
 

 

 

 

 

 
 

 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
 

 درظحی یا ٌادرظحی عتارات زیص را ىؼزؽ کٍیس. 1

 انف ( فصایٍس اگضوظیحّز ُياٌٍس اٌحلال آب جّظط ىّنکّنِای پصوجئیٍی، اٌصژی ىؿصف ىی کٍس.

 رّن، افضایغ جصػح یّن ُیسروژن را ػاُس رّاُیو ةّد. PHب ( ةا کاُغ 

 ُای آىٌّیاک ظاز ٌّعی ةاکحصی جذتیث کٍٍسه ٌیحصوژن ُعحٍس.پ (  ةاکحصی

 ُای ةافث چّب پٍتَ وجّد ٌسارد.ت ( پالظيّدظو در یارحَ

 ث ( دیّاره پعیً ُياٌٍس دیّاره ٌزعحیً از ٌّعی پهی ظاکاریس جؼکیم ػسه اظث.

 ػّد. "ادم"ج ( کاُغ فؼار رّن ظیاُصگی و افضایغ پصوجئیً رّن ىی جّاٌس ىّجب 
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 ُای زیص ةٍّیعیس.دو ویژگی ةصای ُص یک واژه 2

 انف ( کپعّل ةّىً: 

 ُای ىصیعحو پعیً:ب ( یارحَ

1 

 جاُای رانی را ةا کهيات ىٍاظب پص کٍیس. 3

 ػّد.انف ( رّن نّنَ گّارش از ظصیق .............................. وارد کتس ىی

 ب(گّارش ػیيیایی  کصةُّیسرات ُا از ...................... ػصوع ىی ػّد.

 ج( ػتکَ آٌسوپالظيی زةص در ظارحً ......................... ٌلغ دارد.  

 د ( گم ادریعی در راک ُای اظیسی ةَ رٌگ ........................ در ىی آیس.

1 

 یک ٌلغ ةصای ُص یک از ىّارد زیص را ةٍّیعیس. 4

 ب ( ؾفصا : انف ( فاکحّر دارهی :                                            

 پ ( روزٌَ آةی :                                                    ت( ُّىّس:

1 

 5/0 رگِای اکهیهی از کسام رگ ىٍؼا گصفحَ اظث؟ 5

 وجّد دارد؟ یصگیچَ ٌّع ىّ صیز یاز اٌسام ُا کیدر ُص 6

 : جگص:                                                            ب (  ىغض(  انف
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 .سیپاظذ دُ صیةَ ظّاالت ز اریحصوپّیحیًدر ىّرد ُّرىّن  7

 چَ زىاٌی جصػح آن افضایغ ىی یاةس؟(  انف

 ؟آظیب ىعسه ةاعخ افضایغ جصػح آن ىی ػّد یا کاُغ(  ب

1 

 ػّد؟ یدر کسام جاٌساران ىؼاُسه ى صیز یدفع یاز ظاىاٌَ ُا کیُص 8

 :نّنَ ُای ىانپیگی:                                        ب( غسد ٌيکی(  انف
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 5/0 ؟گیصدانف( رویغ ةشر گٍسم در ادص ىؿصف کسام ىاده آنی در ایً گیاُان ؾّرت ىی 9

 2از 1صفحه ی 

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

 تجربیدهن  هقطع و رشته:

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

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

 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 

 (ب)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 : 

 ؟گصفحَ اظثىعحلیيا از کسام ةزغ گیاه ىٍؼا  صیز یاجضا 10

 : ظال ظّم چّب:                                          ب (  جارکؼٍسه(  انف
5/0 

 جساول زیص را کاىم کٍیس.  11

 ىاده ىزاظی غضصوف 

   ٌایژه ةاریک
 

 عٍؿص آوٌسی کالٌؼیو 

   دیّاره ٌزعحیً

    دیّاره پعیً
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 5/0 كٍس ذریصه ای در جاٌّران چَ ٌام دارد؟  12

 .ٌام ةتصیسرا  صیز اُانیگ عثیجاٌسار ُيض 13

 : ظیاٌّةاکحصی:                                                       ب(  یٌّجَ(  انف
5/0 

