
1-گزینه 3 فعالیت هاي غیر ارادي مانند تنفس،ضربان قلب و فشار خون بر عهده ي بصل النخاع است.

عصب حرکتی پیام را از مراکز عصبی دریافت و به اندام هایی مانند دست و پا می برد. 2-گزینه 3

3-پاسخ غیر ارادي بازتابی (انعکاسی) پاسخی است که بسیار سریع و بدون اراده براي حفاظت بدن انجام می شود.
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5-بیش تر حجم مغز ما را نیمکره هاي مخ تشکیل می دهند. نیمکره هاي مخ اطالعات اندام هاي حسی مانند چشم، گوش، پوست،
بینی و زبان را دریافت می کنند و دستورهاي الزم را براي آن ها می فرستند. همچنین نیمکره هاي مخ به ما توانایی فکر کردن،

حرف زدن و حل مسئله را می دهند.

ماهیچه ها با حرکت دادن قسمتی از بدن خود را با تغییر سازگار و یا از خطر دوري می کنند. 6-گزینه 4

7-الف) اسکلتی (مخطط)       ب) صاف       پ) قلبی       ت) صاف 

8-غضروف نرم و قابل انعطاف است و مانع اصطکاك استخوان ها در مفاصل می شود.

9-گیرنده هاي پوست شامل گرما، سرما، لمس، فشار و درد می شوند که با کمک آن ها تغییرات محیط را احساس می کنیم. مغز
با توجه به پیام هایی که از این گیرنده ها دریافت می کند، پاسخ هاي حرکتی را براي ماهیچه ها می فرستد. ماهیچه ها با حرکت

دادن قسمتی از بدن، خود را با تغییر سازگار می کنند یا از خطر دور می کنند.
10-قسمت گیج گاهی

مسکوویت (طلق نسوز) و آزبست (پنبه ي نسوز) در برابر حرارت مقاوم اند و به عنوان عایق حرارتی استفاده 11-گزینه 3
می شوند.

12-کانی هالیت در نمک خوراکی، سیلوویت در تهیه ي بعضی شربت هاي دارویی، کانی تالک در پودربچه و کانی فلوئوریت در
تهیه ي خمیر دندان.

13- دو دسته: 

 سیلیکات ها مانند کووارتز و مسکوویت 

 غیرسیلیکات ها مانند فیروزه، هالیت و هماتیت

14-نام محل پیدا شدن کانی براي اولین بار، نام کاشف، به افتخار دانشمندان برجسته یا خواص کانی ها مانند خاصیت آهن ربایی،
رنگ، ترکیب شیمیایی و...

15- تبلور مواد مذاب به هنگام سرد شدن 

 تبخیر محلول هاي فراسیر شده 

 تحت تأثیر گرما، فشار و واکنش با محلول هاي داغ

سنگ هاي رسوبی تبخیري در دریاچه هاي گرم و کم عمق تشکیل می شوند. 16-گزینه 4
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17-  خشت خام آب را جذب کرده و نرم می شود، ولی آجر این گونه نخواهد شد. 

  حرارت فراوان در کوره و ایجاد تغییرات شیمیایی 

  سنگ هاي دگرگونی در اثر حرارت فراوان و فشار زیاد درست می شوند و در آجرسازي، حرارت فراوان وجود دارد. 

18-سنگ هاي آذرین درونی نسبتًا درشت بلورند.

19-برخی از گرانیت ها حاوي اورانیوم اند و تشعشعات مخرب از خود پخش می کنند.

20-در فرایند دگرگونی سنگ ها عالوه بر حرارت ممکن است عامل فشار و محلول هاي داغ نیز در دگرگونی سنگ ها نقش
داشته باشد.
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