
 
 
 
 
 
 
 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

1 

 جاي خالی

 .................... به کار رفته است. در ساختار هورمون هاي غده تیروئید •

 نخستین آنتی بیوتیک(پنی سیلین) بوسیله .................... کشف شد. •

 به پروتئین ................... نامیده می شود. DNAتبدیل  •

• DNA .درون هسته به همراه یکسري پروتئین خاص را ..................... می نامند 
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 صحیح / غلط

 انسولین و گلوکاگون که از هورمون هاي غده فوق کلیه هستند، در کنترل قند خون دخالت دارند. •

 رویش مو در صورت افراد مذکر در دوران بلوغ در اثر فعالیت هورمون هاي جنسی پدید می آید. •

 مهمترین ماکروملکول(درشت ملکول) موجود در سلول پروتئین است. •

 اشد، موجود زنده پیچیده تر خواهد بود.هر چه تعداد کروموزوم بیشتر ب •
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 سواالت تستی

 در شکل زیر، در محل عالمت هاي سوال چه نوع تقسیم سلولی انجام می گیرد؟ •

 
 میوز -میتوز-میوز -الف) میتوز

 میتوز -میتوز -میتوز -ب) میوز
 میوز -میتوز -میتوز -ج) میوز
 میتوز -میتوز -میوز -د) میوز

 
 روش تولید مثل غیر جنسی تکثیر می شود؟مخمر از طریق چه  •

 د) جوانه زدن                ج) قطعه قطعه شدن                               ب) هاگزایی                  الف) دوتایی         
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 .......................... نام و نام خانوادگی:

 هشتم و رشته: قطعم

 ........................................... :نام پدر

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه ....... سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوري اسالمی ایران
آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ي

 
         

 زیست نام درس:
  :نام دبیر

  :امتحان تاریخ
   :ساعت امتحان

 دقیقه100 : امتحانمدت 



 
 نمره 20جمع بارم : 

 هاگ هاي یک قارچ چگونه قادرند در عرض مدت زمان کوتاهی یک نان را کامل آلوده کنند؟ 4
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 هورمونی چه تفاوتی با تنظیم عصبی دارد؟ تنظیم 5
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 عوامل اصلی دخیل در بروز صفات را بنویسید؟ 6
 

1 

 1 سرطان چیست و چگونه ایجاد می شود؟ 7

 2 تقسیم میوز را با تقسیم میتوز مقایسه کنید؟ 8

 2 انواع لقاح را نام ببرید، آنها را شرح دهید و مثال بزنید؟ 9

 1,5 یا انتقال دادن یک صفت در جانداران را شرح دهید؟ چگونگی تغییر دادن 10

 1,5 وظیفه بند ناف چیست؟ 11

 2 هورمون رشد بوسیله چه غده اي ترشح می شود؟ وظایف آنرا شرح دهید؟ 12

 خودتنظیمی را در ارتباط با هورمون ها شرح دهید؟ 13
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 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/
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