
بارم سؤالردیف 2از  1صفحه   تمشه: پایه شناسیزیست: نام درس 10/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  5/1  . دهید شرح است؟ تاثیرگذار هوازدگی در هاییروش چه آب به 8 1 دارد؟ وجود سیلیکاتیغیر و سیلیکاتی هايکانی بین تفاوتی چیست؟ چه کانی 7 1  کند؟  می تنظیم را آن چگونه پانکراس باشد، طبیعی حد از کمتر خون قند اگر 6 2  کنید.  گذارينام را آن مختلف هايبخش و کرده رسم را نورون یک شکل 5 1  ؟  شودمی تقسیمی گفته چه به ساز مشکل تقسیم 4 2  کاذب سقف )4 حریق   ضد هاي) لباس3   بهداشتی لوازم تهیۀ )2 حرارتی   هاي) عایق1 باشد؟نمی آزبست کانی از استفاده موارد زیر، جزء موارد از یک کدامد)  گچ سنگ )4  کآه سنگ )3 گرانیت  )2 نمک  سنگ )1 دارد؟ بیشتري اثر زیر، هايسنگ از یک کدام روي اسیدي بارانج)  نیست شمارش قابل )4 گامت   2) 3 گامت    1) 2 گامت    10) 1 دارد؟ وجود گامت نر چند سیب، گل درخت گردة لولۀ داخل درب)   گوش الله )4 خارجی    گوش )3    میانی گوش )2 داخلی    گوش )1 دارد؟ قرار گوش قسمت کدام در گوش حلزونی بخشالف)  . کنید انتخاب را صحیح ۀگزین 3 2  شود.می نام هاگ تکثیر با هاییسلول تولید با که است جاندارانی از اي نمونه نان ) کپکد آید.می وجود به داغ هايمحلول با واکنش و گرما، فشار تاثیر تحت هالیت ) کانیج است. مربوط انسولین هورمون ترشح میزان به بزرگسالی ) دیابتب شود.می برابر دو ابتدا میتوز تقسیم همانند میوز، اي در تقسیمان) مقدار ديالف  کنید. مشخص را زیر هايعبارت نادرستی یا درستی 2 2  دارد. دخالت غدد سایر کنترل در هاهورمون از بعضی ترشح با ......... ةغد د) دارد. قرار .........بخش  در بینایی حس مرکز ج) برد.می باال را فشار خون، داخل به .........بیشتر  جذب با کلیه فوق ةغد هايهورمون از ب) یکی شوند. می تقسیم .........به روش  ها الف) باکتري  کنید. پر مناسب ۀکلم با را خالی جاهاي 1 5/1   .کنید مقایسه را انسان ماده در بدن و نر هايگامت تولید 9 متامت         گگوش))33 2؟ ؟ مباباکنشکنش سلولتولیدتولیدباه رمونرمون ررموهوهورموکنشواکنواکنشوور حمیوز،میوز، هايبارتعبارت اااااا شحترشحترشححح



بارم سؤالردیف 2از  2صفحه   تمشه: پایه شناسیزیست: نام درس 10/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  5/0  تراورتن:  کنگلومرا:  .کنید مشخص را زیر هايسنگ از یک هر نوع 11 1    برد؟ کار به هاساختمان داخلی نماهاي در نباید را گرانیت سنگ چرا 10 5/1  .کنید ذکر را ارثی عوامل بر محیط ثیرأت از مثال ج) دو  هستند؟ مشاهده قابل زمانی چه هاکروموزوم ب) دارد؟ نقش جانوران پیکر ةانداز در هاکروموزوم تعداد آیا الف) . دهید پاسخ زیر االتؤس به ارثی صفات مورد در 13 1  ؟چیست شود می گفته حیات ةگر النخاعبصل به که این علت 12 5/0    هاي مخروطی سلولب)   قرنیهالف)  هاي اصلی چشم (صلبیه، مشیمیه و شبکیه) قرار دارند؟   هر کدام از موارد زیر، در کدام بخش از الیه 15 1    بزنید. مثال یک هر براي و برده نام را متحرك مفاصل انواع 14 5/0         باشند.   ها، سه اندام هدف این غده می ها، روده و کلیه استخوانب)   شوند. مغز در کودکی و باعث افزایش هوشیاري در بزرگسالی میهـا بـه ویـژه     غده باعث رشد بهتر اندامهاي ناشی از این  هورمونالف)    اي در جدول نباشد.) (راهنمایی: ممکن است یک شماره به بیش از یک عبارت مربوط باشد و یا نیاز به کار بردن شماره مربوط به آن را در جدول وارد کنید. شمارة غدة  فقـط در مقابل هر کدام از عبارات زیـر،  دهد.  ریز بدن را نشان می دستگاه دروندهندة  اي تشکیله غدهعکس زیر انواع  16 لللل نولدول نبال نبل نبا  20 جمع بارم  ر جر جد مقابلر مقابل ه شیمشیم صلبیه،صلبیه، بزنیبزنید  ید.نید. .د نقشجانورانجانوراند کنکند؟ستند؟ جاجاجاجانجاجاکریکرپاسخپاسخرر پایریر پاپارررر گخالنخاع


