نام درس :زیست 2

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش ضهر تهران

هقطع و رشته :یازدهن تجربی

نام دبیر :میترا آل داوود

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

اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 4تهران

تاریخ امتحان1399/10 / 20 :

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

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص واحد رسالت

ساعت امتحان10 :00 :صبح /عصر

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

مدت امتحان  100 :دقیقه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلي -1400
نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

محل مهر و امضاء مدیر

1

نام دبیر:

سؤالات

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

الف )ٌص یک از ویژگی ٌای زیص نصةَط ةً کسام ىَع یارحً غؿتی اظث ؟
ٌ)1هً قعهث ٌای آن در نغض و ىزاع قصار دارد .

1

)2جعم ظلَلی یک قعتی و دىسریث نیلیو دار دارد .
ب) در ةزغ پاییو روی نيديی پحاىعیل غهل کسام کاىال ٌا ةازىس ؟
2

الف )در ػکل نقاةل چً ىَع ٌسایحی در ىَرون اىجام نی ػَد ؟
ب) اگص ایو ػکل ةزؼی از یک اکعَن ةاػس  ،پایاىً اکعَن در کسام ظهث قصار دارد ؟
ج )چصا پسیسه اىحقال پیام اىصژی رَاه اظث ؟

1

د)اگص پط از اجؿال ىاقل ةً گیصىسه در ىَرون پط ظیياپعی کاىال ظسیم ةاز ػَد  ،ظیياپط از چً ىَغی رَاٌس ةَد ؟
3

الف ) خفاظث نَیصگ ٌا از نغض و ىزاع چً ىام دارد ؟
ب )چصا افصاد پط از نؿصف الکل  ،اجازه راىيسگی ىسارىس ؟
ج ) ةزؼی کً ةیو جاالنَس و قؼص نذ قصار دارد چً غهلی اىجام نی دٌس ؟

1

د )آظیب ةً کسام قعهث نغض نی جَاىس ارحالل گصظيگی ایجاد کيس ؟
4

الف ) در نعیص اىػکاس کؼیسه ػسن دظث ةً ظهث غقب :
ىَرون خعی ةا کسام ىَرون ظیياپط نی کيس ؟
ةیو ىَرون راةط و ىَرون خصکحی غضلً  3ظص ةازو چً ىَع ظیياپعی جؼکیل نی ػَد ؟

1

ب ) ةزغ ٌهیؼً فػال دظحگاه غؿتی ندیعی چً ىام دارد ؟
ج )ظياب غؿتی ػکهی در کسام گصوه از جاىَران دیسه نی ػَد ؟
5

در ٌص غتارت جای رالی را ةا کلهً نياظب پص کيیس :
الف ) گیصىسه ٌای دنایی در پَظث و  .............................جای دارىس .
ب ) ...........................یػيی وقحی گیصىسه در نػصض ندصک داةحی قصار گیصد پیام کهحصی ایجاد نی کيس .
ج )وقحی ظَل ناٌیچً جغییص نی کيس گیصىسه ٌای  .............................جدصیک نی ػَىس .
د ) گیصىسه ٌای نَجَد در پاٌای نگط از ىَع ٌ ..............................عحيس .
صفحه  1از 3
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1

6

در نقاةل ٌص غتارت کلهً ؾدیح را ةيَیعیس :
الف ) ایو ةزغ ةیو غسظی و جعم نژگاىی قصار دارد .
ب )در ایو ىقعً جؿَیص جؼکیل نی ػَد انا دیسه ىهی ػَد .

1

ج ) ةیهاری در چؼم کً ةً دلیل کصوی ىتَدن قصىیً یا غسظی ایجاد نی ػَد .
د ) ایو فصد ةصای اؾالح دیس رَد از غسظی واگصا اظحفاده نی کيس .
7

الف ) غؿاره گَػث کسام گیصىسه چؼایی را جدصیک نی کيس ؟
ب ) ػارً جػادلی غؿب گَش از کسام قعهث نيؼا نی گیصد ؟
ج ) پط از لصزش دریچً ةیضی و نایع درون گَش چً اجفاقی نی افحس ؟

1

د )درک نضه غشا غالوه ةص خط چؼایی ةً کهک کسام خط اىجام نی ػَد ؟
8

الف ) در نغض ناٌی در غقب ىیهکصه ٌای نذ کسام قعهث قصار دارد ؟
ب )گیصىسه خعی ویژه جیصجیصک کجا قصار دارد ؟

1

ج)چؼم نصکب زىتَر ةا ظایص خؼصات چً جفاوجی دارد ؟
د )کسام قعهث از ظلَل گیصىسه فؼار ةا ةافث پیَىسی پَػیسه ػسه اظث ؟
9

درظث یا ىادرظث ةَدن جهالت زیص را ةسون ذکص دلیل نؼزؽ کيیس :
الف) ظص ىازک ىی قَزک رارجی پا را نی ظازد .
ب )جهام اظحزَان ٌای جهجهً دارای نفؿل داةث نی ةاػيس .

