
75/0   دارند؟ کشاورزي هاي زمین حاصلخیزي در نقشی چه خاکی هاي کرم 4 2  دلفین و وال )4 وال  و ) کوسه3 ماهی    شیر و دلفین )2  کوسه و آال قزل )1 است؟ زیر جانوران کدام شبیه ترتیب به بالغ قورباغۀ و قورباغه نوزاد تنفس د) صیادي )4 ) رقابت  3 همیاري   )2 همزیستی   )1 برند؟ می سود جاندار دو هر رابطه کدام در ج) زحل و مشتري ) 4 زهره     و ) عطارد3 مشتري  و مریخ )2  مریخ و زمین )1 است؟ شده واقع سیاره دو کدام مدار بین فاصلۀ در یکسیار اصلی کمربند ب)  کوه رشته )4 جدید   ورقۀ )3  آتشفشان )2 لرزه  ) زمین1  ؟گیرد نمی صورت پدیده کدام کره سنگ هاي ورقه همگرایی حرکت اثر در الف)  کنید. انتخاب را صحیح ۀگزین 3 2  هستند. زمین روي گیاهان ترین قدیمی ها خزه د) کند. می زیاد را رقابت جانور دو بین شکار زمان بندي یمقست ج) هستند. شمسی ۀمنظوم گازي سیارات از مریخ و زحل ب) است. جهان آتشفشانی نواحی مهمترین از یکی آرام اقیانوس اطراف آتشفشانی کمربند الف) کنید. مشخص را غلط و صحیح جمالت 2 2  است.......... و ......... ترکیبات  از شدن فسیل حال در درخت یک ۀتن در شده جانشین معدنی مواد د) د.دار نقش حرکت ایجاد در.........  بالۀماهی  در ج)  بودند. زمین روي داران مهره ترین بزرگ.........  قبل سال میلیون 200 حدود ب)  شود. می ساخته.........  و آید می باال هگوشت مذاب مواد کره سنگ هاي ورقه شدن دور محل در الف)   کنید. پر مناسب کلمات با را خالی جاهاي 1 بارم سؤالردیف 2از  1صفحه   همن: 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  75/0  ؟ندک می زندگی خشکی در تنان نرم از گروه کدام ب) ؟کنند می تغذیه حشرات از خزندگان هاي گروه کدام الف) 5 25/2    چرا؟ است؟ بیشتر ساده جانداران فسیل وجود احتمال الیه کدام در شکل به توجه با ج) بنویسید. را راهنما فسیل ویژگی ب) دو  چیست؟ خورشید گرماي دلیل الف) 6 ABC 5/0 باقال: نوعی ب) انگشتانه: گل الف) دارد؟ کاربردي چه زیر گیاهان از یک هر 7 ( اساستشدهشدهع 3) عطا) عطارد33 شواقعواقع ص دپدپددیدهپدیده هستند.هستند.رت رقابرقابتورانور ههههسهنن ووورورانوجانورمۀۀوظوم ظومنظمنظيياقیاقیا طراطرافمشخمشخصررا مررررارراطط شیجانشجانشیغغلی



75/1  .کنید مشخص ترتیب به را گیاه در آب خروج و ورود راه ج)  ؟شوند می ذخیره اندامی چه در مغذي مواد هویج و کرفس در ب)   چرا؟ شود؟ می انجام برگ ۀالی کدام در فتوسنتز عمل الف) 8 بارم سؤالردیف 2از  2صفحه   همن: 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  ریش کنید.  کامل را زیر نمودار 14 1  است؟ تنفس و خون گردش هاي دستگاه جایگزین دستگاه کدام خارپوستان در ب)  بنویسید. را حشرات اندازي پوست علت الف) 13 1  روده: انسدادد)       ایدز:ج)  سیاهک گندم:ب)     هیداتیک: کیستالف)  .ببرید نام را زیر هاي بیماري عامل 12 2  . بنویسید ترتیب به جلبک و باکتري براي کاربرد یک ب) ؟کند می ضعیف را بدن ایمنی سیستم چگونه ایدز ویروسالف)  11 1  والد)                کوسهج)   دریایی                   ةستارب)    دریایی عروسالف)  .کنید مشخص را زیر جانوران گروه 10 25/1  .است دمدار دوزیست نوعی هـ) هاست. خزه کم ارتفاع علت د) .است کره نرم روي بر کره سخت حرکت علت ج) .کند می طی سال یک مدت در نور که است اي فاصله ب) .است شمسی منظومۀ سیارة ترین گرم الف) .دهید کوتاه پاسخ 9 راد تفج راذگ مخت نارادناتسپ  75/0 م:م:  20جمع بارم  5/0  مورد نام ببرید) 2(غذایی ممکن است روي دهد؟ زنجیرة چه تغییراتی در  ،ها کاهش یابد اگر یک سال به طور ناگهانی تعداد گنجشک عقاب گنجشک  کفشدوزك  گیاه  غذایی به سؤال زیر پاسخ دهید.زنجیرة با توجه به  16 5/0  آید؟   گلسنگ از همزیستی چه جاندارانی به وجود می 15 ؟کندکند ککمیمیفف . د ج                      فففففف رويروي      مدتدردررور دورورنظومۀنظومۀبرهکره درررر منظارةسیارة ..هیدهیدکک اااااا


