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 بارم سواالت
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 جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پرکنید.

 مغز ، مخ و مخچه را به ...............وصل می کند. الف( ساقه

 ب(مرکز حس بینایی در قسمت ، .................... قشر مخ قرار دارد.

 را در محل مفصل های متحرک به هم وصل می کند ،................ نامیده می شود.بافت پیوندی محکمی که استخوان هاپ(

 فرایندهایی را کنترل می کند که نتیجه آنها ، ............. در یاخته های بدن است.ت( هورمون های غده تیروئید 

 ث( فام تن )کروموزوم ( را در یاخته ها ، در حال ............... می توان دید.

 ج( بخشی که بین جنین و دستگاه گردش خون مادر ارتباط ایجاد می کند................... نامیده می شود.
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 جمالت درست یا نادرست را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. 

 الف( نخاع مرکز تنظیم همه انعکاس های بدن است.

 ب(تنوع گیرنده های بافت پوششی بینی زیاد است.

 دو برابر می شود.  DNAپ( قبل از تقسیم رشتمان )میتوز( مقدار 
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 به تست های زیر پاسخ دهید :

 (مرکز کنترل فعالیت های غیر ارادی مثل تنفس و ضربان قلب کدام بخش دستگاه عصبی است؟1

 الف( مخ                    ب( مخچه                 پ( بصل النخاع               ت( نخاع

و ( افزایش قند خون که در اثر خوردن مواد قندی به وجود می آید موجب تحریک کدام یک از غده های بدن می شود 2

 این غده کدام هورمون را در خون ترشح می کند؟

 هورمون انسولین  –هورمون گلوکاگون                              ب( غده هیپوفیز  –الف(غده لوزالمعده 

 هورمون رشد –هورمون انسولین                                   ت( غده هیپوفیز  –پ( غده پانکراس 

 غیرجنسی در گیاه خزه به چه صورت انجام می شود؟( تولید مثل 3

 الف(قطعه قطعه شدن                   ب(جوانه زدن                پ( هاگ زایی          ت( دو نیم شدن 
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 به سواالت زیر پاسخ دهید:

 چه عملی انجام می دهد.غده  نالف( در شکل نام قسمت خواسته شده را بنویسید و در موقع گرسنگی ای

 

 

 

 قرار گرفتنشان بنویسید.محل و  عملب( فرق ماهیچه های اسکلتی و صاف را از نظر 

 

 بنویسید. یک وظیفه برای مخچهو  ک وظیفه برای مخپ( در مغز ی

 

 

فام تن این تقسیم را انجام دهد  46ان( به چه منظور در بدن انجام می شود؟ اگر یاخته ای با متقسیم میتوز)رشت ت(

 تولید می شود؟فام تن با چند چند سلول

 

 

 ؟ث( اندام تولید مثلی در گیاهان چه نامیده می شود و گرده افشانی در گیاهان چگونه انجام می شود
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 را تعریف کنید. سوختن
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 :های زیر را تعیین کنیددرست یا نادرست بودن هر یک از عبارت 

 .زنگ زدن آهن یک تغییر فیزیکی مضر است*

 .بیشتر است PHهرچه قدرت بازی بیشتر باشد عدد*

 است. ای خالص با ظاهری شفافآب نمک ماده*

 .شودانحالل قرص جوشان باعث کاهش دمای آب می*
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 ؟از داخل کمانه مورد مناسب را پیدا کنید 

 .شوداستفاده می (گریزانه – قیف جداکننده) برای جداسازی چربی از شیر از دستگاه*

 .دارد (نمک خوراکی – پتاسیم نیترات)پذیری مادهبر انحالل مستقیمتاثیر افزایش دما *

 .است(ناهمگن  -همگن ) سکه یک مخلوط*
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  :با توجه به شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید 

 نام دستگاه مقابل چیست؟ الف(

 شود؟استفاده می مخلوطیب( برای جداسازی چه نوع 

 ؟اساس جداسازی در این دستگاه چیستپ( 
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 :فرآیندهای زیر را مشخص کنیدشیمیایی یا فیزیکی بودن 

              :             تهیه ماست                                                        :   فاسد شدن گوشت

 :پوسیدن پارچه                                            :                       بریدن کاغذ 

1 

 

 .شونده را بنویسید حلهمگن یا ناهمگن بودن هر مخلوط را مشخص کنید و برای همگن ها حالل و 

 الف(آب و نمک

 ب( کپسول هوا:

 آجیل:پ(
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 های تغییر را مشخص کنید.ا نشانههای زیر نشانه یدر واکنش

 :انداختن تخم مرغ در سرکه

 

 :انحالل قرص جوشانآزمایش 

 

 :آزمایش کوه آتشفشان
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 .بنویسید دو مثالتعلیقه را تعریف کنید و برای آن 
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 نسترنشیمی –سواالت زیست پاسخ 

 بندناف(ج     تقسیم (ث     تولید و رساندن گلوکز (ت    رباط (پ     پس سری قشرمخ (ب    نخاع (الف-1

      درست(پ    درست (ب     نادرست (الف-2

 الف(3       پ( 2 (پ     1   -3

 .برذخیره ماده قندی در کبد اثرکرده و گلوکز را به سلول ها می رساند -لوزالمعده (الف -4

 ارادی –ماهیچه های اسکلتی = رشته ای  ب(

 غیرارادی –ماهیچه صاف = دوکی 

 مخچه= تعادل بدن            مخ= حافظه و یادگیری پ(

 فام تن 46سلول با  2  _   رشد و ترمیم بافت های بدن ت(

 سیدن دانه گرده گیاه به مادگی گلر –گل  ث(
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