1

ج ) در زنان اىقتاض ظَل رػحً ٌای اکحیو و نیَزیو جغییص ىهی کيس .
د )جاىَران دارای اظکلث دارلی ندسودیث اىسازه ىسارىس .
11

ةا جَجً ةً ػکل ةً ظَاالت پاظذ دٌیس :
الف ) کدام شماره بخش سازنده مایع مفصلی را نشان می دهد ؟
ب )کسام ػهاره یکی از غَانل ىگٍساری اظحزَان ٌا را کيار ٌم در ندل نفؿل ىؼان نی دٌس ؟

1

ج) غهل ةزغ ػهاره  3چیعث ؟
د ) ةزغ ػهاره  4جَظط کسام ىَع نغض اظحزَان پص نی ػَد ؟
11

الف ) اىسازه ةزغ ٌای روػو در زنان اىقتاض چً جغییصی نی کيس ؟
ب )پط از اجؿال ظص نیَزیو ةً اکحیو چً اجفاقی نی افحس ؟
ج )افضایغ وزن چً ادصی ةص جصاکم اظحزَان دارد ؟

1

د )ظص اظحزَان ران ةیؼحص چً ىَع ةافث اظحزَاىی دارد ؟
12

الف ) در فػالیث ٌای ػسیس ناٌیچً ای ندؿَل ججضیً گلَکض چیعث ؟
ب ) جارٌای ناٌیچً ای ظفیس در چً ىَع ورزش ٌایی ةً کار گصفحً نی ػَىس ؟
ج ) اظکلث آب ایعحایی چگَىً ةاغخ خصکث جاىَر نی ػَد ؟
د ) چگَىً نی جَاىیم از ناٌیچً ٌا ةصای ارجتاط ةا دیگصان اظحفاده کيیم ؟(1نَرد )

صفحه  2از 3
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1

13

الف ) کسام ىقغ ٌای پصوالکحیو در زىان و نصدان نؼحصک اظث ؟

1

ب ) ظلَل جَلیس کييسه و ظلَل ٌسف ٌَرنَن  ADHکسانيس ؟
14

در جسول زیص ٌص یک از غتارات ردیف" الف" ةا یکی از غتارات ردیف "ب " ارجتاط دارد آن ٌا را پیسا کصده کيار ٌم ةيَیعیس ،
دقث کيیس یکی از کلهات اضافی اظث .

15

الف

ٌَرنَن پاراجیصوئیس – اپی ىفصیو – اىعَلیو – افضایغ ٌَرنَن ندصک جیصوئیسی – T3

ب

گَاجص – ججضیً گلَکض  -ویحانیو  - Dافضایغ فؼار رَن

1

الف )چصا در دیاةث ػیصیو  PHرَن اظیسی نی ػَد ؟

1

ب )غهل نالجَىیو در ةسن چیعث ؟
ج )جيظیم ةازرَردی نيفی را جػصیف کيیس .
16

الف )نیکصوب ٌای غیص ةیهاریضای ظعح پَظث چً فایسه ای ةصای نا دارىس ؟

1

ب ) چصم نصةَط ةً کسام الیً پَظث اظث ؟ ایو الیً چگَىً غهل دفاغی اىجام نی دٌس ؟
17

الف ) ناظحَظیث ٌا در چً ةزغ ٌایی از ةسن فصاوان جصىس و غالوه ةص ةیگاىً رَاری چً غهل دفاغی دیگصی اىجام نی دٌيس ؟

1

ب )ةاال ةَدن جػساد ائَزیيَفیل ٌا در ةسن ىؼاىً چیعث ؟
ج )گَیچً ٌای ظفیس رَن چگَىً رَد را ةً نیکصوب ٌای رارج از رَن رظاىسه و ةا آن ٌا نتارزه نی کييس ؟
18

در ٌص غتارت دور کلهً ؾدیح دارل پصاىحض رط ةکؼیس :
الف )ایيحص فصون (ىَع  - Iىَع  ) IIاز ليفَظیث  Tکؼيسه جصػح نی ػَد .
ب ) ( جَرم – رىگ پصیسگی ) در نَضع آظیب دیسه  ،از غالئم الحٍاب نی ةاػس .

1

ج ) جیهَس در دوران ( ةلَغ – کَدکی ) فػالیث زیادی دارد .
د ) ظصم خاوی ( پادجو آناده – ظم نیکصوب ) نی ةاػس .
19

الف ) اجؿال پادجو ةً نیکصوب  ،چً ادصی ةص غهلکصد ناکصوفاژ و پصوجئیو نکهل دارد ؟
ب )چصا ةصرَرد دوم ةا یک آىحی ژن پاظذ دفاغی قَیحص و ظصیػحصی ایجاد نی کيس ؟

1

ج ) در پیَىس غضَ کسام ظلَل ٌا ةاغخ رد پیَىس نی ػَىس ؟
21

الف ) در واکيغ خعاظیث ٌیعحانیو از کسام ظلَل ٌا آزاد نی ػَد ؟ ( 2نَرد )
ب )ةیهاری رَد ایهيی را ةا ذکص نذال جػصیف کيیس .

