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 (نمره 3)کنید پر را خالی جاهای-1  

 .هستند متصل یکدیگر به.......................توسط مخچه نیمکره دو: الف

 .دارد نام..................... کند می وصل هم به ها مفصل محل در را ها استخوان که محکمی پیوندی بافت: ب

 .آید می بوجود سلول................... سلول ازیک نهایت در میتوز های تقسیم تمامی در: ج

 .هستند.............. بصورت شوند می جابجا ها رودخانه توسط که آنهایی و............... شوند می حمل یخچالها توسط که هایی سنگ:د

 .شود می تشکیل غار ها سنگ انحالل با و کرده نفوذ.................... جنس از هایی زمین در اسیدی باران:و

 

 

 (نمره 1.5:)کنید انتخاب را صحیح گزینه -2

 است؟ مغز بخش کدام ترتیب به تفکر و بدن تعادل حفظ ، فشارخون کنترل مرکز:1

 بصل-مخ-مغز ساقه(ب                                  النخاع بصل-مخچه-مخ(الف

 مخ-مخچه– النخاع بصل(د                                        مخ-مغز ساقه-مخچه(النخاعج

 

 است؟ متفاوت همسان دوقلوهای در مورد کدام-2

 مو رنگ(د                انگشت اثر(ج                  خونی گروه(ب              پوست رنگ(الف

 کند؟ می مثل تولید هاگ با زیر جاندار کدام-3

 خزه(د                        مخمر(ج                         کپک(ب                  باکتری(الف

 

 (نمره 0.5)کنید مشخص را زیر جمالت نادرستی یا درستی-3

 نادرست                     درست             است؟ مخ قشر گیجگاهی قسمت در بویایی حس مرکز( الف

 نادرست               درست       کنند؟ می ترشح خون به نر گامت زیادی تعداد بلوغ بعداز ها بیضه(ب

 



 (نمره 3)دهید کوتاه جواب-4

 است؟ ماده و نر جنس دو به وابسته تولیدمثل نوع کدام-1

 است؟ غده کدام هورمون وظایف از بدن رشد تنظیم-2

 میشود؟ استفاده بچه پودر تولید برای کانی کدام از-3

 چیست؟ بیرونی و درونی آذرین های سنگ تفاوت ترین مهم-4

 هاست؟ کانی شناسایی راههای از کدامیک شامل اسید با کانی پذیری واکنش-5

 است؟ هوازدگی نوع کدام ها، سنگ شکاف و درز میان در آب زدن یخ-6

 
 (نمره 1)دارد؟ تعلق ها سنگ گروه کدام به زیر های سنگ از هرکدام-5

 )              (مرمر(د)                   (  گرانیت(ج)                   (  تراورتن(ب)                    (  کنگومرا(الف

 (نمره 0.5)چیست؟ چشم مخروطی های سلول وظیفه-6

 (نمره 0.5)چیست؟ کارش و شود می ترشح غده کدام از انسولین-7

 (نمره 0.5)است؟ جنسی کروموزوم چند انسان بدن سلول یک درون کروموزوم 46 از -8

 (نمره 0.5) .آید می بوجود گل در مادگی....................... رشد از میوه -9

 (نمره1)بنویسید؟ را میوز با میتوز تقسیم تفاوت دو-10

 (نمره1)دارد؟ اجزایی چه و دارد نام چه گل نر بخش-11

 (نمره1)ببرید؟ نام زا سرطان عامل چهار-12

 (نمره1)شوند؟ می تشکیل چگونه همسان قلوهای دو-13

 (نمره1)چیست؟ لقاح عمل حاصل و کنید تعریف را لقاح-14

 (نمره1()مورد یک کدام هر)بنویسید؟ را هوازدگی معایب و محاسن-15

 (نمره1)بنویسید؟ را شیمیایی با فیزیکی هوازدگی تفاوت--16

 (نمره1)ببرید؟ نام ملی کانی نمونه دو -17

 (نمره1)دهید توضیح مثال با را تبخیری رسوبی های سنگ-18

  

 .باشید موفق

 

 


