جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :
هقطع و رشته :دهن تجربی
نام پدر........................................... :
شواره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عذد:

نام درس:زیست دهم

اداره ی کل آموزش و پرورش ضهر تهران

نام دبیر :فاطمه تاج بخص

اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه  4تهران

تاریخ امتحان1399/10 / 20 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص واحذ.رسالت

ساعت امتحان 10:00 :صبح /عصر

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

نمره تجذیذ نظر به عذد:

نمره به حروف:

مذت امتحان  90 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مذیر

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

سٛاَ

ثبسْ

 -1دسسشی یب ٘بدسسشی ػجبسار صیش سا ثذ ٖٚروش دِیُ ٔطخص وٙیذ.

1.5

اِف) ٌ ٕٝٞیبٞبٖ سؽٛح ٔٙظٕی اص سبصٔبٖ یبثی سا داس٘ذ.
ة) ثشسسی اسسجبغ ٔشمبثُ دسشٍبٌ ٜشدش خ ٚ ٖٛدسشٍب ٜسٙفسٔ ،ظبِی اص ٔف ْٟٛوُ ٍ٘شی اسز.
ح) ثخطی اص دسشٍبٌٛ ٜاسش ّٔخ و ٝدس جزة ٔٛاد غزایی ٘مص داسد ،دس ا٘سبٖ ٚجٛد ٘ذاسد.
ر) ٌٛاسش ضیٕیبیی چشثی اص ٔؼذ ٜآغبص ٔی ضٛد.
ص) ٛٞای ٔشد ٜثشخالف ٛٞای ثبلیٕب٘ذ ،ٜدسصذ اوسیژٖ ثیطششی داسد.
ع) سؼذاد سي ٞبی ٚسٚدی ث ٝدّٞیض ساسز س ٝثشاثش سؼذاد سي یب سٌٟبی خشٚجی اص ثؽٗ چخ اسز.
 - 2جبٞبی خبِی سا ثب وّٕٙٔ ٝبست دش وٙیذ.
اِف ) ٌٛاسش ضیٕیبیی دشٚسئیٗ ٞب اص ٌٛ ٚ ....................اسش ضیٕیبیی لٙذٞب اص  ................آغبص ٔی ضٛد.

1

ة ) ٌشدش خ ٖٛػٕٔٛی اص  .......................لّت ضشٚع ضذ ٚ ٜث ..................... ٝلّت خشٓ ٔیضٛد.

 -3چ ٝساثؽ ٝای ٔیبٖ خذٔبر ث ْٛسبصٌبٖ  ٚسٛٙع صیسشی ٚجٛد داسد؟

 – 4ثشای ٞشوذاْ اص ٔٛاسد صیش یه ٚظیف ٝثٛٙیسیذ.

5.5

5.5

اِف )ٌبسششیٗ :
ة) دذسیٗ:
ٞ – 5شیه اص ٔٛاسد صیش سٛسػ وذاْ یبخشٞٝب سِٛیذ ٔیض٘ٛذ؟
1
اِف  :صفشا :

ة ) ػبُٔ داخّی :

1
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 – 6ث ٝسٛاالر صیش دبسخ وٛسب ٜدٞیذ.

1.5

اِف) ٔٙجغ رخیشٌّٛ ٜوض دس جب٘ٛساٖ چ٘ ٝبْ داسد؟
ة) اؼالػبر ٚساطشی دس وذاْ ٔبدٚ ٜساطشی ٚجٛد داسد؟
ح) وذاْ لٙذ دس صٙؼز وبغزسبصی وبسثشد داسد؟
ع) وٕششیٗ ِیذیذ غطب چ٘ ٝبْ داسد؟
د) اطش وشثٗ دی اوسیذ ثش سشخشٌٟبی وٛچه چٍ ٝ٘ٛاسز؟
ٔ )ٜشوض ػصجی ػُٕ ثّغ وجبسز؟
 -7اٌش یه یبخش ٝجب٘ٛسی سا دس ٔحّ َٛآة ٕ٘ه غّیظ لشاس دٞیٓ چ ٝاسفبلی ٔی افشذ؟ چشا؟

 -8د ٚسفبٚر ا٘شطبس سسٟیُ ضذ ٚ ٜا٘شمبَ فؼبَ سا ثٛٙیسیذ.