 ةَ ظّاالت زیص پاظذ دُیس. یدر راةعَ ةا ٌّار کاظپار 14

 جٍط آن از چیعث؟(   انف

 ُا چگٌَّ اظث ؟ یجک نپَ ا آٌسودرىیُای یارحٌَّار در  یصی(  ٌدّه كصارگ ب

1 

 .سیدُکّجاه پاظذ  صیةَ ظّاالت ز 15

 ( 5/0)یک ىذال کارةصدی از ىٍِسظی ژٌحیک ذکص کٍیس. (  انف

 ( 5/0؟ )  کساىیک از اعيال دم عيیق و ةازدم عيیق ةا ىؿصف اٌصژی ُيصاه اظث(  ب

 (  5/0کؼٍس؟ )  یٌفط ى ی( چصا ٌّزادان زودرس ةَ ظزح پ

 (5/0) ؟ جٍط دارهی جصیً الیَ كهب چیعث(  ت

 (5/0)؟ جٍط ةٍساه ىّیصگی از چیعث(  ث

 (5/0) کسام فؼار ةاعخ رصوج ىّاد از ىّیصگ رٌّی ىی ػّد؟(  ج

  (5/0) ىذانی ةیاوریس کَ دو ظصف ػتکَ ىّیصگی ظصرصگ وجّد دارد ( چ

 (5/0جفاوت ظصرصگ ةضرگ و کّچک در کسام الیَ اظث؟ ) (  ح

 ( 5/0گهتّل كصىض در دو ظصف خانث فصورفحَ دارد ؟ )  یغؼا ( چصا خ

 (5/0)؟  اونیً الیَ ای کَ ةیً دو یارحَ گیاُی ػکم ىی گیصد چَ ٌام دارد( د

 (5/0ذ(  کاىتیّم چّب آةکغ در کسام ظاىاٌَ ةافحی جؼکیم ىی ػّد؟ )

 ( 5/0)  ػیصه پصورده در کسام ٌّع یارحَ گیاُی جصیان دارد؟(  ر

 ( 5/0)  آوٌس چّةی در ةارگیصی آةکؼی چیعث؟ٌلغ (  ز

 ( 5/0)  ةاعخ رٌگ ظتض ةصگ گیاه ىی ػّد؟کسام اٌساىک در  کسام رٌگیضه(  ژ

ظانَ یک ةصش عصضی جِیَ کٍیو، چّب ظال ظّم ةَ کاىتیّم آوٌس ظاز ٌضدیکحص اظث ةا  8س( اگص از جٍَ یک دررث 

 (5/0چّب ظال ُفحو؟ )

 (  5/0ش ( دو ویژگی ىزؿّص یارحَ ٌگِتان روزٌَ را ةٍّیعیس. ) 

 (5/0ط( ىِيحصیً ىدم ىٍتع و ىدم ىؿصف را فؿم ىیّه دُی ةّجَ جّت فصٌگی دارد، ٌام ةتصیس. )
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 2از 2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مذیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 انف( ٌادرست        ب( درست        پ(  ٌادرست        ت( درست        ث( درست        ج( ٌادرست 1

 انف( دارای دیّاره بیروٌی سٍگفرصی ساده، دروٌی پّدوسیت، كیفی صکم 2

 ب( ُستَ درصت، تّاٌایی تلسیو باال، فضای بیً یاختَ ای کو

 ج( پروتئیً     د( آبی           انف( سیاُرگ باب         ب( دُان 3

 دوازدَُ، گّارش چربی PHب( باال بردن             B12انف( کيک بَ جذب ویتاىیً  4

 ت( بافت اسفٍجی خاک، خفظ یّن ُای ىثبت          پ( تعریق                                

 آئّرت 5

 ٌاپیّستَ :جگرب(                               پیّستَ:  ىغز( انف 6

 افزایش( بکاُش اکسیژن خّن                     ( انف 7

 خضره :نّنَ ُای ىانپیگیب(                برخی خزٌدگان و پرٌدگان دریایی:  غدد ٌيکی( انف 8

 گهّتً 9

 کاىبیّم چّب آبکش :سال سّم چّبب(                                  روپّست اٌدام ُّایی :تارکضٍده( انف 11

11  

 ىاده ىخاطی غضروف 

 دارد دارد ٌایژه باریک

 

 فیبر کالٌضیو 

 دارد دارد دیّاره ٌخستیً

 دارد ٌدارد دیّاره پسیً
 

 گهیکّژن  12

 آزوال، گٌّرآ ب(                                          ریزوبیّم( انف 13

 دیّاره پضتی و جاٌبی(  سّبریً                                          ب( انف 14

 کيبّد سّرفاکتاٌت( ُر دو       پ( بوارد کردن ژٌِای ىربّط بَ تثبیت ٌیتروژن از باکتری بَ گیاُان        ( انف 15

 افزایش فضار اسيزی خّن( تراوصی              چ( ىاُیچَ صاف                     ج( سٍگفرصی ساده          ث( ت

 تیغَ ىیاٌی           ذ( زىیٍَ ای( عبّر بِتر از ىّیرگ خٌّی      د( ىیاٌی                       خ( ح

 اٌتلال آب                           ( آوٌد آبکش                   ز( ر

         سبزیٍَ درسبزدیسَ       س( چّب سال ُفتو( ژ

 تّت فرٌگی -رصتَ ُای سهّنزی عرضی           ط( برگ -ش( دیّاره صکيی ضخیو

 امضاء:   بخش فاطمه تاج نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع 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

 (بتجربي) زیست دهننام درس: 

 فاطوه تاج بخشنام دبیر: 

 08/03/1400 تاریخ اهتحاى:

 / عصرصبح 10:00 ساعت اهتحاى:

 دكیلَ 90هذت اهتحاى: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




