
 

 

 

 

 

 ًوطُ ثِ ػسز:                ًوطُ ثِ حطٍف : ػسز:           ًوطُ ثِ حطٍف :ثِ ًوطُ تجسیس ًظط 

 هحل هْط ٍ اهضب هسیط

 ًبم زثیط :                    تبضید ٍ اهضب : ًبم زثیط :                           تبضید ٍ اهضب:

 ثبضم ؾَاالت ضزیف

1 

 الف (غالف هیلیي چگًَِ تكکیل هی قَز ؟

 + ثِ نفط ًعزیک هی قَز ،کسام کبًبل ّب زض غكبی ؾلَل ػهجی ثبظ ّؿتٌس ؟30ٌّگبهی کِ پتبًؿیل ػول اظ  ة(

 

 پتبؾین چِ هَقغ ضٍی هی زّس ؟–ثیكتطیي فؼبلیت پوپ ؾسین  ج(

1 

2 

 س ؟)یک زلیل (ًهَلکَل ّبی ًبقل ثبیس اظ فضبی ؾیٌبپؿی پبک قَ الف (چطا پؽ اظ اًتقبل پیبم ،

 ة(زض یک ؾیٌبپؽ هْبضی پتبًؿیل غكبی ؾلَل پؽ ؾیٌبپؿی چِ تغییطی هی کٌس ؟

 حفبظت هیکطٍثی هغع ضا کسام ثرف اًجبم هی زّس ؟ج(

 ز(کسام ثغي هغعی ضا هی تَاى زض ػقت تبالهَؼ ّب هكبّسُ کطز ؟

1 

3 

       ثَزى ػجبضات ضا ثسٍى شکط زلیل هكرم کٌیس :زضؾت یب ًبزضؾت  

 الف(پؽ اظ تطک هبزُ اػتیبز آٍض ثرف ّبی پیكیي هغع ثْجَز کوتطی ًكبى هی زّس .

 جَـ ذَضزُ تكکیل هی قَز .هغع اظ چٌس گطُ  زض جبًَضی کِ عٌبة ػهجی پكتی زاضز ،ة(

 قًَس . ج(توبهی پیبم ّبی حؿی زض تبالهَؼ تقَیت ٍ ثِ قكط هد اضؾبل هی

 زض اًؿبى افعایف زّس .ز( آؾیت ثِ لیوجیک هی تَاًس احؿبؼ ذكن ضا 

1 

4 

 الف (چطا زض ضیكِ پكتی ًربع یک ثطجؿتگی زیسُ هی قَز ؟

 ة (ػهت چیؿت ؟

ج(زض اًؼکبؼ کكیسُ قسى زؾت ثِ ؾوت ػقت چٌس ؾیٌبپؽ تحطیک کٌٌسُ زض هبزُ ذبکؿتطی ًربع تكکیل هی 

 قَز ؟

1 

5 

 جوالت ظیط ثِ جبی ًقغِ چیي کلوبت هٌبؾت قطاض زّیس:زض ّط یک اظ 

 الف( یک هحطک ثبثت ثبػث ایجبز پسیسُ ی ............................. زض گیطًسُ ّبی حؿی هی قَز.

 ة(هبیغ قفبف ظاللیِ زض چكن اظ ..............................تطقح هی قَز .

 ................................اًجبم هی قَز.ج( اٍلیي ؾیٌبپؽ گیطًسُ ّبی ثَیبیی زض هحل.

                                          .................... قطاض زاضز.یبذتِ ّبی هػک زاض حؽ تؼبزل زضٍى .......ز(

1 

 4از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهن تجربی هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 
 دخترانه سرای دانص واحد دوره دوم رسالتدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 زیست ضناسینام درس: 

 میترا آل داوود نام دبیر:

 10/1397 / 10 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 



6 

 کسام گیطًسُ هکبًیکی زض ظضز پی قطاض زاضز ؟الف(  

 ضا زضیبفت هی کٌس ؟ گیطًسُ فكبض چگًَِ اثط هحطکة( 

 

 گیطًسُ ّبی زضز ثِ جع پَؾت زض کسام قؿوت ٍجَز زاضًس ؟ج( 

 زض ًَض کن ٍ هحیظ تبضیک کساهیک اظ گیطًسُ ّبی قجکیِ تحطیک هی قًَس ؟ز( 

 

