
 آرامش خاطر پاسخ دهيد. توکّل به خدا و با به دقّت بخوانيد و را سؤاالت زير ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،

 : دبير خانوادگی وامضا ینام و نام 

 نمره با عدد

 نمره با حروف

 : نام و نام خانوادگی وامضا ی دبير

 نمره تجديد نظر با عدد

 نمره تجديد نظربا حروف
 

 بارم .          امام علی )ع( هيچ عقل و درايتی همچون عاقبت انديشی نيست       ال عقلَ کالتَّدبير  رديف

 .مشخص کنيد× ( عبارت زير را با عالمت)صحيح يا غلط بودن -الف

 

1 

 

غ    ص  از نمک سديم کلريد می باشد .  بيشتردرجه سانتيگراد حل می شود  01ميلی ليتر آب  111مقدار نمک پتاسيم نيتراتی که در  –الف 
 

 غ   ص                                  .                                   می يابد افزايشاگر قرص جوشان را درون آب بيندازيم، دمای آب  –ب 

−𝑨𝟑 ذره ای با نشانه شيميايی –ج 
𝟏𝟓
 غ   ص                                                                            .الکترون است  11دارای   𝟑𝟏

غ   ص                       .      خود با ياخته های عصبی يا ماهيچه ای ديگر در ارتباط است  انتهای دارينهياخته ی عصبی از طريق  –د 
 

 غ   ص                .                                               می شودخون  هورمون رشد با تأثير بر استخوان ها باعث افزايش کلسيم در –ه 

 غ   ص                                                     در سلول اند. پروتئين هاژن ها دارای اطالعات و دستورالعمل هايی برای توليد  –و 

1.1 

 مشخص کنيد.)× ( پاسخ صحيح را با عالمت -ب

1 

 . A ؟ می باشد 7کدام يک از مواد زير دارای پی اچ بيشتر از 

  مايع ظرفشويی د(                    شيرج(                             آب پرتقالب(                     آب ليموالف( 

1.1 

B . ؟ز شواهد شيميايی بودن تغيير باشديکی ا نمی توانددر کدام يک از واکنش های شيميايی زير توليد گاز کربن دی اکسيد 

                                              واکنش تخم مرغ با سرکه د(        واکنش سوختن شمع ج(     واکنش تجزيه ی آب اکسيژنه   ب(       با آب جوش شيرينواکنش  الف(

. C ؟در جهت های مختلف می چرخند متحرک هستند و کدام يک از مفاصل زير 

مفصل آرنج  -د             مفصل بين دنده ها و ستون مهره ها -ج     مفصل بين استخوان های جمجمه  -ب     مفصل بين بازو و شانه -الف
    

. D ؟نيستدر مقايسه با تنظيم عصبی صحيح  گزينه در مورد تنظيم هورمونیکدام 

                سرعت اين تنظيم کندتر از تنظيم عصبی است -ب                                                 مستقل از دستگاه عصبی کار می کند -الف

 شتر از تنظيم عصبی استبياين تنظيم  ماندگاری -د                 ماهيت اين تنظيم ترکيبات شيميايی است نه جريان الکتريکی -ج
 
. E بقيه متفاوت است؟در کدام مورد عامل ايجاد صفت با 

ايجاد گياه گوجه فرنگی مقاوم به سرما توسط ژن ماهی سردآبی   -ب                              B فلج شدن موش بر اثر کمبود نوعی ويتامين  -الف

              
سياه بر اثر تماس با سرما در خرگوش  روييدن موی -د         و تغذيه مناسب قلبی به دليل ورزش ی سالم بودن افراد دارای ژن سکته-ج

   هيماليا

. Fکدام روش توليد مثل غير جنسی در کپک نان و ميوه وجود دارد ؟ 

 قطعه قطعه شدن  -د                هاگ زايی  -ج             جوانه زدن   -ب         تقسيم دوتايی  -الف

 پر کنيد.جاهای خالی را با کلمه يا عبارت مناسب -ج

نام و نام خانوادگی 

:....................... 

