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 امضاء مدیر یامىر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
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 نحیح یب غّط ثٛزٖ جٕالت ظیط ضا ٔكرم وٙیس.

 اِف ( حطوبت وطٔی زض ِِٛٝ ٌٛاضـ ٔی تٛا٘ٙس زض ٞط زٚ جٟت ضخ زٞٙس.

 ٘ؿجت ثٝ ؾطذطي آٚضاٖ، فكبض اؾٕعی ثیكتطی زاضز.ة ( ذِٖٛ ؾطذطي ٚاثطاٖ 

 ج ( ثبوتطی ٞبی آٔٛ٘یبن ؾبظ، ٘ٛعی ثبوتطی تثجیت وٙٙسٜ ٘یتطٚغٖ ٞؿتٙس.

 ز ( ٌیبٜ ؾؽ ثطذالف تٛثطٜ ٚاـ ؾجعیٙٝ ٘ساضز.

 ٜ ( ٞط ؾِّٛی وٝ ظ٘سٜ اؾت، ٞؿتٝ زاضز.

 ٚ ( افعایف پطٚتئیٗ ذٖٛ ٔی تٛا٘س ٔٛجت ازْ قٛز.
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 ظیط ضا تعطیف وٙیس.انطالحبت 

 اِف ( جب٘ساض تطاغٖ :

 

 ة ( قف ضیكٝ ) ثب یه ٔثبَ ( :

 

1 
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 جبٞبی ذبِی ضا ثب وّٕبت ٔٙبؾت پط وٙیس.

 اِف ( ثعضٌتطیٗ شذیطٜ ا٘طغی زض ثسٖ ............................. اؾت.

 زض ا٘ؿبٖ : ة ( 

 ٌٛاضـ قیٕیبیی وطثٛٞیسضات ٞب اظ ...................... قطٚع ٔی قٛز.       

 ٌٛاضـ قیٕیبیی پطٚتئیٗ ٞب زض ............................ پبیبٖ ٔی یبثس.       

......... ثٝ تٕبْ ثسٖ ج ( زض ٌطزـ ذٖٛ ٔبٞی ذٖٛ اظ ططیك ............................. ثٝ آثكف ٚ اظ ططیك  .....................

 فطؾتبزٜ ٔی قٛز.

 ز ( ثطای تعییٗ ؾطعت ٚ تطویت قیطٜ پطٚضزٜ اظ ............................ اؾتفبزٜ ٔی قٛز.

 ٜ ( زض ٔیبٖ یبذتٝ ٞبی ذٛ٘ی ................................... زاضای ٞؿتٝ زٚلؿٕتی زٔجّی اؾت.
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 ثٙٛیؿیس.ٚغیفٝ ٞطیه اظ ٔٛاضز ظیط ضا 

 اِف ( ِیعٚظیٓ :                                                           ة ( ٞعاضال :

 ج ( فِٛیه اؾیس :

75/0 

  4از  1 یصفحه  

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

 دهن تجربی و رشته: قطعه

 ........................................... :نام پذر

 ............................... :داوطلبشواره 

 صفحه 4سؤال: صفحهتعذاد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 )واحد رسالت(                                                                                                                                                                                   دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 96 -97سال تحصيلی دوم نوبت ترم  پایاىآزهوى 

 زیست ضناسی نام درس:

 مهذویآمنه  -بخص  تاج فاطمه  :نام دبیر

 09/03/1397 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح  8  :ساعت امتحان

 دقیقه 100 : امتحانمذت 



ف
ردی

 
 محل مىر یا امضاء مدیر                                                                                                 ادامه ی سؤاالت           

بارم
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 ٞطیه اظ تغییطات ظیط زض ٔٙحٙی اِىتطٚوبضزیٌٛطاْ ٘كب٘ٝ چیؿت؟

 : QRSاِف ( وبٞف اضتفبع 

 ة ( افعایف یب وبٞف فبنّٝ ٔٙحٙی ٞب :
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 ٚجٛز زاضز؟ یطٌیچٝ ٘ٛع ٔٛ طیظ یاظ ا٘ساْ ٞب هیزض ٞط

 ( ضٚزٜ :                                                            ة ( ٔغع اؾترٛاٖ : اِف
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 .سیپبؾد زٞ طیزض ٔٛضز ٞٛضٖٔٛ آِسٚؾتطٖٚ ثٝ ؾٛاالت ظ