1 

7 

 الف ( قکل هقبثل هطثَط ثِ کسام ثیوبضی چكوی اؾت ؟ ایي ػیت چگًَِ انالح هی قَز ؟

 

 تؼبزلی زض ثرف زّلیعی کسام ظٍزتط اتفبق هی افتس؟ة( ٌّگبم تحطیک گیطًسُ ّبی 

     ( اضتؼبـ هبیغ  2             ( حطکت هبزُ غالتیٌی   1   

 ( حطکت یَى ؾسین ثِ زضٍى ؾلَل4                  ( تحطیک هػک ّب  3   

 ج (ثبفت پَقكی اعطاف جَاًِ چكبیی اظ کسام ًَع هی ثبقس ؟

 ( هکؼجی 4( اؾتَاًِ ای یک الیِ        3( ؾٌگفطقی یک الیِ          2ؾٌگفطقی چٌس الیِ         (1

1 

8 

  چطا تهَیط زض چكن حكطُ هَظاییکی اؾت ؟الف(

 ، تحطیک هی قَز؟گیطًسُ ّبی حؿی ضٍی پبی هگؽ تَؾظ کسام هحطک ة( 

 کٌٌس ؟گیطًسُ ّبی ًَضی زض هبض ظًگی کسام پطتَّب ضا زضیبفت هی ج( 

 کسام ؾبذتبض ثِ هبّی کوک هی کٌس تب اظ ٍجَز قکبضچی زض اعطاف ذَز آگبُ قَز ؟ز( 

1 

9 

 زاذل پطا ًتع ذظ ثکكیس. نحیحزض ّط جولِ زٍض کلوبت   

 هغع ظضز ( زاضز .  –زض فطز زچبض کن ذًَی قسیس هجطای هطکعی اؾترَاى زضاظ )هغع قطهع   الف (

 ضطثِ ( هی ثبقٌس . –قکؿتگی ّبی هیکطٍؾکَپی زض اؾترَاى ًتیجِ ی حطکبت )هؼوَل ة ( 

 ظًبى( ثیكتط اؾت. –ؾبلگی قست تغییطات تطاکن اؾترَاى زض )هطزاى  50تب  20ثیي ؾٌیي ج ( 

 ٍیػُ قسُ اًس. ؾطػتی ( ثطای حطکبتؾفیس  –قطهع تبض ّبی هبّیچِ ای )ز ( 

1 

10 

 ثرف ّبی ؾبظًسُ ی هفهل اؾت :قکل هقبثل هطثَط ثِ الف( 

 چیؿت ؟ 2 چِ ًبم زاضز ؟ کبض ثرف قوبضُ ی 1ثرف قوبضُ 

 

 

 ٍاحس ؾبظًسُ ی اؾترَاى هتطاکن چِ ًبم زاضز ؟ة( 

 یک هفهل هتحطک اظ ًَع لغعًسُ هثبل ثعًیس .ج(

 

 

1 

 4از 2صفحه ی 



11 

 کسام هبّیچِ زض ثرف ثبالیی هبّیچِ ی ؾِ ؾط ثبظٍ قطاض زاضز ؟الف(

 ؾبضکَهط ضا تؼطیف کٌیس .ة( 

 کسام ثرف ّب زض ؾبضکَهط ثِ ضًگ ضٍقي زیسُ هی قَز ؟ج( 

 اظ ؾط هیَظیي چیؿت ؟ ADPًتیجِ ی آظاز قسى ز( 

 

1 

12 

 الف( ػطٍؼ زضیبیی چگًَِ حطکت هی کٌس ؟

 ة( چطا اًساظُ حلعٍى ًوی تَاًس اظ حس هؼیٌی ثیكتط قَز ؟

 اظ کسام هٌجغ اًطغی اؾتفبزُ هی کٌس ؟ ATPج( هبّیچِ ثطای ثبظتَلیس 

 ز( چطا تبض هبّیچِ ای چٌس ّؿتِ ای اؾت ؟

1 

13 

ّط یک اظ کلوبت ضزیف الف ثب یکی اظ کلوبت ضزیف ة اضتجبط زاضز.آى ّب ضا پیسا کطزُ ٍ کٌبض ّن ثٌَیؿیس.)زض ّط  