 باسمه تعالی

 خراسان جنوبیاداره کل آموزش و پرورش استان 
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان نهبندان

 دبيرستان  نمونه دولتی امام حسين )ع(

 مصيب هاشم پورطراح : 

 علوم تجربی   نام درس :  

 محل مهر آموزشگاه

    تاريخ امتحان : ............نام پدر:

 سوالتعداد سوال:  0تعداد صفحه:   ............شماره اتاق :

  0:01زمان شروع:  دقيقه 71وقت:    هشتم ..پايه: 
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0 

 . می گويند. . . . . .         به مخلوط ناهمگن جامد در مايع که ذرات جامد به صورت معلق در مايع پراکنده اند -الف

 . آن تغيير می کند. . .  . . . . . . . .   مواد مانند باتری هستند وقتی يک ماده دچار تغيير شيميايی يا فيزيکی می شود  -ب 

 . می باشد. . . . . . . . . . . .  تشخيص يکی از کاربردهای ايزوتوپ های پرتو زا  –ج 

. . . . . وجود دارند که فعاليت عصبی ندارندو به ياخته های عصبی کمک می . . . . . . .  در بافت عصبی ياخته هايی به نام -د

 کنند.

 جود دارد که نرم و قابل انعطاف است و مانع اصطکاک استخوان ها می شود.در محل اتصال استخوان ها، بافت   . . . . . . . .  و –ه 

 اساس توليد مثل جنسی در همه ی جانداران توليد . . . . . . . . . نر و ماده است . –و 

 

 

 

1.1 

 

 

 رديف
 بارم 1دقيقه                        صفحه  71زمان :                    . . . . . . .شعبه کالس :                           . . . . . . .نام و نام خانوادگی :   

 به سؤاالت زير پاسخ کوتاه دهيد . –د 

4 

 در اثر سوختن چوب و يا گاز در فضای در بسته کدام گاز سمی و کشنده آزاد می شود؟ -الف

 ؟قرار گرفته اند ی عصبی هسته و بيشتر اندامک ها در کدام بخش از ياخته -ب

 ؟مانند را می سازند؛ به اين رشته ها چه می گويند X(به همراه تعدادی پروتئين در ياخته های در حال تقسيم، رشته هايی DNAدنا ) -ج

 در گياهان به لوله ای که گامت نر را به سمت گامت ماده می برد چه می گويند؟  -د

1.11 

 به سؤاالت زير پاسخ کامل بدهيد -ه

1 

 

 برای جدا سازی اجزای هر مخلوط از چه دستگاه  يا وسيله ای می توان استفاده کرد؟

  چربی از شير: -آب از الکل :                                    ج -ذرات جامد از آب :                               ب -الف
1.71 

6 

  کدام شمع زودتر خاموش می شود ؟ چرا؟

1.71 

 می دانيد که برای سوختن غذا ها در بدنمان نياز به گرما داريم؛ وجود کاتاليزگر باعث می شود تا غذاها حتی در دمای پايين هم بسوزند : 7

 نام اين کاتاليزگر در بدن ما چيست؟ -الف

 کاتاليزگر چه نقشی در واکنش سوختن غذا در بدن ما دارد؟  -ب
1.71 

 شکل رو به رو  ساختار اتمی يک يون را بر اساس مدل بور نشان می دهد ،  8

 چرا اين ساختار متعلق به يک يون است ؟  -الف 

 

.…𝐵𝑒 عدد جرمی يا عدد اتمی و يا بار اتم را روی نشانة شيميايی آن مشخص کنيد .   –ب 

4 

…..
         

