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 آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می یابد بارم
 ردیف

5/9  
 
 

 ذرات تشکیل دهنده ی آن از یک نوع ماده تشکیل شده باشند، مواد............................... می گویند.به موادی که  -1

 جداسازی می کنند؟ وسیله ایهریک از مخلوط های زیر را با چه 

 روغن و آب : ..................................... -3.............                چربی از شیر : .........................  -2

9 

5/9  معادله نوشتاری زیر سوختن شمع را نشان می دهد:  

 .............................. + پارافین ) شمع (      گرما + نور + بخار آب + کربن دی اکسید                                 

 در جای خالی کامل کنید. مناسبواکنش را با نوشتن کلمه  -4

 را مشخص کنید. فرآورده هاو  واکنش دهنده ها -5

2 

 گزینه درست را انتخاب کنید. 2

 می یابد؟ کاهشافزایش دما میزان حل شدن کدام ماده در آب  -6

 ج ( پتاسیم نیترات                          د ( کربن دی اکسید                       ب ( نمک خوراکی                       شکرالف ( 

 نیست؟عمل انعکاسی کدام یک  -7

 د ( ریزش اشک                                  ب ( سرفه                                  ج ( فکر کردن                     عطسه الف (

 ؟دارد ارادیاز ماهیچه ها عمل کدام یک  -8

 د ( مردمک                                           ب ( دوسر بازو                            ج ( قلب                       الف ( معده

 ؟در کدام قسمت مخ قرار دارد بویاییمرکز حس  -9

 آهیانه قشر مخد (  جلوی نیم کره مخ                     الف ( گیجگاهی قشر مخ       ب ( پس سری قشر مخ          ج ( 

3 

 تولید می شود.  کربن دی اکسید ( –) اکسیژن در اثر انداختن قرص جوشان در آب گاز  -11 9

 تفاوت دارند. ( عدد اتمی –تعداد نوترون ها  )در ایزوتوپ های یک عنصر  -11

 نشان می دهند. ( 𝑿𝑿  - 𝑿𝒀) کروموزوم های جنسی مردان را با  -12

 از یک سلول، دو سلول بوجود می آید. میوز ( –) میتوز در اثر تقسیم  -13

4 

 جدول زیر را کامل کنید. -14 9

 تعداد نوترون  عدد جرمی   تعداد پروتون نام عنصر  نماد شیمایی عنصر

𝑵𝟕
𝟏𝟒  …………………… .............................. ............................ ............................ 
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5/1  6 مشهور است؟مدلی مدل اتمی بور به چه  -15 
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 ردیف ادامه سواالت بارم

9 
 مغز -1                   نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.                                                -16

                 بخش مرکزی -1

 .......................... -2           دستگاه عصبی                                                                                       

    بخش .................... -2
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  نید.کنادرستی هر عبارت را مشخص یا درستی 75/1

 غ         ص                                                                    .               سوسپانسیون ها نوعی مخلوط همگن هستند -17

 غ       ص                  .     آنزیم ها موادی هستند که سرعت واکنش های شیمیایی را در بدن افزایش می دهند  -18

 غژن ها تنها عامل تعیین کننده صفات در جانداران هستند.                                                         ص                 -19

1 

9 

 

 گزینه درست را انتخاب کنید. -21

 مخچهب (         الف ( بصل النخاع      کدام بخش مغز به گره حیات معروف است؟                                            -21

 ب ( نورون                  الف ( پشتیبان                                    ؟                   سلول های بافت عصبی چه نام دارند -22

9 

75/1  
 

 در شبکیه چشم کدامند؟ گیرنده نوریانواع سلول های  -23

 گوش داخلی ( –گوش میانی -) گوش خارجی مهم ترین بخش گوش کدام است؟  -24

91 

 مهم ترین مواد معدنی، ماده زمینه ای استخوان را نام ببرید. -25 9

 مفصل را تعریف کنید. -26

99  

5/1 29 دو مورد از وظایف استخوان ها را بنویسید. -27    

 هر یک از موارد سمت راست را به سمت چپ ربط دهید.  9

 نقش                                                                هورمون           

 کاهش قند خون                                                       هیپوفیز    -28          

 انسولین                                                          تنظیم سوخت و ساز بدن -29          

 خوندر کلسیم یون تیروئید                                                           افزایش  -31         

 تنظیم رشد قد                                                           پاراتیروئید -31          

39  

 ( ها تخمدان یا) بیضه ها غدد جنسی در مردان چه نام دارد؟  -32  9

 در مردان را بنویسید. ثانویهدو مورد از صفات  -33

49  

5/1  تفاوتی دارند؟برنج های طالیی با برنج معمولی چه  -34 

 

95 

  

 

 

 

www.ngo82.irwww.ngo82.ir

http://www.ngo82.ir