5.5

1

 -9دس ظشفی یه ٔیّی ِیشش ٔحّ٘ َٛطبسش ٚ ٝیه ٔیّی ِیشش ثضاق سیخش ٝضذ ٜاسز ،دس صٛسسیى ٝث ٝآٖ یه
لؽش ٌَِٛٛ ٜاظبف ٝضٛدٔ ،حّ َٛث ٝچ ٝسٍ٘ی دس ٔیآیذ ؟ چشا ؟

1

 -15حسبسیز ث ٝوذاْ ٔبد ٜثبػض ثیٕبسی سّیبن ٔی ضٛد؟ ػٛاسض آٖ چیسز؟

5.5

 -11چ ٝدسشٍبٟٞبی دس سٙظیٓ فشایٙذٞبی ٌٛاسضی دخبِز داس٘ذ؟ فمػ ٘بْ ثجشیذ.

5.5

ِٙ -12ف اص ؼشیك وذاْ سي (ٞبی) خ٘ٛی ث ٝثضسي سیبٞشي صثشیٗ ٔی سیضد؟ ِیذیذ ٔٛجٛد دس ِٙف ثؼذ اص ٚسٚد ث ٝخٖٛ
ث ٝوذاْ ثبفز (ٞب) ٔی سٚد؟

1

 –13دس ظشفی ٔحّ َٛثشْ سیٕ َٛثّ ٛسیخشٝایٓ اٌش ٛٞای ثبصدٔی سا ث ٝدس ٖٚظشف ٞذایز وٙیٓ ،سً٘ ٔحّ َٛچٍٝ٘ٛ

1

خٛاٞذ ثٛد؟
ایٗ آصٔبیص چ ٝچیضی سا طبثز ٔیوٙذ؟
 -14چشا وشثٗ دی اوسیذِ سِٛیذ ضذ ٜدس سٙفس یبخشٝای ثبیذ اص سّ َٛدٚس ضٛد ؟

2
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1

1

 -15دس ساثؽ ٝثب دسشٍب ٜسٙفس ث ٝدشسص ٞبی صیش دبسخ وٛسب ٜدٞیذ.
اِف) دس وذاْ سٚش سٙفسی ،دسشٍبٌ ٜشدش ٔٛاد دس سجبدَ ٌبصٞبی سٙفسی ٘مطی ٘ذاسد؟ یه جب٘ٛس ٔظبَ ثض٘یذ.
ة) اجضای سٙفسی دس دش٘ذ ٜسا ٘بْ ثجشیذ.

5.5

 -16جذ َٚصیش سا سىٕیُ وٙیذ.

غعشٚف

ٔبدٔ ٜخبؼی

٘بیژن ا٘شٟبیی

 –17دس اسسجبغ ثب دسشٍب ٜسٙفس ا٘سبٖ ث ٝسٛاالر صیش دبسخ وٛسب ٜدٞیذ.
2

اِف) دس صٔبٖ طجز ٔٙحٙی ٘ضِٚی حجٓ رخیش ٜثبصدٔی ،وذاْ ٔبٞیچٞ ٝب ٔٙمجط ٞسشٙذ؟
ة)وٕجٛد چ ٝػبّٔی ثبػض ٔی ضٛد ٘ٛصاداٖ ث ٝسخشی ٘فس ثىطٙذ؟ ایٗ ػبُٔ چ ٝصٔب٘ی سبخشٔ ٝی ضٛد؟
ع) دس وذاْ لسٕز دسشٍب ٜسٙفس ٔخبغ ٔژوذاس دیذٕ٘ ٜی ضٛد؟
د)دس سؽح ضص ،اوسیژٖ ثٌّٕٛٛٞ ٝثیٗ ٔشصُ ٔی ضٛد یب جذا؟
 – 18سفبٚر ٞب سا دس ٌضیٞ ٝٙبی صیش ثٛٙیسیذ.

