
75/0  ذکرکنید.  ترتیب به شود؟می انجام رس خاك روي اقداماتی چه سفالی، ظروف ۀتهی براي 4 2  مویرگ )4 سیاهرگ   )3 شاهرگ     )2 سرخرگ     )1 دارند؟ تري ضخیم ةدیوار ها،رگ از یک کدام )د ارومیه )4     خزر )3 هامون     )2 سبالن    )1 است. شده ایجاد آتشفشان ۀدهان در ........... ۀدریاچ )ج اکسیژن انتقال )4  خون انعقاد )3 بیگانه   عوامل برابر در دفاع )2 تنفسی    انتقال گازهاي )1 چیست؟RBC) نقش ب خوراکی قارچ )4 جانوران   )3 اي   رشته جلبک )2 گیاهان   )1 دهد؟ ادامه خود حیاتی فعالیت به دیگر هاي سلول از مستقل تواندمی سلول هر زیر، جانداران از یک درکدام )الف  کنید. انتخاب را صحیح گزینه 3 2  دارد. بستگی دریا سطح از ارتفاع و گیاهی پوشش زمین، شیب آبرفتی، به عواملی نظیر هاي زمین در آب د) نفوذ است. ایران شهر ترین باران پر انزلی ج)  دارد. وجود پالسما لیتر پنج حدود ما، بدن در ب)  شوند.می تقسیم کلی دسته سه به هایخچال الف)   کنید. مشخص را غلط و صحیح عبارت 2 2  دارند. روشن خون هاسرخرگ ........... همه جز  د) به  است. بافت ............. قلب، بافت ترین عمده ج)  غذاست. نهایی گوارش محل ............... ب)  شود.می .............. گفته آنها به که دارد شاخه دو ناي الف)  کنید. پر مناسب کلمات با را خالی جاهاي 1 بارم سؤالردیف 2از  1صفحه   هفتم: 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  ن 5/1  انرژي: تولید ج)  پروتئین: تولید ب)  مواد: بندي الف) بسته  شود؟ می انجام یاخته درون اندامک کدام توسط زیر اعمال از یک هر 8 1  شوند؟ می تشکیل مناطقی چه در و چگونه فشار، تحت زیرزمینی آب هاي سفره 7 1  افتد؟می اتفاق زمانی چه تگرگ بارش 6 25/1  بنویسید.  را آن تولید مراحل چیست؟ خودرو فلزي بدنه تولید اولیه در ةماد 5 ونخوخوندد ججانو))33ي اانع) هايسلولسلول سلسلوازازل شیبی نظیرملی نظیر لت.وجووجو ووجوجوسماسمام سمسمسمسمسمالسمتقستقسلیلی ااااتمشمشخصرارا مه.. هم... همه



 .کنید نامگذاري را دندان شکل روي شده خواسته هاي بخش 11 5/1  دارد؟ وجود فراوانی به دریایی غذاهاي در مغذي ةماد کدام ج)  دارد؟ نقش خونیکم از پیشگیري در ویتامین کدام ب)  چیست؟ پروتئین ةسازند واحد الف)  دهید. پاسخ زیر سواالت به 10 5/1  مورد) (سه چیست؟ انسان بدن در هاچربی وظایف 9 بارم سؤالردیف 2از  2صفحه   هفتم: 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 
1
2

ممیردرد  20 جمع بارم  2    شود؟می ختم کجا به هاشش در هانایژك انتهاي د)  دارد؟ وجود اکسیژن میزان چه آلودگی، بدون و سالم هواي ج) در  است؟ بدن عضو در کدام ةعهد بر بدن، داخلی محیط تنظیم ب)  شود؟می تشکیل چگونه صدا الف) دهید. پاسخ زیر االتؤس به تبادل مواد با محیط، مورد در 15 5/0  شوند؟می بسته یککدام و باز هادریچه از یک کدام چپ، بطن انقباضِ هنگام در 14 5/0  شود؟ می وارد حفره کدام در پایان، از شش به و شودقلب خارج می ةحفر کدام از شُشی، خون گردش در 13 5/1  روده: فراخ هاي باکتري ج)  کبد: ب) مري: الف)  بنویسید. را غذا گوارش در زیر موارد از یک هر وظایف 12 1 ردردردردواروارده د هاياهايشکلشکليي ذاهغذاهغذاهادردر دذيغذيدردر دددرینمین


