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  :نمره به حروف:                 نمره به عدد:                          شماره صندلي:                                    نام و نام خانوادگي
  
  

  بارم  سواالت بخش شيمي و زيست  
  . جاهاي خالي را با كلمات علمي مناسب تكميل كنيد  1

  . يابد مي................ .............................حالليت نمك در آن  ،با افزايش دماي محلول) الف

  . وجود دارد......... .....................................  بين افزايش دما و انحالل گازها در آب رابطه) ب

  . هستند.... ...........................................اي از كاتاليزورهاي زيستي  نمونه) ج

  . قشر مخ قرار دارد...... .........................................مركز شنوايي در قسمت ) د

  . گويند مي............. ....................................هاي بلند  ها يا آكسون به دندريت) هـ

  . در قسمت پشتي بدن قرار دارد........ .............................ي  در قسمت جلويي و ماهيچه..... ............................ي  در ران پاي انسان ماهيچه) و

   .افزاينده قند خون است......... ............................... هورمون) ز

2  

  . گزينه مناسب را انتخاب كنيد  2
  ترشحات كدام غده در تنظيم افزايش كلسيم خون دخالت دارد؟ ) الف

  هيپوفيز ) 4  پاراتيروئيد ) 3پانكراس                     ) 2  فوق كليه ) 1
  در مقايسه تنظيم عصبي و هورموني كدام مورد درست است؟ ) ب
  . تر است سرعت انتقال پيام عصبي بيش) 2ماهيت پيام عصبي، شيميايي است                                          ) 1
  .تر است ماندگاري پيام عصبي بيش) 4تر است                                    سرعت انتقال پيام هورموني بيش) 3
  . است............. .......ترين حجم مغز مربوط به  بيش) ج
  نخاع) 4  ساقه مغز ) 3  مخ ) 2  مخچه ) 1
  ها در كدام مورد وجود دارند؟  پروتئين) د
  همه موارد ) 4  ها  اندام) 3ها                               بافت) 2  ها  سلول) 1

1  

  . مشخص كنيد» غ«و غلط را » ص«عبارت صحيح را با   3
  ......) ....................... (.........است، اين ماده باز است pH،5/4اي داراي  ماده) الف
  ......) ........................ (........مركز حس بويايي در قسمت پس سري واقع شده است) ب
  ...........) ......................(....در يك اتم خنثي تعداد الكترون ها با عدد اتمي مي تواند برابر باشد) ج
  .....) ......................... (.....مفصل استخوان جمجمه از نوع ثابت است) د

1  

  . براي هر كلمه يك تعريف كوتاه بنويسيد  4
      : وزميت) الف

5/1  

  : ژن) ب  

  
  :عصب) ج

  

  

    ادامه سواالت پشت صفحه  
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  . هاي كوتاه بدهيد پاسخ  5
  ؟ كنيم ميني خودكار را روي زبان احساس  چرا مزه) الف

  
  
  اند؟  هاي هدف غدد پاراتيروئيد كدام اندام) ب
  

  
5/0  

  
  
75/0  

  
  

A13 اختالف تعداد نوترون هاي عنصر  6
B33و عنصر  6

  .)نوشتن محاسبات و راه حل تشريحي،ضروري است.(را به دست آوريد  30
  
  
  
  
  
  
  

1  

  . هاي وجود اسكلت در بدن را بنويسيد مزيت  7
  
  
  
  
  
  

1  

  »كنند ها جفت و عكس هم عمل مي معموالً ماهيچه«.اين جمله را تفسير كنيد  8
  
  
  
  
  
  
  

1  

  .يك عالمت مربوط به هر بيماري را بنويسيدكند؟  هايي را ايجاد مي ي تيروئيد چه بيماري عملكرد غيرطبيعي غده  9
  
  
  
  
  
  
  

1  

    ي بعدادامه سواالت صفحه  
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  . مراحل توليد انسولين در باكتري را به اختصار بنويسيد  10
  
  
  
  
  
  

5/1  

  كروموزم چيست؟ ) الف  11
  
  
  
  
  
  و چه تعداد جنسي هستند؟  .ها چه تعداد است هر سلول در ما انساني ها تعداد كروموزوم) ب
  
  
  
  
  
  ها هميشه قابل ديدن هستند؟  آيا كروموزم) ج
  
  
  
  
  

5/1  

  . مورد بيان كنيد 3از عوامل محيطي كه در ايجاد سرطان نقش دارند   12
  
  
  
  
  
  

75/0  

  .موارد خواسته شده در شكل را نام گذاري كنيد  13
  
1 - ................................................  
  