1

صفحه  3از 3

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :زیست شناسي یازدهن

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبیر :هیترا آل داود

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

تاریخ اهتحان1399/10 /20 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 1399-1400

ساعت اهتحان 10:00 :صبح /عصر
هدت اهتحان 100 :دقیقً

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

الف  -رابط – خصی  0/5ب -ىظتی ٌا باز – دریچً دار پتاشیهی باز 0/5

2

الف – جٍظی

3

الف – شد خَىی – نغزی ب -زیرا زنان واکيض فرد بً ندرک ٌای ندیطی افزایض نی یابد
ٌر نَرد 0/25
دٌ -یپَتاالنَس

4

الف – رابط  -بازدارىده ب – خَد نختار

5

ب  -راشت

ج  -چَن خروج ىاقل بً روش اگزوشیتَز اىجام نی طَد د  -تدریکی

الف – برخی شیاٌرگ ٌای بزرگ

ج  -خظرات

ج – کيترل اخصاشات

ٌر نَرد 0/25

ب – شازش گیرىده ج – وضعیت

ب – ىقطً کَر

ج – آشتیگهاتیصم

د – طیهیایی

د – ىزدیک بیو

ٌر نَرد 0/25

6

الف – تار آویزی

7

ب – بخض دٌلیزی گَش دروىی
الف – اونانی
ٌر نَرد 0/25
د – خس بَیایی

8

الف – لَب ٌای بیيایی ب -روی پاٌای جلَیی ج – گیرىده ٌای پرتَ فرا بيفض دارد د -دىدریت
ج – درشت

ٌر نَرد 0/25

ٌر نَرد 0/25

ج – شلَل ٌای نژ کدار با خم طدن نژکٍایظان تدریک نی طَىد

د –درشت

9

الف – درشت ب – ىادرشت

11

الف – طهاره 1
ٌر نَرد 0/25

11

الف – کاٌض نی یابد ب -با خرکت پارو زدن بً یک شهت کظیده نی طَد
ٌر نَرد 0/25

ٌر نَرد 0/25

ٌر نَرد 0/25

ج – از شاییده طدن شر اشتخَان ٌا در ندل نفصل جلَ گیری نی کيد .

ب -طهاره 2

د -نغز زرد

ج – تراکم را افزایض نی دٌد د – اشفيجی

12

الف – اشید الکتیک
د – ایجاد خاالت چٍره

13

الف  -در بٍبَد عهلکرد شیصتم ایهيی و خفظ تعادل آب ىقض دارد .
0/5
ٌدف آن شلَل ٌای ىفرون در کلیً اشت

14

( افزایض ٌَرنَن ندرک تیروئیدی  -گَاتر ) ( اپی ىفریو – افزایض فظار خَن )
( ٌَرنَن پاراتیروئید – ویتانیو ) D
ٌر نَرد 0/25
(  – T3تجزیً گلَکز )

15

الف – بً علت تجزیً چربیٍا  0/25ب – تيظیم ریتم ٌای طباىً روزی  0/25ج – افزایض نقدار یک ٌَرنَن یا تاجیرات آن باعث کاٌض
ترطح ٌهان ٌَرنَن نی طَد 0/5

16

الف – ایو نیکروب ٌا با طرایط اشیدی بَدن پَشت شازش یافتً و در رقابت بر شر غذا از تکحیر نیکروب ٌای بیهاریزا جلَ گیری نی کييد 0/5
ب -الیً درم – رطتً ٌای بً ٌم تابیده و ندکم دارد کً عهال شدی غیر قابل ىفَذ اشت 0/5

17

الف – در بخض ٌایی از بدن کً با ندیط بیرون ارتباط دارىد نحل پَشت و لَلً گَارش دیده نی طَىد و ٌیصتانیو ترطح نی کييد 0/5
ج – با عبَر از دیَاره ی نَیرگ ٌا یا دیاپدز 0/25
ب – ىظاىً ابتال بً عفَىت اىگلی اشت 0/25

ب -شرعتی
ٌر نَرد 0/25

18
19

الف – نیکروب ٌای پادتو پَش شریعتر تَشط ناکروفاژٌا طياشایی و بلعیده نی طَىد  -با اتصال پادتو بً غظا نیکروب پروتئیو ٌای نکهل
فعال و غظا را شَراخ نی کييد  0/5ب – بً دلیل ایجاد شلَل خاطره  0/25ج – ليفَشیت ٌای  Tکظيده 0/25

21

الف – ناشتَشیت ٌا و بازوفیل ٌا
کيد نحل دیابت ىَع یک 0/5

جمع بارم 02:نمره

0/5

د – پادتو آناده

 0/5ب – تَشط برخی ىَرون ٌای ٌیپَتاالنَس تَلید و شلَل

الف – ىَع دو

ب -تَرم

ج – کَدکی

ج – با فظار جریان اب بً بیرون از بدن  ،بً شهت نخالف خرکت نی کيد

ٌر نَرد 0/25

ب –دشتگاه ایهيی یاختً ٌای خَدی را بً عيَان غیر خَدی طياشایی کرده و بً آ ن ٌا خهلً نی

نام و نام خانوادگی مصحح  :میترا آل داود

امضاء:
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