
 

 

باسمه تعالی

  مدارس سالم آزمون تشریحی پیش
 اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:

 1397اسفند آزمون:  تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
 2از  1صفحه   مهشت: پایه و زمین  زیست: نام درس

 بارم سؤالردیف
 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 1

 ها به یکدیگر ............. گویند. الف) به محل اتصال استخوان
 دهنده قند خون ............. است. ب) هورمون افزایش

 قرار دارند، ............. نام دارند. DNAهاي  کننده صفات ارثی که بر روي مولکول ج) عامل تعیین
 د) مرکز حفظ تعادل بدن در ............. قرار دارد.

 

1 

 نادرست درست هاي زیر را مشخص کنید. درستی یا نادرستی عبارت 2
   مانند ضربان قلب و تنفس است.ها و اعمال غیرارادي  الف) نخاع مرکز برخی از انعکاس

   کنند. هاي صوتی را به پیام عصبی تبدیل می اي وجود دارند که پیام هاي گیرنده ب) در گوش میانی، یاخته
   دهد. باریک را افزایش میرودة تیروئید جذب کلسیم در پاراغدة ج) هورمون 

   جانداران است. گیري کننده در شکل صفات، ژن تنها عامل تعیینهمۀ د) در 
 

1 

 مشخص نمایید. را با عالمت در سؤاالت زیر پاسخ مناسب  3
 گردد؟ زیر با خودتنظیمی، تنظیم میغدة الف) کدام 

 ) غدد فوق کلیه 4  ) پانکراس 3  ) غدد جنسی 2  ) تیروئید 1
 ب) تولید زامه (اسپرم) در انسان از چه سنّی آغاز و تا چه سنّی ادامه دارد؟

 سالگی  50بلوغ تا حدود  دورة) از 2  سالگی 50جنینی تا حدود دورة ) از 1
 بلوغ تقریباً تا آخر عمر (کهنسالی) دورة) از 4 جنینی تقریباً تا آخر عمر (کهنسالی)  دورة) از 3

 شود؟ کار رفته است و کانی سیلیکاتی محسوب می ) بهSiج) در کدام کانی زیر عنصر سیلیسیم (
 ) هماتیت 4  ) هالیت 3  ) کوارتز 2  فیروزه) 1
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 هاي مشخص شده را بنویسید. کند؟ همچنین وظایف بخش عالمت سؤال در شکل به کدام بخش از دستگاه عصبی اشاره می 4
 .............................................................................................................عالمت سؤال: 

 ......................بخش الف: ...............................................................................وظیفۀ 
 بخش ب:  ..................................................................................................وظیفۀ 
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5 
 
 
 

 

 جدول زیر را کامل کنید.
 شکل سلول نوع عمل رنگ نوع ماهیچه

 ........................... ارادي غیر ........................... صافماهیچۀ الف) 
 اي استوانه ........................... قرمز اسکلتی ماهیچۀب) 
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)ب(

)فلا(

؟ ).........(

مشخص نمایید.را با عالمت الت زیر پاسخ مناسب 
گردد؟زیر با خودتنظیمی، تنظیم میغدة دام 
) غدد فوق کلیه 4) پانکراس 3) غدد جنسی 2ئید 

ید زامه (اسپرم) در انسان از چه سّنی آغاز و تا چه سّنی ادامه دارد؟
تا حدود ورة  تا حدود دورة) از 2سالگی50جنینی سالگی50بلوغ
بلوغ تقریباً تا آخر عمر (کهنسالی)دورة) از 4جنینی تقریباً تا آخر عمر (کهنسالی) ورة

شود؟کار رفته است و کانی سیلیکاتی محسوب می) بهSiکدام کانی زیر عنصر سیلیسیم (
) هماتیت 4) هالیت 3) کوارتز 2زه

ز حفظ تعادل بدن در ............. قرار دارد.

نادردرستهاي زیر را مشخص کنید.ی یا نادرستی عبارت
مانند ضربان قلب و تنفس است.ها و اعمال غیرارادي اع مرکز برخی از انعکاس

کنند.هاي صوتی را به پیام عصبی تبدیل میاي وجود دارند که پیامهاي گیرندهگوش میانی، یاخته
دهد.باریک را افزایش میرودة تیروئید جذب کلسیم در پاراغدة مون 
جانداران است.گیريکننده در شکلصفات، ژن تنها عامل تعیینمۀ 

هاي مشخص شده را بنویسیکند؟ همچنین وظایف بخش سؤال در شکل به کدام بخش از دستگاه عصبی اشاره می
.............................................................................................................سؤال: 



 

 

باسمه تعالی

  مدارس سالم آزمون تشریحی پیش
 اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:

 1397اسفند آزمون:  تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
 2از  2صفحه   مهشت: پایه و زمین  زیست: نام درس

 بارم سؤالردیف
 توضیح دهید که در هر یک از موارد زیر چه عاملی سبب تغییر و ایجاد صفات جدید شده است؟ 6

 .............................................................................................................الف) تبدیل برنج معمولی سفید به برنج طالیی: 
 .هاي متفاوت: ....................................................................................................... ب) تغییر رنگ گل یک گیاه در خاك

1 

 کنند؟ میتکثیر پیدا هر یک از جانداران زیر با کدام روش غیرجنسی  7
 ها (                  ) کج) کپ  ب) خزه (                  )  ها (                  ) الف) باکتري
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 تولید مثل غیرجنسی در مخمرها را توضیح دهید.  8
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 (دو مورد) بستگی دارد؟ ها به چه عواملی فراوانی کانی 9
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10 
 
 
 
 
 
 

 جدول زیر را کامل کنید.
 ویژگی کانی
 شود طلق نسوز استفاده میتهیۀ کانی سیلیکاتی که در  

  آویسنیت
 شود. در انسان می(سرطان) هاي شش  رویه یاخته باعث تقسیم بی 

   فلوئوریت

1 

 به جمالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 11
 کنند؟ دید سیاه و سفید ایجاد می ،چشمشبکیۀ هایی در  الف) چه نوع سلول 

 ب) بخش نرِ گل چه نام دارد؟
 ج) نام علمی کانی نمک خوراکی چیست؟
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 آورند؟  امروزه دانشمندان انسولین را از چه موجودي به دست می 12
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 دو ویژگی براي تقسیم کاستمان (میوز) را بنویسید. 13
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 آنها را نام ببرید.   ،کنند دسته تقسیم می دوها را براساس ترکیب شیمیایی به  کانی 14
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 10جمع بارم 
 

الت زیر پاسخ کوتاه دهید.
کنند؟دید سیاه و سفید ایجاد می،چشمشبکیۀ هایی در چه نوع سلول

ش نرِ گل چه نام دارد؟
علمی کانی نمک خوراکی چیست؟

زیر را کامل کنید.
ویژگیکانی

شودطلق نسوز استفاده میتهیۀ کانی سیلیکاتی که در 
آویسنیت

شود.در انسان می(سرطان) هاي شش رویه یاختهباعث تقسیم بی

کنند؟میتکثیر پیدا از جانداران زیر با کدام روش غیرجنسی 
ها (                  )پپکج) کپب) خزه (                  )ها (                  )کتري

مثل غیرجنسی در مخمرها را توضیح دهید. 

(دو مورد)بستگی دارد؟ها به چه عواملیی کانی

فلوئوریت