2 - ................................................  
  
  

5/0  

  15  جمع نمرات      
 

)1( )2( 
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  متن پاسخ  
  گيجگاهي) د  ها  آنزيم) ج  غيرمستقيم ) ب  افزايش ) الف  1

  ) 25/0هر مورد (گلوكاگن) ز  سر  دو –چهارسر ) و  تار عصبي ) هـ
  » 2«گزينه ) ب  » 3«گزينه ) الف  2

  )25/0هر مورد (» 4«گزينه ) د  » 2«گزينه ) ج
  غلط ) ب  غلط ) الف  3

  )25/0هر مورد (صحيح ) د  صحيح ) ج
  ) 5/0. (شود عمر ما انجام مي دن به منظور رشد و ترميم در سراسرآيد كه در ب در تقسيم ميتوز از يك سلول، دو سلول به وجود مي) الف  4

  )5/0(. شود و همان عامل تعيين كننده صفات است كه از سلولي به سلول ديگر و از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي DNAژن بخشي از ) ب
  )5/0(. گويند اند عصب مي اي از تارهاي عصبي كه در كنار هم توسط غالفي احاطه شده به مجموعه) ج

  . شود حل نمي) 25/0(روي زبان نداريم و با بزاق  چشايي مخصوص آن بر) 25/0(گيرنده  چون) الف  5
  ) 25/0هر مورد (استخوان  - روده - كليه) ب

6  n n13 6 5    )25/0(p n  25/0(عدد جرمي(p 6 عدد اتميA13
6   

2ها تفاوت نوترون)25/0( 5 3    
n n33 30 3    )25/0(p n  عدد جرميp 30 عدد اتميB33

30   
هاي خوني  توليد سلول - )25/0(ذخيره مواد معدني  - )25/0(كمك به حركت  - )25/0(شكل و فرم دادن به بدن  –) 25/0(ها  محافظت از اندام  7

  .)تواند جايگزين هر يك از موارد باشد مي(
تواند استخوان را به جاي  اين ماهيچه در حالت استراحت نمي. دهد شود استخواني را به يك سمت حركت مي اي منقبض و كوتاه مي وقتي ماهيچه  8

هاي اسكلتي  تر ماهيچه به همين دليل بيش) 5/0.(اين عمل را بايد يك يا چند ماهيچه در سمت ديگر استخوان انجام دهند) 5/0.(قبلي باز گرداند
  . كنند عمل متقابل دارند جفت جفت كار مي

  )يك مورد كافي است() 25/0(آلودگي، كمبود انرژي  خستگي زودرس، خواب: كم كاري تيروئيد  9
  )يك مورد كافي است()25/0(خستگي، اختالل در خواب، كاهش وزن، عرق كردن زياد : پركاري تيروئيد

  ) 5/0. (كنند ليد انسولين است جدا ميكه داراي ژن مربوط به تو DNAاي از  قطعه - 1  10
  ) 5/0. (گويند باكتري مي DNAاين قطعه را در  - 2
  )5/0. (سازند شوند، انسولين مي هايي كه توليد مي باكتري - 3

  ) 5/0. (سازد هايي به نام كروموزوم مي درون سلول رشته DNA) الف  11
  ) 25/0هر مورد (عدد  2 –كروموزوم  46) ب
  )5/0(در حال تقسيم و در زير ميكروسكوپ خير، فقط ) ج

  )25/0(مصرف سيگار و تنباكو  - )25/0(هاي فسيلي  هاي حاصل از سوخت آالينده - )25/0(كودهاي شيميايي در محصوالت كشاورزي   12
  )25/0هركدام (مخچه - 2ي مغز             ساقه - 1  13

 

 .نمونه سواالت آزمون هاي بعدي به كانال بانك سواالت مراجعه نماييددانش آموزان گرامي لطفا جهت مشاهده پاسخ آزمون و 

https://telegram.me/banksoalnokhbegan  

  

  


