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

 :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.مخلوط نمک در آب یک نوع سوسپانسیون محسوب می (لفا

 (   غ)   های بدن است. نخاع مرکز همه انعکاسب( 

 (  ص   ) گوش داخلی قرار دارند. یحلزوند که در بخش داری هستنهای مژههای صوتی، یاختهیرندهگج( 

 (   غ)    ها بیشتر است.های عصبی از هورموندوام پیامد( 
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 های زیر، دور عبارت مناسب داخل پرانتز خط بکشید:برای پاسخ به پرسش 2

 صافیکاغذ  شود.فاده میمخلوط آب و گوگرد است برای جداسازی کاغذصافی( /ز )قیف جداکننده ا الف(

 حرکتی برد عصب )حرکتی / حسی( نام دارد.ها میها را از مراکز عصبی به اندامصبی که پیامعب( 

 جنسی  است. (/ هردو یرجنسیغثل )جنسی / نتیجه تولیدم ،تنوعج( 

 رحم گویند.بخشی از بدن مادر که به رشد و نمو جنین اختصاص دارد )بند ناف / رحم( میبه د( 
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  پاسخ دهید: یرزکل ش های مطرح شده دربارهپرسش به 3

   

  ین شکل نشان دهده چه نوع تقسیمی است؟ا  (الف

 میتوز

  دهد یا غیرجنسی؟های جنسی رخ میاین تقسیم در یاخته (ب

 غیرجنسی

 

 کدام(هیچ  – A – B – Cشود؟ )ها دو برابر میکروموزوم قدارمباال،  ( در کدام مرحله شکلج
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 پاسخ دهید:ی زیر ها، به پرسشقابلمتوجه به مدل اتمی با  4

 منفی(یون  – مثبتیون  –این مدل مربوط به کدام مورد است؟ )اتم خنثی  لف(ا

 

 

 

X6+2 .نمایش دهیدآن را با عدد جرمی و اتمی دانش آموز عزیزم در نظر بگیریم، شما  Xب( اگر نماد فرضی آن را 
10 
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 آزمایش حل شدن قرص جوشان در آب: در  5

 شیمیایی یا فیزیکی؟ دهدخ میرالف( تغییر شیمیایی 

 گرماگیر رماده است یا گرماگیر؟گواکنش ب( 
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 )پنبه نسوز( آزبست کانی نامهربان نام ببرید. کی لف(ا 6

 سقف کاذب ترمز، لباس ضدحریق،لنت  سید.دو مورد از کاربردهای آن را بنوی ب(
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید: 7

 دام کانی حاصل تبلور مواد مذاب هنگام سردشدن است؟ک. 1

 لسیتکد(                              الیتهج(                                 ماتیتهب(                                 کوارتزالف( 

 ؟نیستکدام مورد جزو اندام هدف غده پاراتیروئید  .2

 روده د(                                 کبد ج(                              استخوانب(                                   کلیه  الف(

 

 ر کدام سنگ امکان تشکیل فسیل وجود دارد؟د .3

 نگ پاسد(                            راورتنتج(                                 رانیتگب(                                   رمرمالف( 

 

 قسمت رنگی چشم که مردمک در آن قرار دارد کدام است؟ .4

 د( صلبیه                               ج( عنبیه    ب( شبکیه                                        جسم مژگانی          الف( 
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 و از مواد مذاب تشکیل شده است. رشتدمریم سنگی را به کالس آورده که دارای بلورهای علم م 8

 گرانیت است یا بازالت؟رانیت گبه نظر شما این سنگ  الف(

 درون زمین ب( این سنگ در سطح زمین یا درون زمین تشکیل شده است؟

 گنیس شود؟این سنگ بر اثر گرما و فشار به کدام سنگ دگرگونی تبدیل می ج(

75/0 
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 یخچال ب( –رودخانه  (الف سنگ را یخچال حمل کرده است؟ سنگ را رودخانه و کدامکدام  9
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 .است()دو مورد اضافی  سوبی زیر، نام یک سنگ را بنویسیدهای رمقابل نحوه تشکیل سنگدر  10

 "سنگماسه  –تراورتن  –گچ سنگ  –سنگ زغال "

 تراورتن: های شیمیاییواکنش لف(ا

 زغال سنگ: ب( بقایای جانداران قدیمی
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 هر دو؟شوندمی( یا شیمیایی یا هر دو فیزیکی )منجر به هوازدگی  گیاهان الف( 11

 با ا همراه است؟هنگشیمیایی سییر در ترکیب غت "یا بدون اب"شکیل غارهای آهکی تب( 

 وهستانیک دهد؟رخ می کوهستانی( یا)بیابانی بیشتر در چه مناطقی تصویر زیر  فاقتاج( 
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  8 

 «موفق و سربلند باشید» 
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