
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به حروف:                به عذد:   تجذیذ نظر  نمره  به عذد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مذیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                   نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 درسحی یا ىادرسحی غتارات زیص را نضزط کيیس. 1

 کيس.الف ( رصوج دی اکسیس کصةو از یارحً پَصضی روده ةصرالف فصایيس اگضوسیحَز اىصژی نعصف ىهی

 یاةس.ب ( ةا اسیسی صسن رَن، جصصح یَن ٌیسروژن ةً دارل ىفصون افضایش نی

 ةً آنَىیَم ىقش دارىس.پ ( ریضوةیَم ٌا در جتسیل ىیحصوژن نَلکَلی 

 ت ( کالٌک ریضً، یارحً ٌای زىسه ىسارد. 

 گیاٌی دارای ٌسحً، پالسهَدسم دارد. ث ( ٌص سلَل زىسه

 ج ( ٌهً گیاٌان سعَح نيظهی از سازنان یاةی را دارىس.
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 ٌای زیص ةيَیسیس.دو ویژگی ةصای ٌص یک واژه 2

 الف ( جصاوش )جٍث جضکیل ادرار(: 

 ٌای کانتیَم چَب پيتً ساز: ب ( یارحً

1 

 جاٌای رالی را ةا کلهات نياسب پص کيیس. 3

 الف ( واخس جضکیل دٌيسه پلی ساکاریسٌا ............................. ىام دارد. 

 ب( گَارش صیهیایی پصوجئیو ٌا از ...................... آغاز نی صَد.

 ............... ةً وجَد آنسه اسث.ج(  پصز روده از چیو رَردگی  .............

 کهحص( اسث. –د( در زنان ةاز ةَدن روزىً ٌَایی فضار اسهضی یارحً ىگٍتان روزىً از یارحً ٌای نجاور )ةیضحص 

1 

 یک ىقش ةصای ٌص یک از نَارد زیص را ةيَیسیس. 4

 ٌای آةی :الف ( گلَةیو :                                               ب ( روزىً 

 پ ( اگضوسیحَز:                                               ت( ىَجصوفیل:

1 

 5/0 در کسام یک از ةافث ٌای ةسن الیً ای از رصحً ٌای پصوجئیيی و گلیَپصوجئیيی وجَد دارد؟ 5

 وجَد دارد؟ یصگیچً ىَع نَ صیز یاز اىسام ٌا کیدر ٌص 6

 : جگص:                                                            ب (  ىزاع(  الف
5/0 

 .سیپاسذ دٌ صیةً سَاالت ز ةیهاری دیاةث ةی نضهدر نَرد  7

 غسم جصصح کسام ٌَرنَن ةاغخ ایو ةیهاری نی صَد؟(  الف

 آب صَر؟افصاد ةیهار از ىظص خجم ادرار آیا نضاةً ناٌیان آب صیصیو اسث یا ناٌیان (  ب

1 

 ؟زیص را ةيَیسیسجاىساران  یساناىً دفػ ىام 8

 :کَسً:                                              ب( نلذ(  الف
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 5/0 ؟الف( کسام رىگیضه ةاغخ رىگ پصجقال جَ سصخ نی صَد؟ ایو رىگیضه درکسام اىسانک ذریصه صسه اسث 9

 2از 1صفحه ی 

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

 تجربیدهن  هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص واحذ 

 1399 -1400سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایاىآزهوى 

 )الف(زیستنام درس: 

 فاطمه تاج بخص نام دبیر:

 08/03/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مذت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

 ؟از کسام ةزش گیاه نيضا گصفحً اسثنسحقیها  صیز یاجضا 10

 : ىزسحیو چَب:                                          ب (  آةکش سال دوم(  الف
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 (1جساول زیص را کانل کيیس. ) 11

 ناده نزاظی غضصوف 

   ىایژه اظلی

 

 آوىس آةکش اسکلصوئیس 

   دیَاره ىزسحیو

   دیَاره پسیو
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 5/0 کسانیک از خصکات لَلً گَارش ةاغخ ةً جلَ راىسن ندحَیات گَارصی نی صَد؟  12

 .ىام ةتصیسرا  صیز اٌانیگ سثیجاىسار ٌهض 13

 :سَیا:                                                 ب(  گیاه ةازداىً(  الف
5/0 