 ؾتَى یکی اظ کلوبت اضبفِ اؾت.(

 ة الف (1

 هؼسُ              َّضهَى پبضاتیطٍئیس                      (                                                                        2

 ثبظجصة ؾسین                   کلؿی تًَیي                                   (                                                               3

 Dٍیتبهیي                   پطٍالکتیي                               (                                                                        4

 یبذتِ ی غضطٍفی       ؾلَل زضٍى ضیع                                                                                                              

      تٌظین فطآیٌس تَلیس هثل                    َّضهَى ضقس                                                                                                   

1 

14 

 گَاتط چِ تغییطی هی کٌس ؟هیعاى َّضهَى  هحطک تیطٍئیسی زض ثیوبضی لف( 

 

 ایوٌی ثسى تضؼیف هی قَز ؟، چطا زض تٌف ّبی عَالًی هست ة( 

 

 هی قَز ٍ کسام ضٍـ ثبظذَضزی هقساض آى ضا زض ذَى تٌظین هی کٌس؟ ؾبذتِج( َّضهَى اکؿی تَؾیي زض کجب 

 

1 

15 

 فطٍهَى چیؿت ؟الف( 

 ة( ػلت تَلیس هحهَالت اؾیسی زض افطاز زیبثتی چیؿت؟

ضا "تبثیطی کِ َّضهَى ثط ؾلَل ّسف هی گصاضز ثِ ًَع ؾلَل ّسف ثؿتگی زاضز "ثب ضؾن یک عطح ؾبزُ ػجبضت ج( 

 ًكبى زّیس.

 

 

 ًوک ّبی یس زاض زض چِ قطایغی ذَال ذَز ضا حفظ هی کٌٌس ؟ز( 

 

1 

 4از 3صفحه ی 



 نمره 20جمع بارم : 

16 

 ػطق چگًَِ هبًغ ٍضٍز هیکطٍة ّب ثِ ثسى هی قَز ؟)یک هَضز (الف( 

 هیکطٍة ّبی غیط ثیوبضیعای پَؾت چگًَِ اظ ثسى زفبع هی کٌٌس ؟ ة(

 ایوٌی ًبقی اظ ؾطم :ج( 

 اذتهبنی اؾت یب غیط اذتهبنی ؟                                       -1

 زائوی اؾت یب هَقت ؟  -2 

1 

17 

زلیلی هوکي اؾت ثطای ایي هؿئلِ زض آظهبیف ذَى یک فطز تؼساز ائَظیٌَفیل ّب اظ حس عجیؼی ثیكتط اؾت ،چِ الف( 

 ٍجَز زاقتِ ثبقس ؟

 کسام ٍیػگی زض ًَتطٍفیل ّب آًْب ضا ثِ ًیطٍّبی ٍاکٌف ؾطیغ تجسیل کطزُ اؾت ؟ة( 

 

 ج( ؾلَل ّبی زًسضیتی ػالٍُ ثط ثیگبًِ ذَاضی چِ ػول زیگطی اًجبم هی زٌّس؟

 

 ؟ ثسى قطاض هی گیطًس ت ّبی ز( ؾلَل ّبی هب ؾتَؾیت زض کسام قؿو

1 

18 

 هطگ ثطًبهِ ضیعی قسُ ضا زض ؾلَل ّبی ؾطعبًی فؼبل هی کٌس؟،  زفبع غیطاذتهبنیالف( کسام ؾلَل 

 ة( اًحالل پصیطی پطٍتئیي ّبی هکول زض ثطذَضز ثب هیکطٍة چِ تغییطی هی کٌس ؟

 اظ چِ ؾلَل ّبیی تطقح هی قَز ٍ چِ ػولی اًجبم هی زّس ؟ 1ایٌتطفطٍى ًَع ج(

 

1 

19 

 ٍاکٌف التْبة ثبفت قطهع ٍ گطم هی قَز ،ػلت ایي هؿئلِ چیؿت ؟زض الف( 

 

 پالؾوَؾیت ّب حبنل توبیع کسام ًَع لٌفَؾیت هی ثبقٌس ؟ ( ة

  ج(یک ّوکبضی ثیي پطٍتئیي زفبع اذتهبنی ٍ غیط اذتهبنی ثٌَیؿیس .

