ الف(

 

 دهدبراقی، با اسید واکنش نمی :ب( نقره

 

5/0 

 نمره

 ها پاسخ دهید:های زیر به پرسشتوجه به شکلا ب 6

    

 1کل ش کدام نفوذپذیری کمتری دارد؟الف( 

 

 2شکل  تر است؟مناسب شکیل آب زیرزمینیتب( کدام برای 

 

 

5/0 

 نمره

 های زیردریاییزمین لرزه و آتشفشان)دو مورد(  تاز( را بنویسید.های ایجاد سونامی )آبعلت 7

 

 

5/0 

 نمره

 .پاسخ دهیدهای زیر و به سوال با چشم مشاهده کنیدپوست دست خود را  8

 خیر بینید؟تان را میهای پوستآیا یاخته (الف

 اندام افت؟پوست اندام است یا بب( 

 چندالیهیه؟ یا چندال هستندپوست تک الیه های یاخته( ج

 

75/0 

 نمره

 های زیر پاسخ دهید:به پرسش )سرخرگ، مویرگ، سیاهرگ( خونی بدنهای توجه به رگبا  9

 مویرگ دیواره کدام رگ یک الیه دارد؟ الف(

 سرخرگ کدام رگ به بطن چپ قلب متصل است؟ ب(

 سیاهرگ دریچه داشته باشد؟ ممکن است کدام رگ ج(

 سرخرگ کدام رگ بیشتر است؟ فشار خون در د(

1 

 نمره

  است؟ "نافلزعنصر  –فلز عنصر  –ترکیب "ام مشخص کنید که هر کد های زیرشکل هر یک ازر د 10

 راست: عنصر فلزسمت 

 چپ: ترکیبسمت 

 

 

 

5/0 

 نمره

hamyar.in همیار
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 13تعداد سؤال :                                                                                                                                                          نام پدر:
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 دقیقه 60وقت:                                           فتمه : پايه                                                                                               علوم  : نام درس
 

 3 

 وزارت آموزش و پرورش          
 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد        

آموزش و پرورش ناحیه دو یزد ریتیمد  

 های زیر پاسخ دهید:توجه به شکل، به پرسشبا  11

 

 گذاری کنید.های شماره گذاری شده را بر روی شکل نامقسمت الف(

 قشری. بخش 4مرکزی، . بخش 3 . لگنچه،2میزنای، . 1

 

 هرم + بخش قشری مقابل آن را نشان دهید. "لوب کلیه" یک ب( روی شکل

 

 

25/1 

 نمره

 های مربوط به آن پاسخ دهید.پرسشکربوهیدرات است. به  یک یرزشکل  12

 

 مرکب ساده است یا مرکب؟ دیک قنمقابل شکل  لف(ا

 نشاسته یک کربوهیدرات مثال بزنید.( برای آن ب

  گلوکز چیست؟                  ج( هر واحد سازنده آن

 

75/0 

 نمره

 نتخاب کنید:زینه صحیح را اگ 13

 ؟شودنمیدامیک از موارد زیر فناوری محسوب ک. 1

 شکیل باران در طبیعتتد(                          وکتمج(                          وزاییکمب(                          نکهپالف( 

 کدام ماده بیشتر است؟تراکم پذیری  .2

 ربن دی اکسیدکد(                              بآج(                                  ردآب(                           نبهپالف( 

 ای به صورت پراکنده در سیتوپالسم قرار دارند؟در کدام یک از موجودات زیر، مواد هسته .3

 غازیانآ د(                    هااکتریبج(                           انورانج ب(                     یاهانگ الف(

 ؟شودنمیدام ویتامین در بدن ذخیره ک. 4

 آهند(                           Dج(                              Aب(                                     Bالف( 

1 

 نمره

  10 

 «موفق و سربلند باشید» 

hamyar.in همیار