1

اِف) سفبٚر جٕؼیز  ٚاجشٕبع ؟
ة) سفبٚر سٛخز ٞبی صیسشی  ٚفسیّی ؟
 -19دس ساثؽ ٝثب دسشٍبٌ ٜشدش خ ٖٛث ٝسٛاالر صیش دبسخ وٛسب ٜدٞیذ.

3

اِف ) صذای ا َٚلّت ث ٝچ ٝػّز  ٚدس چ ٝصٔب٘ی اص چشخ ٝلّجی ایجبد ٔی ضٛد؟
ة ) الی ٝثیش٘ٚی لّت چ٘ ٝبْ داسد؟
ح) چ ٝػبّٔی ٔب٘غ اص ا٘مجبض ٕٞضٔبٖ دّٞیضٞب  ٚثؽٗ ٞب ٔی ضٛد؟
ر) جٙس دسیچ ٝسِ ٝخشی اص چیسز؟
ص) ٔذر صٔبٖ ثبص ثٛدٖ دسیچٞ ٝبی دّٞیضی ثؽٙی چمذس اسز؟
ع) دس صٔبٖ ا٘مجبض ثؽٗ ٞب ٚظؼیز دسیچٞ ٝبی سیٙی چٍ ٝ٘ٛاسز؟

" ٔٛفك ثبضیذ "

جمع بارم  20 :نمره

3
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلیذ

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصیلي 1399-1400

نام درس :زیست دهن تجربي
نام دبیر :فاطوه تاج بخش
تاریخ اهتحاى1399/10 /20 :
ساعت اهتحاى 10:00 :صبح /عصر
هذت اهتحاى 90 :دقیقه

ثبرْ

سٛاَ
 -1درسشی یب ٘بدرسشی عجبرار زیر را ثذ ٖٚرور دِیُ ٔشخص وٙیذ.

1.5

اِف) درسز
ة) درسز
ح) ٘بدرسز
ر) درسز
ص) درسز
ع) درسز
1

 - 2جبٞبی خبِی را ثب وّٕٙٔ ٝبست در وٙیذ.
اِف ) ٔعذ -ٜدٞبٖ
ة ) ثغٗ چخ -دّٞیس راسز

5.5
ٔ -3سشمیٓ ٔظجز -افسایش خذٔبر ث ْٛسبزٌبٖ ثبعض افسایش سٛٙع زیسشی ٔی شٛد
 – 4ثرای ٞروذاْ از ٔٛارد زیر یه ٚظیف ٝثٛٙیسیذ.
اِف )ٌبسشریٗ  :افسایش اسیذ ٔعذ ٚ ٜدذسیٛٙشٖ

5.5

ة) دذسیٗ :سجسی ٝدرٚسئیٗ ثِٛٔ ٝىِٟٛبی وٛچه
ٞ – 5ریه از ٔٛارد زیر سٛسظ وذاْ یبخشٞٝب سِٛیذ ٔیش٘ٛذ؟
اِف  :وجذ

1

ة ) یبخشٞ ٝبی وٙبری ٔعذٜ

 – 6ث ٝسٛاالر زیر دبسخ وٛسب ٜدٞیذ.
اِف) ٌّیىٛشٖ

1.5

ة) د٘ب
ح) سِّٛس
1
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ع) وّسشرَٚ
د) ثبعض ٌشبد شذٖ سرخرٌٟبی وٛچه ٔی شٛد.
)ٜثصُ اِٙخبع
5.5

 -7در اطر خرٚع آة (اسٕس) چرٚویذٔ ٜی شٛد.
 -8ا٘ششبر سسٟیُ شذ :ٜجبثجبیی ِٔٛىٞ َٛب از غّظز زیبد ث ٝوٓ ثذٔ ٖٚصرف ا٘رشی
ا٘شمبَ فعبَ :جبثجبیی ِٔٛىِٟٛب از غّظز وٓ ث ٝزیبد ثب ٔصرف ا٘رشی

