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 .جاهای خالی را با واژه های درست پر کنید 

 برای جداسازی یاخته های خونی از پالسما ) خوناب( از دستگاه ...................... استفاده می شود. (1

 است که در مجاورت با آن شیری رنگ می شود. ( کربن دی اکسید......................... ) اکسیژن /معرف گاز آب آهک  (2

 د .ندار در بافت عصبی سلول های ....................... ) نورون / پشتیبان ( فعالیت عصبی (3

 ( است. گیجگاهی مخش پس / بخ بخش حلزونی گوش داخلی....................... )  شنوایی مرکز تشخیص و درک حس (4

مقاومت  -در اثر وجود اختالف پتانسیل یا ولتاژ بین دو نقطه از مدار، در مدار.......................)جریان الکتریکی (5

 الکتریکی( به وجود می آید.

 القا( باردار می کنند. -اجسام رسانا را معموال با روش........................) مالش (6
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    2 

.به پرسش های چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید 
A) یابد؟ پذیری کدام ماده در آب، با افزایش دما، افزایش  میانحالل 

 اکسیددید( کربن                      ج( پتاسیم نیترات                 ب( اکسیژن          الف( نمک خوراکی 

B)  ست؟نیکدام مورد تغییر شیمیایی 

         ب( پوسیدگی دندان                          شدن برگ درختان در پاییززرد الف( 

    حل کردن نمک در آبد(                                   انداختن تخم مرغ در سرکهج( 

C) های زیر، یک عمل غیر ارادی انعکاسی است؟یک از فعالیتکدام 

 د( ضربان قلب                       ج( صحبت کردن          کردنب( عطسه               الف( غذا خوردن

D) کدام یک از گیرنده های زیر شیمیایی است؟ 

  ب( گیرنده های المسه                             الف( گیرنده های بویایی

 د( گیرنده های شنوایی                                      ج( گیرنده های بینایی

E)  ؟کانی های زیر سیلیکاتی استکدام یک از 

 هالیتد(                         کوارتزج(               فیروزهب(                   هماتیتالف( 

F)   کار بار میله.............. و تعداد.............. افزایش یک میله ی پالستیکی را به پارچه ی پشمی مالش می دهیم. با این

 می یابد.

   پروتون های میله -ب( مثبت                         الکترون های پارچه     -ف( مثبتال

  الکترون های میله -د( منفی                          پروتون های پارچه  -ج( منفی
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  (جمله های درست را با عالمت)1 ( مشخص کنید.×(وجمله های نادرست راباعالمت )√ج 

3 

 

1) pH . آب لیمو باالتر از هفت است 

  وظیفة بخش قشری مخ یادگیری و حافظه  است. (2

 در آهنربای الکتریکی هر چه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر باشد، خاصیت مغناطیسی آهنربای الکتریکی کمتر  (3

  .می شود
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  الکتریکی بین یک ابر باردار و زمین ، رعد و برق می گویند.ة به تخلی (4

 د( پاسخ های تشریحی دهید.  

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 4

 : الف( حالل

 ب( اعصاب حرکتی :

 پ( رباط :
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 برای هر یک از مخلوط های زیر یک نمونه بیاورید. 5

 الف( مخلوط همگن جامد در جامد :                                                  

 ب( مخلوط ناهمگن جامد در مایع :
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 الف(شکل روبرو کدام وسیله برای جداسازی مخلوط ها را نشان می دهد. 6

 

 ب( این روش برای جداسازی چه نوع مخلوط هایی استفاده می شود.
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 .را بنویسید  جوش شیرینواکنش قرص جوشان با الف(  5

 جوش شیرین +  اسیدهای موجود در قرص جوشان   →    ..........................+    .........................

 بگویید واکنش گرماگیر است یا گرماده؟ ب(
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 .مشاهده می شودتغییر شیمیایی ه هایی برای آزمایش  شیمیایی نشان هر  در 8

 هر یک از موارد ستون الف با یکی ازموارد ستون ب در ارتباط است. آنها را به یکدیگر وصل کنید.

 

 نشانه ی تغییر شیمیایی آزمایش

 ریختن سرکه روی پوست تخم مرغ  -1

 واکنش میخ با محلول مس سولفات-2

(A تشکیل حباب 

(B تغییر رنگ 
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 بدن انسان گلوکز می سوزد. با توجه به این موضوع به سؤاالت پاسخ دهید.برای تأمین انرژی در  9

 الف(گلوکز در بدن انسان چگونه می سوزد؟

 ب( پس از سوختن گلوکز درون سلول ها چه فراورده هایی تولید می شود؟

 

55/0 

خط راست حرکت کند . یکی از بخش های دستگاه عصبی در یک فرد آسیب دیده است. این فرد نمی تواند روی یک  10

 کدام بخش از دستگاه عصبی او احتماال آسیب دیده است؟ چرا؟
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 شکل زیر را نام گذاری کنید.بخش های مشخص شده در  11

 الف( داخلی ترین الیة چشم :

 ب( اتقال دهندة پیام عصبی به مغز :
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 5/0 بنویسید.وظیفه استخوان ها در بدن را  دو 12

  .ها را نام ببرید ماهیچه انواع  13
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 مورد( 3فراوانی کانی ها به چه عواملی بستگی دارد؟ )  14
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 یک کانی نامهربان نام برده و بگویید چرا به این نام معروف شده است؟ 15
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 انواع ماهیچه ها

 پ( ...............................

 

 ب( ...............................

 

 ارادی و قرمزرنگ است.

 

 غیر اردی و قرمز رنگ است.

 الف( ...............................

 
 غیر ارادی و صورتی رنگ است.
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 پاسخ کوتاه دهید. 16

 جذب آهنربا می شوند، چه موادی می گویند؟به موادی همچون میخ که -الف

 در یک مدار الکتریکی، آمپرسنج را چگونه در مدار قرار می دهند؟-ب

 د؟یآ یدر رسانا بوجود م یدر روش تماس چه نوع بار-پ
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 5/0 دو کاربرد الکتروسکوپ را نام ببرید. 15

18 

 

 با توجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهید.

 ساخت آهنربای مصنوعی را نشان می دهد؟ کدام روش-الف

 مشخص کنید. شکل دقیقاًب( قطب های آهنربا را در 
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 زیر نوشتن فرمول و یکای اندازه گیری الزامی است. ئلةتوجه: در حل مس

اهم باشد، چند آمپر  24وصل کرده ایم. اگر مقاومت المپ   V 4در یک مدار الکتریکی ، دو سر یک المپ را به ولتاژ   

 جریان از المپ می گذرد؟
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 15 موفق و سربلند باشید جمع

 

 