 ةً سَاالت زیص پاسذ دٌیس. یدر راةعً ةا ىَار کاسپار 14

 در ریضً جک لپً ای ٌا از غتَر نَاد از چً نسیصٌایی جلَگیصی نی کيس؟(   الف

 در کسام الیً ریضً دیسه نی صَد؟ ب( 

1 

 .سیدٌکَجاه پاسذ  صیةً سَاالت ز 15

 ( 5/0). (  الف

 ( 5/0؟ )  ظفصا در گَارش کسام دسحً از نَاد آلی ىقش دارد ( ب

 (  5/0؟ ) غسد جصصدی ىای در کسام الیً وجَد دارد(  پ

 (5/0؟ )  ساناىً گصدش نَاد در صحً از چً ىَغی اسث(  ت

 (5/0؟ )پاراىضیم ٌَادار ةصای نقاةلً ةا چً نضکلی صکل گصفحً اسث(  ث

 (5/0؟ ) کسام فضار در سهث سصرصگی نَیصگ ةیضحص اسث(  ج

 (5/0) اوره از جصکیب کسام نَاد  ةَجَد نی آیس؟( چ

 ( 5/0)رَن روصو در کسام رگ )ٌای( ناٌی وجَد دارد؟ (  ح

 ( 5/0؟ ) کسام نصخلً )نصاخل( در الگَی جصیان فضاری ةا نعصف اىصژی ٌهصاه اسث(  خ

 ( 5/0)؟  دو یارحً ىام ةتصیس کً فاقس پالسهَدسم اسث( د

 (5/0ذ( در یک یارحً ةا دیَاره پسیو، کسام الیً ةً غضای یارحً ىضدیکحص اسث؟ )

 ( 5/0)  صَدجَسط کسام قسهث گیاه اىجام نی ةیضحصایو غهل  ؟چیسث غانل اظلی اىحقال صیصه رام ( ر

 ( 5/0چصا ةیضحصیو نقسار ةازجشب در لَلً پیچ رَرده ىضدیک اىجام نی صَد؟ )(  ز

 ( 5/0)  ناده ای کً در رویش جَاىً در سیب زنیيی ىقش دارد در کسام اىسانک وجَد دارد؟(  ژ

سالً یک ةصش غصضی جٍیً کيیم، چَب سال چٍارم ةً کانتیَم آوىس ساز ىضدیکحص اسث یا  10جيً  یک دررث  س( اگص از

 (5/0آةکش سال ىٍم؟ )

 (  5/0ش ( صکل قاةل جشب فسفص در گیاه را ةيَیسیس. ) 

 (5/0ط( نٍهحصیو ندل نيتع و ندل نعصف را در زنان نیَه دٌی دررث سیب، ىام ةتصیس. )
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 2از 2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مذیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 انف ( درسث        ب ( درسث           پ ( درسث          ت ( ٌادرسث        ث ( درسث          ج (  درسث 1

 انف( اٌحلال ىّاد از گهّىرول ةَ کالفک ةدون ىصرف اٌرژی ةر اساس اٌدازه 2

 ُسحَ درصث -فضای ةیً یاخحَ ای کو -ب( جّان جلسیو ةاال

 ده                 ج( ىخاط                                    د( کيحرانف ( ىٌّّساکارید       ب( ىع 3

 انف( ایيٍی               ب( جعریق               پ( خروج ذرات ةزرگ از یاخحَ          ت( ایيٍی 4

 پّصضی 5

 ٌاپیّسحَب(                                                  پیّسحَ( انف 6

 5( بنّنَ پیچ خّرده ٌزدیک، داصحً ریزپرز           ( انف 7

 کهیَ -غدد راسث روده ایب(                                    نّنَ ُای ىانپیگی( انف 8

 آٌحّسیاٌیً در واکّئم 9

 ىریسحو ٌخسحیًب(                  کاىتیّم آوٌدساز( انف 11

11  

 ىاده ىخاطی غضروف 

 دارد دارد )کاىم( ٌایژه اصهی

 

 آوٌد آةکش اسکهروئید 

 دارد دارد دیّاره ٌخسحیً

 ٌدارد دارد دیّاره پسیً
 

 کرىی  12

 ریزوةیّمب(                                      كارچ ریضَ ای( انف 13

 آٌدودرم آپّپالسحی، سیيپالسحی، عرض غضایی       ب(( انف 14

 کتد و طحال (  زیرىخاط                 ت(  نیپیدُا                   پ (  ب                      (انف 15

 صتکَ ىّیرگی آةضش ىاُی              -گهّىرول( جراوصی                    چ(  ةاز                   ج(  ث

 چّب پٍتَ -اسکروئید -فیتر -آوٌد چّةی( د                 ةارگیری و ةارةرداری آةکضی(  ىیاٌی               خ (  ح

 ةخاطر وجّد ریزپرز(  روزٌَ ُای ُّایی                      ز -جعرق(  ذ( دیّاره پسیً         ر

 واکّئم               س( آةکش سال ٌِو                       (  ژ

 سیب -ش ( فسفات             ط( ةرگ

 امضاء:   بخش فاطمه تاج نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02:جمع بارم 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحذ سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  دومسؤاالت پایاى ترم نوبت  کلیذ

 تجربي)الف( زیست دهننام درس: 

 فاطوه تاج بخشنام دبیر: 

 08/03/1400 تاریخ اهتحاى:

 / عصرصتح 10:00 ساعت اهتحاى:

 دكیلَ 90هذت اهتحاى: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




