
 

 با یاد او و برای او
 

 سال دوم ترم نین هیانآزهون 

 3141-49سال تحصیلی 
      ديمپایٍ:      شىاسی   زیست: درس

 3 از 1صفحٍ  دقيقٍ   57مدت آزمًن: 

 خاوًادگی: وام ي وام

 (  شمارٌ صىدلی:02: )    كالس

 زادٌ صالح آقای وام دبير:

 49فريردیه   31شىبٍ ديتاریخ: 
 :ومرٌ بٍ عدد                                    :ومرٌ بٍ حريف

 

 1 حشکت غزا دس لَلِ گَاسضی تیي گٌجطک، کشم خاکی ٍ هلخ هطتشک است؟ هسیشکذام قسوت اص  1

 آًضین ّای ّیذسٍلیض کٌٌذُ دس کذام تخص اص لَلِ گَاسش گٌجطک فعالیت تیطتشی داسًذ؟ چشا؟ 2

 

1 

 1 چشا صخن هعذُ سثة تیواسی آًوی )کن خًَی( هی ضَد؟ تشای دسهاى آى تضسیق چِ ٍیتاهیٌی سفاسش هی ضَد؟ 3

 هکاًیکی است یا ضیویایی؟ چشا؟ ،ًقص صفشا دس گَاسش لیپیذّا 4

 

1 

 سًیي دس هعذُ اًساى تَسط کذام سلَل ّا ساختِ هی ضَد؟ چشا؟ 5

 

1 

 چشا اغلة هاّی ّا صًذگی دس آب ّای سشد سا تِ صًذگی دس آب ّای گشم تشجیح هی دٌّذ؟ 6

 

1 

 چشا دس سٍصّای تاساًی کشم ّای خاکی تش سٍی سطح خاک قشاس هی گیشًذ؟ 7

 

1 

لَتیي ّای هَجَد دس ایي ٍاحذ خَى دس گلثَل قشهض ٍجَد داضتِ تاضذ، ّوَگهیلیَى  5هکعة خَى فشد  هتشش دس ّش هیلی اگ 8

 حالت اضثاع چٌذ اتن اکسیژى هی تَاًذ حول کٌذ؟

 

 

1 

 قلة خشچٌگ دساص، هاّی ٍ کشم خاکی سا اص ًظش ًَع خَى )تیشُ یا سٍضي( تا یکذیگش هقایسِ کٌیذ. 9

 

1 



 

 با یاد او و برای او
 

 سال دوم نینترم  هیانآزهون 

 3141-49سال تحصیلی 

 خاوًادگی: وام ي وام

      ديمپایٍ:          شىاسی زیست: درس
 3از  0صفحٍ      دقيقٍ   57مدت آزمًن: 

 

 ژى ٍ فطاس دی اکسیذکشتي سا دس سشخشگ ضکوی ٍ سیاّشگ پطتی هاّی تا یکذیگش هقایسِ کٌیذ.فطاسخَى، فطاس اکسی 11

 

1 

 دس الکتشٍکاسدیَگشام هثتالیاى تِ اًفاسکتَس قلثی چیست؟ QRSعلت کاّص استفاع هَج  11

 

1 

 تِ پشسص ّای صیش دس هَسد یک دٍسُ کاس قلة اًساى پاسخ دّیذ. 12

 ستَل دّلیضّاست؟الف( هذت صهاى سیستَل تطي ّا چٌذ تشاتش سی

 

 ب( هذت صهاى دیاستَل تطي ّا ٍ دّلیضّا ّش کذام تِ تشتیة چقذس است؟

 

 دسصذ دٍم هذت صهاى یک دٍسُ، تِ تشتیة قلة دس چِ ٍضعیتی است؟ 51دسصذ اٍل ٍ  51ج( دس 

 

1 

ای سشخشگ قلة اص ّش یک اص دسیچِ ّای دٍلختی ٍ سِ لختی قلة ٍ دسیچِ ّای سیٌی اتتذدر یک چرخه طبیعی ضربان  13

 آئَست ٍ ضطی چٌذ هیلی لیتش خَى عثَس هی کٌذ؟

 

1 

 1 افضایص هَقتی فعالیت یک هاّیچِ چگًَِ هیضاى خَى سساًی آى هاّیچِ سا افضایص هی دّذ؟ 14

 1 چِ ًسثتی اص سطح هحیطی یک سلَل آًذٍدسم ًسثت تِ آب ًفَر ًاپزیش است؟ 15

ضذى سٍصًِ ّای َّایی هی ضَد، اسپشی کشدى ایي َّسهَى تش  آتسضیک اسیذ ًَعی َّسهَى گیاّی است کِ هَجة تستِ 16

 سٍی تشگ ّای گیاُ رست چِ تاثیشی تش سشعت صعَد ضیشُ خام دس گیاُ داسد؟

 

1 



 

 با یاد او و برای او
 

 سال دوم ترم نین هیانآزهون 

 3141-49سال تحصیلی 
      ديمپایٍ:      شىاسی   زیست: درس

 3 از 3صفحٍ  دقيقٍ   57مدت آزمًن: 

 خاوًادگی: وام ي وام

 (  شمارٌ صىدلی:02: )    كالس

 زادٌ صالح آقای وام دبير:

 49فريردیه   31شىبٍ ديتاریخ: 
 :ومرٌ بٍ عدد                                    :ومرٌ بٍ حريف

 

 1 ٍ حشکت ضیشُ پشٍسدُ دس آًٍذ آتکطی چگًَِ هوکي است تِ صعَد ضیشُ خام دس آًٍذّای چَتی کوک کٌذ؟ ذتَلی 17

 1 سا دس حجن یکساى آب حل کٌین، فطاس اسوضی دس کذام هَسد تیطتش خَاّذ تَد؟ اگش هقذاس هساٍی ًطاستِ ٍ آلثَهي 18

 1 هی ضَد؟ Kتَضیح دّیذ کِ چشا هعالجِ یک عفًَت هضهي تا آًتی تیَتیک تشای یک دٍسُ طَالًی سثة کوثَد ٍیتاهیي  19

 کوتشی داسد تیشُ تش تِ ًظش هی آیذ؟ CO2فشاٍاًی است ًسثت تِ خًَی کِ  CO2چشا خًَی کِ حاٍی گاص  21

 

1 

 :سَاالت اهتیاصی 

 

 چشا پضضکاى تِ هثتالیاى تِ سشهاخَسدگی ٍ اغلة تیواسی ّای تٌفسی، تٌفس َّای هشطَب سا پیطٌْاد هی کٌٌذ؟ .1

 

 

 

 اضطشاب تا افضایص ضشتاى قلة ّوشاُ است. دس صَست تشٍص اضطشاب چِ تغییشی دس الکتشٍکاسدیَگشام هطاّذُ  .2

   هی ضَد؟

 

 

 

 

 

 

 

 