 است. 8را رسم کنيد که با يون باال  ايزوتوپ بوده و  عدد جرمی آن  خنثیاتمی،   ساختار -ج 

1.71 

 )   دو کلمه در جعبه اضافه است   (   برای هر جمله ، کلمة مناسب را از جعبة کلمات انتخاب کرده و در جای خالی قرار دهيد . 0

عصب محيطی، عصب حسی ، مخ ، مخچه ، بصل النّخاع ، 

 نخاع

 ). . . . . . . . . (                  مرکز برخی از انعکاس های عصبی بدن است : -الف

1 
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 ). . . . . . . . . (   پيام ها را به مراکز عصبی می برد  -ب 

 ). . . . . . . . . (                   مرکز کنترل فعاليت های غير ارادی مانند تنفس و ضربان قلب است -ج

 (   ). . . . . . . . . اطالعات اندام های حسی مانند چشم و گوش را دريافت و به آن پاسخ می دهد  -د

 کلمة مرتبط با هر توضيح را پيدا کرده و زير آن خط بکشيد . 11

 شنوايی ( در قسمت گيجگاهی نيمکره های مخ قرار دارد . –مرکز حس ) بويايی  -الف

 استوانه ای شکل ( بيشتر است . –در شبکية چشم  تعداد گيرنده های نوری )مخروطی شکل  -ب

 حفره دار يا اسفنجی ( است . –از نوع ) متراکم ، بافت استخوان در سر استخوان های دراز  -ج

 رباط ( نام دارد . –طنابی از جنس بافت پيوندی که در محل مفاصل متحرک  استخوان ها را به هم وصل می کند) تاندون  -د

 صاف ( صورتی رنگ  و غير ارادی هستند . –ماهيچه های) اسکلتی  -ه

1.11 

 رديف
 بارم 0دقيقه              صفحه  71زمان :                  شعبه کالس :    . . . . . .                نام و نام خانوادگی :   . . . . . . .        

11 

 با توجه به شکل 

  جاهای خالی را کامل کنيد. -الف

 

 

 

 ترشح می شود چيست؟ 1نام هورمونی که از غده ی  -ب

 خون می شود؟باعث افزايش قند  4کدام هورمون در غده ی   -ج

 هورمون های کدام غده در کودکی باعث رشد بهتر اندام ها به ويژه مغز و در بزرگسالی باعث افزايش هوشياری می شوند؟ -د

 هورمون های کدام غده در هنگام مقابله با فشارهای روحی و جسمی به ما کمک می کنند؟ -ه

1.1 

11 

 ويژگی برای تقسيم ميتوز يا رشتمان بيان کنيد؟ دو 

 1.71 کامه توليد می کنند؟ ميوز يا ميتوز ،اندام ها و غده های توليد مثلی از طريق کدام تقسيم

10  

 را توضيح داده است؛  برای اين منظور  و فرايندهای الزمدرتوليد مثل جنسی  انسان متن زير  نقش بخش های مختلف بدن

 را با کلمات مناسب علمی پر کنيد. جاهای خالی

تخمدان  توسط. . . . . . . . .  و کامه ماده  غده ی توسطاز کارهای غده های جنسی در انسان ها توليد کامه است . کامه نر يا زامه 

. . سلول  ترکيب کامه ماده و کامه نر می گويند. از  به اين عمل . . . . . . . . .  کامه نر با کامه ماده ترکيب می شودتشکيل می شود. 

جنين به وجود می آيد در انسان بخشی از بدن مادر به نام . . . . . . . . به رشد و نمو و از رشد اين سلول  . . . . . . به وجود می آيد

 جنين اختصاص دارد.

1 

 11 موفقيّت شما آرزوی ماست 

 

 

شماره 

 غده
1 2 3 4 

نام 

 غده

 . . . .

 . . 
فوق  تیروئید

 کلیه

 . . . . .