 

1 

20 

 ؟پبؾد ایوٌی ثبًَیِ ضا قَیتط ٍ ؾطیؼتط هی کٌٌس ی ایوٌی ،کسام ؾلَل ّب الف( -

 ثِ کسام یک اظ اًَاع ؾلَل ّبی ایوٌی حولِ هی کٌس ؟ HIVٍیطٍؼ ة( 

 انغالح تحول ایوٌی ضا تؼطیف کٌیس . (ج

 هَلکَل ایوٌی کكف قسُ زض هگؽ هیَُ چِ ٍیػگی هْوی زاضز؟ز(

 

1 

 4از 4صفحه ی 



 

 
 

 
 

                                                                                         هحل هْط یب اهضبء هسیط                                                                              ضاٌّوبی تهحیح ضزیف

1 
/  ٍ کبًبل ّبی 25کبًبل زضیچِ زاض پتبؾیوی  ة(                                 / 25الف ( یبذتِ پكتیجبى ثِ زٍض ضقتِ ػهجی هی پیچس.  

 / 25ل ػول یج(پؽ اظ پبیبى پتبًؿ  /25ًكتی 

2 
                                                        /  25ة( هٌفی تط هی قَز                       /  25تب اظ اًتقبل ثیف اظ حس پیبم جلَگیطی قَز  الف (

 /25ثغي ؾَم    ز(               / 25هغعی –ج( ثبفت پَقكی هَیطگ ّبی هغع یب ؾس ذًَی 

 /25/           ز( زضؾت 25/       ج( ًبزضؾت   25/      ة( ًبزضؾت 25الف ( زضؾت  3

 4 
هجوَػِ ای اظ ضقتِ ّبی ػهجی اؾت  /    ة( 25الف ( ایي ثطجؿتگی هحل قطاضگیطی جؿن ؾلَلی ًَضٍى حؿی اؾت   

 /25ؾیٌبپؽ تحطیک کٌٌسُ تكکیل هی قَز  3/            ج(25/         کِ زضٍى ثبفت پیًَسی قطاض گطفتِ اًس  25

 /25ایطُ   /                  ز( هجبضی ًیوس25/                  ج( پیبظ ثَیبیی     25/          ة( هَیطگ ّب      25الف ( ؾبظـ    5 

6 
                                     /   25فكطزُ قسى پَقف پیًَسی ٍ تغییط قکل آى  ة(                /    25الف(گیطًسُ حؽ ٍضؼیت  

 /25گیطًسُ ّبی اؾتَاًِ ای  ز(                     /  25زیَاضُ ی ؾطذطگ ّب   ج(

7 
/            ج(گعیٌِ یک ؾٌگفطقی چٌس الیِ  25/                ة(گعیٌِ زٍ اضتؼبـ هبیغ  5ػسؾی ّوگطا      –الف (زٍض ثیٌی 

25/ 

8 
 /25الف (ظیطا ّط ٍاحس ثیٌبیی تهَیط کَچکی اظ ثركی اظ هیساى ثیٌبیی ایجبز هی کٌس  

 /25ذظ جبًجی  /      ز(25/           ج( فطٍ ؾطخ 25ة( اًَاع هَلکَل ّب   

 /25/             ز( ؾفیس 25هطزاى  /         ج(25ة( هؼوَل         /25الف ( هغع قطهع   9

10 
/                     25ؾبهبًِ ی ّبٍضؼ    ة(               / 5الف ( ثرف یک غضطٍف ًبم زاضز ٍ کبض ثرف زٍ تَلیس هبیغ هفهلی اؾت   

 /25ج(هفهل ثیي هْطُ ّب زض ؾتَى هْطُ 

11 

                                                     /  25زض تبضچِ     Zة( فبنلِ ی ثیي زٍ ذظ                                                /                          25الف ( زلتبیی 

    ز( ؾط ذَضزى اکتیي ٍ هیَظیي زض کٌبض ّن                  / 25ج( ثرف ّبیی کِ زض ؾبذتبض ذَز یک ًَع پطٍتئیي زاضًس 

25/   

12 

                                             /   25الف ( ثب فكبض جطیبى اة ضا ثِ ثیطٍى هی زّس ٍ ثِ ؾوت هربلف جطیبى حطکت هی کٌس 

/  /                               25ج( کطاتیي فؿفبت          /             25ٍ ثعضگ قسًف ثبػث ؾٌگیي قسى هی گطزز ة( ظیطا اؾکلت ذبضجی زاضز 

