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  1400خرداد : ي  نوبت امتحان                                فارس    اداره كل آموزش و پرورش استان                        ........................................................  :  نام 

       ..... .......:    شعبه هفتم:  ه ي   پا                                يلي تحصيابي سنجش و ارزشي       كارشناس    ...................................... : ي نام خانوادگ
  ....... .................: تاريخ امتحان                                 جهرم                    اداره آموزش و پرورش شهرستان   .................................................: نام پدر 

  .......................: مدت امتحان                    )                                         هر آموزشگاهم                                           ( :  ........................................... نام درس
  .........................: شماره صفحه                                                  ................................................رستاني   دب                                                                     

  :     نمره به عدد:                      ري دبينام و نام خانوادگ

  :نمره به حروف:                  خ و امضايتار

د يتجد

  نظر

  :     نمره به عدد:                      ري دبينام و نام خانوادگ

  :نمره به حروف:                 خ و امضايتار

  بارم  سواالت  فيرد

 . ديا غلط را مشخص كنيح يجمالت صح  1

  �      غ�                ص. ن ذره سازنده جهان هستنديتريها اصلاتم) الف

  �      غ� ص. ستي ثابت نينيرزمي زيها آبي و دماييايميب شيكتر) ب

5/0  

 . ديجمالت را با كلمه مناسب كامل كن  2

 . ن نكته در علم استيمهمتر................ دن سوال و يپرس) الف

 . است...............  آن يشتر باشد چگالي بيجسمهرچه نسبت جرم به حجم ) ب

 . باشديم................ محلول در  c نيتاميو و............. محلول در  D و A يهانيتاميو) پ

1  

 g=10ن چقدر است ؟ ين جسم در سطح زميلوگرم است وزن اي ك15/0ك انگشتر طال يجرم   3
  

 
75/0  

 .دي سازنده آن را همراه با تعدادشان مشخص كنيهااتم. است  Co2 تصورد بهياكسيمولكول كربن د  4
5/0  

 . ديسي فلزات بنويژگيدو و  5
5/0  

 .د يبه سواالت پاسخ كوتاه ده  6

 سازند ؟يها را منيتامي روده بزرگ كدام ويهايباكتر) الف

  ن امالح موجود در آب سخت كدامند ؟يمهمتر) ب

 نام دارد ؟ دما چه يريگله اندازهيوس) پ

 شود ؟يم است از كجا ترشح ميبزاق دهان كه شامل آب و آنز) ت

1  

 . ديسير را بنوي زي خونيهااختهيك از يكار هر   7

 گلبول قرمز) الف

  ديگلبول سف) ب

1  

 . ديسه راه انتقال گرما را نام ببر) الف  8

  1 رد ؟يگيعات و گازها صورت ميكدام روش فقط در ما) ب

 .ديسي مناسب بنويكاير ي زيهاتي كميبرا  9

  طول) ب                                          جرم) الف
5/0  

كار انجام شده آن چقدر .  متر باال برده است 5/1 را تا ارتفاع ياوتن وزنهي ن200 با وارد كردن يبرداروزنه  10

 است ؟

  

1  
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  بارم  سواالت  فيرد

 ست ؟يه چيكار كل) الف  11

 ا در كدام قسمت بدن قرار گرفته اند ؟ههيكل) ب
5/0  

  دارد ؟ي بستگي به چه عواملي جنبشيانرژ) الف  12

 كدام ي جنبشيكسان در جاده در حال حركت هستند انرژي يهاون كه با سرعتيد و كامين پراي ماشواز د) ب

 شتر است ؟ چرا ؟يب

 

1  

 ند ؟يآيموجود ها بهنيتامير در اثر كمبود كدام وي زيهايماريب  13

 زش موير) الف

  استخوانينرم) ب

  لثهيزيخونر) پ

75/0  

 . ديسير را در سلول بنوي زيهافه اندامكيوظ  14

  يتوكندريم) الف

  بوزومير) ب

1  

  . ديجدول را كامل كن  15

  :پ  :ب  سرخرگ آئورت  نام اندام

  :الف  فه انداميوظ
 كه بافت قلب يرگ

   كندي ميخون رسان
  انتقال خون به شش

 

75/0  

 .د ير را نام ببريد ناپذير و دو منبع تجديد پذيدو منبع تجد  16

 1  

 ست ؟يشود ؟ نقش صفرا چيصفرا در كجا ساخته م  17
 5/0  

  مناسب هستند ؟ چرا ؟ينيرزمي زيره آبهايل ذخي تشكيها براا آبرفتيآ  18
 75/0  

  )دو مورد(ست ؟ ي كنسرو چيوم در قوطينيل استفاده از آلوميدل  19

 1  