. 
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 بارم هيچ عقل و درايتی همچون عاقبت انديشی نيست .          امام علی )ع(       ال عقلَ کالتَّدبير  رديف

 .مشخص کنيد× ( صحيح يا غلط بودن عبارت زير را با عالمت)-الف

 

1 

 

غ    صاز نمک سديم کلريد می باشد .    بيشتردرجه سانتيگراد حل می شود  01ميلی ليتر آب  111مقدار نمک پتاسيم نيتراتی که در  –الف 
 

 غ   ص                                             کاهشمی يابد .              افزايشاگر قرص جوشان را درون آب بيندازيم، دمای آب  –ب 

−𝑨𝟑ذره ای با نشانه شيميايی  –ج 
𝟏𝟓
 غ   ص                                                                 18الکترون است .      11دارای   𝟑𝟏

غ   خود با ياخته های عصبی يا ماهيچه ای ديگر در ارتباط است  .   انتهای آسه      ص  انتهای دارينهياخته ی عصبی از طريق  –د 

 
 غ   ص                          در استخوان هامی شود .             خون  هورمون رشد با تأثير بر استخوان ها باعث افزايش کلسيم در –ه 

 غ   ص                                                   در سلول اند. پروتئين هاژن ها دارای اطالعات و دستورالعمل هايی برای توليد  –و 

1.1 

 مشخص کنيد.)× ( پاسخ صحيح را با عالمت -ب

1 

 . A می باشد ؟ 7کدام يک از مواد زير دارای پی اچ بيشتر از 

  مايع ظرفشويی د(                    شيرج(                             آب پرتقالب(                    الف( آب ليمو 

1.1 

B يکی از شواهد شيميايی بودن تغيير باشد؟ نمی تواند. در کدام يک از واکنش های شيميايی زير توليد گاز کربن دی اکسيد 

                                             واکنش تخم مرغ با سرکه  د(      واکنش سوختن شمع   ج(     واکنش تجزيه ی آب اکسيژنه   ب(     واکنش جوش شيرين با آب   الف(

. C های مختلف می چرخند ؟کدام يک از مفاصل زير متحرک هستند و در جهت 

مفصل آرنج  -د             مفصل بين دنده ها و ستون مهره ها -ج     مفصل بين استخوان های جمجمه  -ب   مفصل بين بازو و شانه -الف
    

. D ؟نيستکدام گزينه در مورد تنظيم هورمونی در مقايسه با تنظيم عصبی صحيح 

               سرعت اين تنظيم کندتر از تنظيم عصبی است  -ب                                               مستقل از دستگاه عصبی کار می کند   -الف

صبی است ماندگاری اين تنظيم بيشتر از تنظيم ع -د                ماهيت اين تنظيم ترکيبات شيميايی است نه جريان الکتريکی  -ج
 
. Eدر کدام مورد عامل ايجاد صفت با بقيه متفاوت است؟ 

              ايجاد گياه گوجه فرنگی مقاوم به سرما توسط ژن ماهی سردآبی   -ب                         B فلج شدن موش بر اثر کمبود نوعی ويتامين  -الف

روييدن موی سياه بر اثر تماس با سرما در خرگوش  -د       سالم بودن افراد دارای ژن سکته ی قلبی به دليل ورزش و تغذيه مناسب  -ج

   هيماليا

. Fکدام روش توليد مثل غير جنسی در کپک نان و ميوه وجود دارد ؟ 
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 قطعه قطعه شدن  -د                هاگ زايی  -ج             جوانه زدن   -ب         تقسيم دوتايی  -الف

 جاهای خالی را با کلمه يا عبارت مناسب پر کنيد.-ج

0 

..    می گويند تعليقه يا سوسپانسيونبه مخلوط ناهمگن جامد در مايع که ذرات جامد به صورت معلق در مايع پراکنده اند     .  -الف

. 