 /25ز( ظیطا اظ اتهبل چٌس ؾلَل زض زٍضاى جٌیٌی ثِ ٍجَز هی آیس 

13 
/                    25تٌظین فطآیٌس تَلیس هثل (    -)پطٍالکتیي  /                                     25(  Dٍیتبهیي  –)َّضهَى پبضاتیطٍئیس 

 /25   یبذتِ ی غضطٍفی ( –)َّضهَى ضقس  /                                                25هؼسُ (   -)ؾلَل زضٍى ضیع 

14 
                            /     25/                                                 ة( ظیطا کَضتیعٍل تطقح هی قَز    25الف( افعایف هی یبثس    

 /5ج( زض ًَضٍى ّبی ّیپَتبالهَؼ ؾبذتِ هی قَز ٍضٍـ ثبظ ذَضزی هثجت هقساض آى ضا تٌظین هی کٌس  

15 
/                            25الف ( هَازی کِ اظ یک فطز تطقح قسُ ٍ زض افطاز زیگطی اظ ّوبى گًَِ پبؾد ّبی ضفتبضی ایجبز هی کٌس 

 /25ز( زٍض اظ ًَض ٍ ضعَثت ٍ گطهب                   /         25ج( ضؾن عطح نحیح                      /    25ة( تجعیِ ی چطثی 

16 

/      ة( زض ضقبثت ثطای کؿت غصا هیکطٍة ّبی ثیوبضیعا ضا اظ ثیي هی 25ثِ کوک زاقتي ًوک ٍ آًعین لیعٍظین  الف (

 /25ثطًس 

 /5ج( اذتهبنی ٍ هَقت اؾت  

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ضهر تهران منطقاداره ی آموزش و پرورش 

 دوره دومرسالت  سرای دانص واحد دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت اول کليد

 زیست شناسینام درس: 

 هيترا آل داوودنام دبير: 

 10/1397/  10تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  8ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 90هدت اهتحاى: 



 

 

17 

 /   25/                        ة( هَاز زفبػی ظیبزی حول ًوی کٌٌس ٍ چبثک ّؿتٌس 25الف ( اثتال ثِ ػفًَت اًگلی 

یی اظ هیکطٍة ضا زض ؾغح ذَز قطاض هی زٌّس ٍ آًْب ضا ثِ لٌفَؾیت ّب ی هَجَز زض گطُ ّبی لٌفی اضایِ هی ج(قؿوت ّب

 /              25/                                                 ز(زض ثرف ّبیی کِ ثب هحیظ ثیطٍى زض اضتجبعٌس هثل پَؾت 25کٌٌس تب فؼبل قًَس 

18 
 /                 25/                ة( اظ ثیي هی ضٍز  25الف ( ؾلَل ّبی کكٌسُ عجیؼی  

 /5ج( اظ ؾلَل ّبی آلَزُ ثِ ٍیطٍؼ تطقح هی قَز ٍ ؾلَل ّبی ؾبلن ضا زض ثطاثط حولِ ٍیطٍؼ هقبٍم هی ؾبظز   

19 

 /5یجِ ی آى ثبفت قطهع ٍ گطم هی قَز افعایف ّیؿتبهیي زض ثبفت ثبػث افعایف جطیبى ذَى زض هَضغ قسُ کِ زض ًت

/              ج( هثل فؼبل قسى پطٍتئیي ّبی هکول زض ثطذَضز ثب پبزتي ّبی ؾغح 25فؼبل قسُ   Bة(لٌفَؾیت ّبی 

 /25هیکطٍة 

20 

 /  25کوک کٌٌسُ  T/                                                             ة( ؾلَل ّبی 25الف ( ؾلَل ّبی ذبعطُ 

 /25ج( ػسم پبؾد زؾتگبُ ایوٌی زض ثطاثط ػَاهل ذبضجی تحول ایوٌی ًبهیسُ هی قَز 

 /25ز( هی تَاًس ثب تغییط قکل ثِ اًتی غى ّبی هرتلف هتهل قَز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء:                          میترا آل داود نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 20جمع بارم :