1

٘ -9بر٘جی ٔی ٔب٘ذ .زیرا آٔیالز ثساق ٘شبسش ٝرا ثِٛٔ ٝىِٟٛبی وٛچىشر سجسیٔ ٝی وٙذ ٘ ٚشبسش ٝای ثبلی ٕ٘ی ٔب٘ذ سب
1

ِ ٌَٛٛآٖ را شٙبسبیی وٙذ.
 -15درٚسئیٗ ٌّٛسٗ -ریسدرزٞب  ٚحشی درزٞبی رٚد ٜثبریه را از ثیٗ ٔی ثرد

5.5
 -11دسشٍبٛٞ ٜرٔ٘ٛی  ٚعصجی
5.5
 -12سیبٞري زیر سرل ٜٛای چخ  ٚراسز .یب در ثبفز چرثی رخیرٔ ٜی شٛد  ٚیب ث ٝوجذ ٔی رٚد.
1

 –13زرد رً٘ ٔی شٛد -در ٛٞای ثبزدٔی ٚ CO2جٛد دارد.
1
 -14زیرا ثب آة ،ورثٙیه اسیذ سشىیُ ٔی دٞذ  PH ٚرا دبییٗ ٔی آٚرد  ٚایٗ سغییر  PHثبعض سغییر سبخشبر درٚسئیٗ ٞب
ٔی شٛد ؤ ٝی سٛا٘ذ عّٕىرد درٚسئیٗ ٞب را ٔخشُ وٙذ .از آ٘جبو ٝثسیبری از فرایٙذٞبی یبخش ٝرا درٚسئیٗ ٞب ا٘جبْ ٔی

5.5

دٙٞذ ،از ثیٗ رفشٗ آٟ٘ب اخشالَ ٌسشرد ٜای در وبر یبخشٞ ٝب  ٚثبفشٞ ٝب ایجبد ٔی وٙذ.

 -15در راثغ ٝثب دسشٍب ٜسٙفس ث ٝدرسش ٞبی زیر دبسخ وٛسب ٜدٞیذ.
اِف) ٘بیذیسی -حشرار (درٚا٘٘ٛٔ ٝبرن ،سٛسهٛٔ ،رچ).. ٝ
ة) شش -ویسٞ ٝبی ٛٞادار

2
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1

-16

٘بیصن ا٘شٟبیی

غضرٚف

ٔبدٔ ٜخبعی

٘ذارد

دارد

1

 –17در ارسجبط ثب دسشٍب ٜسٙفس ا٘سبٖ ث ٝسٛاالر زیر دبسخ وٛسب ٜدٞیذ.
2

اِف) ٔبٞیچٞ ٝبی ثیٗ د٘ذ ٜای داخّی  ٚشىٕی
ة) سٛرفبوشب٘ز -اٚاخر دٚراٖ جٙیٙی
ع) حجبثه
د) ٔشصُ ٔی شٛد
–18

1

اِف) در جٕعیز افراد ث ٝیه ٌ ٝ٘ٛسعّك دار٘ذ أب در اجشٕبع افبردی از ٌٞ ٝ٘ٛبی ٔخشّف حضٛر دار٘ذ.
ة) سٛخز زیسشی ٔرثٛط ث ٝجب٘ذاراٖ أرٚزی اسز  ٚسٛخز فسیّی ٔرثٛط ث ٝجب٘ذاراٖ لذیٕی اسز
 -19در راثغ ٝثب دسشٍبٌ ٜرد خ ٖٛث ٝسٛاالر زیر دبسخ وٛسب ٜدٞیذ.
3

اِف ) ث ٝعّز ثسش ٝشذٖ دریچٞ ٝبی دِٚخشی  ٚسیٙی در زٔبٖ شرٚع ا٘مجبض ثغٗ ٞب
ة ) ثر ٖٚشبٔٝ
ح) ثبفز دی٘ٛذی ٔیبٖ دّٞیسٞب  ٚثغٗ ٞب ؤ ٝب٘ٙذ عبیك عُٕ ٔی وٙذ
ر) دٛشش سٍٙفرشی یه الی + ٝدی٘ٛذی ٔشراوٓ
ص)  5.7طب٘یٝ
ع) ثبز
" ٔٛفك ثبشیذ "

3
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