 . . . آن تغيير می کند . انرژی شيميايیمواد مانند باتری هستند وقتی يک ماده دچار تغيير شيميايی يا فيزيکی می شود   .  -ب 

 . . . . می باشد . بيماری يا آتش سوزیيکی از کاربردهای ايزوتوپ های پرتو زا تشخيص  . .  –ج 

 و به ياخته های عصبی کمک می کنند. . . . وجود دارند که فعاليت عصبی ندارند پشتيباندر بافت عصبی ياخته هايی به نام . . . -د

. . .  وجود دارد که نرم و قابل انعطاف است و مانع اصطکاک استخوان ها می غضروفیدر محل اتصال استخوان ها، بافت   .  –ه 

 شود.

 . . نر و ماده است . کامه يا گامتاساس توليد مثل جنسی در همه ی جانداران توليد . .  –و 

 

 

 

1.1 

 

 

 رديف
 بارم 1دقيقه                        صفحه  71زمان :                    . . . . . . .شعبه کالس :                           . . . . . . .نام و نام خانوادگی :   

 به سؤاالت زير پاسخ کوتاه دهيد . –د 

4 

 کربن مونوکسيد  يا گاز در فضای در بسته کدام گاز سمی و کشنده آزاد می شود؟ در اثر سوختن چوب و -الف

 جسم ياخته ای  هسته و بيشتر اندامک ها در کدام بخش از ياخته ی عصبی قرار گرفته اند؟ -ب

فام ؟مانند را می سازند؛ به اين رشته ها چه می گويند X(به همراه تعدادی پروتئين در ياخته های در حال تقسيم، رشته هايی DNAدنا ) -ج

 تن يا کروموزوم

 لوله ی گرده در گياهان به لوله ای که گامت نر را به سمت گامت ماده می برد چه می گويند؟  -د

1.11 

 به سؤاالت زير پاسخ کامل بدهيد -ه

1 

 

 توان استفاده کرد؟برای جدا سازی اجزای هر مخلوط از چه دستگاه  يا وسيله ای می 

 گريزانه يا سانتريفيوژ چربی از شير: -ج          دستگاه تقطيرآب از الکل :   -ب      صافی يا فيلترذرات جامد از آب :   -الف
1.71 

6 

شمع بزرگتر زيرا کربن دی اکسيد گرم که سبک است در باال قرار  کدام شمع زودتر خاموش می شود ؟ چرا؟

 1.71 می گيرد و شمع بزرگتر را زودتر خفه می کند.

 : باعث می شود تا غذاها حتی در دمای پايين هم بسوزندکاتاليزگر  وجودمی دانيد که برای سوختن غذا ها در بدنمان نياز به گرما داريم؛  7

 آنزيم نام اين کاتاليزگر در بدن ما چيست؟ -الف

کاتاليزگر باعث کاهش انرژی فعال سازی می شود باعث افزايش کاتاليزگر چه نقشی در واکنش سوختن غذا در بدن ما دارد؟  -ب

 در بدن ما بدون نياز به شعله و جرقه بسوزد همه ی اين جواب ها درست است.سرعت سوختن می شود. باعث می شود تا غذا 
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 شکل رو به رو  ساختار اتمی يک يون را بر اساس مدل بور نشان می دهد ،  8

چون تعداد الکترون و پروتون در اين ذره با هم چرا اين ساختار متعلق به يک يون است ؟  -الف 

 برابر نيست.

عدد جرمی يا عدد اتمی و يا بار اتم را روی نشانة شيميايی آن مشخص کنيد .   –ب 

 𝐵𝑒𝟐+.

4 

𝟕..
         

