
   باسمه تعالی  

  مدارس سالم آزمون تشریحی پیش

 اول متوسطه( ةدور)  نام و نام خانوادگی:

 1397اسفند آزمون:  تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه:

 2از  1صفحه   هفتم: پایه و زمین  زیست: نام درس

 بارم سؤال ردیف

 مناسب بنویسید. کلمۀدر هر جای خالی  1

 ساخت شیشه ............. است.مادۀ اولیۀ الف( 

 آید. وجود می بههوای سرد عبور کنند، ............. تودۀ های باران هنگام پایین آمدن از  ب( اگر قطره

 تهویه( را ............. گویند. منطقۀباالی آن ) منطقۀاشباع و منطقۀ ج( مرز بین 

 د( غشای سلولی بیشتر از ............. ساخته شده است.
 

1 

 نادرست درست مشخص کنید. √های زیر را با عالمت  درستی یا نادرستی عبارت 2

   درون سیتوپالسم )میان یاخته( قرار دارند. ،ها و مواد موردنیاز یاخته الف( اندامک

   های جانوری در دمای معمولی جامدند. های گیاهی برخالف چربی ب( چربی

   شوند. های دیگر حلق بسته می ج( هنگام عمل بلع، فقط راه ورود به مری باز است و راه

   ها فقط از بافت پیوندی ساخته شده است. مویرگ دیوارۀد( 

1 

 مشخص نمایید. √صحیح را با عالمت گزینۀ  3

 الف( دلیل ایجاد آبتاز )سونامی( چیست؟

 های زیر دریایی  ( زلزله و آتشفشان   2( گرانش ماه و خورشید بر زمین 1

 های بسیار شدید دریایی  ( طوفان   4( اصطکاک باد با سطح آب 3

 دهد؟ را نشان می« مواددوبارة مصرف »های زیر  یک از گزینه ب( کدام

    مصرف برای خودروها ( ساخت موتورهای کم1

 های پالستیکی  های کاغذی به جای پاکت ( استفاده از پاکت2

 سس برای نگهداری حبوبات شیشۀ ( استفاده از 3

  های آلومینیمی برای ذوب و ساخت وسایل آلومینیمی جدید آوری قوطی ( جمع4

 های جانوری وجود دارند؟ های گیاهی و هم در سلول ر، هم در سلولیک از اجزای سلولی زی ج( کدام

 ( کلروپالست )سبزدیسه(     2 ای( یاخته دیوارۀسلولی )دیوارۀ ( 1

 ( میتوکندری )راکیزه(    4مرکزی( کریچۀ ( واکوئل مرکزی )3
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 در رابطه با تولید فلز آهن خالص در کوره، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  4

 شود؟ کیلوگرم سنگ معدن آهن، چه مقدار آهن خالص تولید می 1000الف( از هر 

 ریزند؟ ای در کوره می ب( برای جدا کردن اکسیژن از سنگ معدن آهن، چه ماده

 گردد، چه نام دارد؟ ج( گازی که در کوره تولید شده و از دودکش آن خارج می
 

75/0 

 وصل نمایید.« B»( به کلمات مناسب و مربوط در گروه را با فلش )« A»کلمات گروه  5
A B 

 دریای قدیمی تتیسماندۀ  باقی( 1) ارومیهدریاچۀ الف( 

 آتشفشاندهانۀ ( جمع شدن آب در 2) خزر دریاچۀب( 

         کره ( شکستگی بخشی از سنگ3) سبالن دریاچۀج( 
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 ای را توضیح دهید. شیشهمراحل ساخت ظروف  6
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 2از  2صفحه   هفتم: پایه و زمین  زیست: نام درس

 بارم سؤال ردیف

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 7

 زمین در کدام منابع قرار دارد؟کرۀ آب شیرین ذخیرۀ ترین  ها، بزرگ الف( بعد از یخچال

 ها نقش دارد؟ ب( کدام ویتامین در سالمت پوست و لثه

 مغذی نقش دارد؟مادۀ ج( صفرا در گوارش کدام 

 گویند؟ قلب چه می های باالیی د( به حفره
 

1 

 5/0 برداری از آن چیست؟ بهرهها ایجاد شود، راه  مانند دشت و دامنهاگر آبخوان آزاد در مناطق پست  8

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار زیر را کامل کنید.
 

ارفص جفلا

ب

دیلوت ل م

هفی و

حشرت ل م

هریخذ ل م

د

 

1  

 عهده دارند؟بر ای در سلول  ی زیر چه وظیفهها هر یک از اندامک 10

  ............................................................................................................. الف( واکوئل )کریچه(: ..................................................

  ..........................................................................................................ب( ریبوزوم )رناتن(: .....................................................

  ...............................................................................................................................................ج( دستگاه گلژی: ..................
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 گیرد؟ هر یک از اعمال زیر توسط کدام بخش دستگاه گوارش صورت می 11

 ب( عمل گوارش نهایی غذاها:    الف( انتقال غذای خمیری شده از دهان به معده:  
 

5/0 

 اند؟ مشخص کنید هر یک از مواد غذایی زیر از چه واحدهایی درست شده 12

 ب( نشاسته:      ها: پروتئینالف( 

 ج( سلولز:
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 هایی هستند؟  های کرونری یا اکلیلی چه رگ رگ 13
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 10 جمع بارم 
 