  است. 8را رسم کنيد که با يون باال  ايزوتوپ بوده و  عدد جرمی آن  خنثیاتمی،   ساختار -ج 

 با دو الکترون و يک نوترون به شکل باال اضافه شودطبق شکل رو به رو بايد يک مدار 

1.71 

 )   دو کلمه در جعبه اضافه است   (   برای هر جمله ، کلمة مناسب را از جعبة کلمات انتخاب کرده و در جای خالی قرار دهيد . 0

عصب محيطی، عصب حسی ، مخ ، مخچه ، بصل النّخاع ، 

 نخاع

 . . (                 نخاع). .  عصبی بدن است :مرکز برخی از انعکاس های  -الف

 . . (   عصب محيطی). . پيام ها را به مراکز عصبی می برد  -ب 

 . . (                  بصل النّخاع). مرکز کنترل فعاليت های غير ارادی مانند تنفس و ضربان قلب است -ج

 (   . . .مخ). .  و به آن پاسخ می دهد اطالعات اندام های حسی مانند چشم و گوش را دريافت  -د

1 

 کلمة مرتبط با هر توضيح را پيدا کرده و زير آن خط بکشيد . 11

 ( در قسمت گيجگاهی نيمکره های مخ قرار دارد . شنوايی –مرکز حس ) بويايی  -الف

 ( بيشتر است . استوانه ای شکل –در شبکية چشم  تعداد گيرنده های نوری )مخروطی شکل  -ب

 ( است . حفره دار يا اسفنجی –بافت استخوان در سر استخوان های دراز ، از نوع ) متراکم  -ج

 ( نام دارد . رباط –طنابی از جنس بافت پيوندی که در محل مفاصل متحرک  استخوان ها را به هم وصل می کند) تاندون  -د

 ( صورتی رنگ  و غير ارادی هستند . صاف –ماهيچه های) اسکلتی  -ه

1.11 

 رديف
 بارم 0دقيقه              صفحه  71زمان :                  شعبه کالس :    . . . . . .                نام و نام خانوادگی :   . . . . . . .        

11 

 با توجه به شکل 

  جاهای خالی را کامل کنيد. -الف

 

 

 

 هورمون رشد ترشح می شود چيست؟ 1نام هورمونی که از غده ی  -ب

 گلوکاگون باعث افزايش قند خون می شود؟ 4غده ی  کدام هورمون در  -ج

 هورمون های کدام غده در کودکی باعث رشد بهتر اندام ها به ويژه مغز و در بزرگسالی باعث افزايش هوشياری می شوند؟ -د

 تيروئيد

 فوق کليه هورمون های کدام غده در هنگام مقابله با فشارهای روحی و جسمی به ما کمک می کنند؟ -ه

1.1 

شماره 

 غده
1 2 3 4 

نام 

 غده

هیپوفیز 

  زیر مغزی
تیرو

 ئید

پانکراس یا  فوق کلیه

 . لوزالمعده

 

همیار
https://hamyar.in/



11 

در همه ی عمر انجام می شود در همه ی اندام ها انجام می شود از يک سلول  دو  ويژگی برای تقسيم ميتوز يا رشتمان بيان کنيد؟

 هدف آن رشد و ترميم بدن است -تعداد کروموزوم ها پس از تقسيم تغيير نمی کند –دو سلول ايجاد می شود 

 ميوز  کدام تقسيم، کامه توليد می کنند؟ ميوز يا ميتوزاندام ها و غده های توليد مثلی از طريق 

1.71 

10  

 متن زير  نقش بخش های مختلف بدن انسان درتوليد مثل جنسی و فرايندهای الزم برای اين منظور  را توضيح داده است؛ 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب علمی پر کنيد.

. . .  و کامه ماده توسط تخمدان بيضهکامه است . کامه نر يا زامه توسط غده ی . .از کارهای غده های جنسی در انسان ها توليد 

. . .  می گويند. از ترکيب کامه ماده و کامه نر  سلول . . لقاح تشکيل می شود. کامه نر با کامه ماده ترکيب می شود به اين عمل . .

. . . به رشد و نمو  رحمآيد در انسان بخشی از بدن مادر به نام . . . به وجود می آيد و از رشد اين سلول جنين به وجود می  تخم

 جنين اختصاص دارد.

1 

 11 موفقيّت شما آرزوی ماست 
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