 قٛز ؟ ی( اظ وساْ ا٘ساْ تطقح ٔ اِف

 ٌصاضز؟ یوساْ ا٘ساْ اثط ٔ ی( ضٚ ة

 ؿت؟یاثط آٖ چ جٝی( ٘ت ج

1 

 قٛز؟ یزض وساْ جب٘ساضاٖ ٔكبٞسٜ ٔ طیظ یزفع یاظ ؾبٔب٘ٝ ٞب هیٞط 8

 : یسی:                                              ة( پطٚتٛ٘فطیٍیٔبِپ ی( ِِٛٝ ٞب اِف
5/0 

 قٛز؟ یٔ جبزیزض وساْ ا٘سأه ا یوساْ ٔبزٜ ضٍ٘ طٜیزض اثط شذ طیظ بٞبٖیضًِ٘ ٌ 9

 ( وّٓ ثٙفف :                                                     ة( ثطي ؾجع زضذت : اِف
1 

 قٛ٘س؟ یٔ جبزیا بٜیتٛؾطِ وساْ لؿٕت ٌ طیظ یاجعا 10

 : ٗی( ؾَّٛ ٍٟ٘جبٖ ضٚظ٘ٝ :                                          ة ( آٚ٘س چٛة ٘رؿت اِف
5/0 
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 .سیپبؾد زٞ طیثٝ ؾٛاالت ظ

 ( 5/0زاضز ؟ ) یثؿتٍ یذسٔبت ثْٛ ؾبظٌبٖ ثٝ چٝ عبّٔ عاٖی( ٔ اِف

 

 ( 5/0قٛز ؟ )  یثٝ ثسٖ چٍٛ٘ٝ ٔططٛة ٔ یٚضٚز ی( ٞٛا ة

 

 

 (  5/0وكٙس؟ )  ی٘فؽ ٔ ی( چطا ٘ٛظازاٖ ظٚزضؼ ثٝ ؾرت ج

 

 ( 25/0قٛز ؟ )  یلّت ٔكبٞسٜ ٔ ٝیزض وساْ ال یجطی( اؾىّت ف چ

 

 ( 25/0قٛز؟ )  یٔ جبزیزْٚ لّت چٍٛ٘ٝ ا ی( نسا ح
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 4از  2 یصفحه 



ف
ردی

 
بارم ریامضاء مد ایمحل مىر سؤاالت                                                                                                             یادامه 

 

 

 ( 75/0) اؾت ؟ كتطیث طيیٔٛ یٞب ٘مف زاض٘س ؟ وساْ عبُٔ زض اثتسا طيیزض ٔٛ یتٛزٜ ا بٖیجط جبزی( وساْ عٛأُ زض ا خ

 

 

 ( 75/0قٛز ؟ )  یٔ سی( اٚضٜ زض وجب ٚ چٍٛ٘ٝ تِٛ ز

 

 

 ( 75/0قسٜ اؾت ؟ )  ُیتكى ییاظ چٝ لؿٕتٟب یش ( زؾتٍبٜ ٌطزـ ذٖٛ وطْ ذبو

 

 ( 25/0؟ )  طزٌینٛضت  یؾِّٛ ٛاضٜیز یثط ضٚ یزض اثط ضؾٛة چٝ ٔبزٜ اتٛا٘س ٔیقسٖ  ی( وب٘ ض

 

 ( 5/0. ) سیٔطزٜ ٘بْ ثجط یبٞی٘ٛع ؾَّٛ ٌ 2(  ظ

 

 ( 5/0. ) سیؿیضا ثٙٛ ٓیٚ پبضا٘ك سیاؾىّطٚئ یؾِّٛ ٛاضٜی( تفبٚت ز غ

 
 

 ( 5/0زٞس ؟ )  یضخ ٔ یٚ ثٝ چٝ عّت ؿتیچ كی( تعط ؼ

 

 

 ( 5/0. ) سیوٙ فیضا تعط یآثىك یطی( ثبضٌ ـ

 

 

 ( 5/0ٌّجَٛ لطٔع زض زٚ ططف حبِت فطٚضفتٝ زاضز ؟ )  ی( چطا غكب ل

 

 

 (5/0).سیزٞ حیضا تٛض سازیضٚ ٗیوٙس. عّت ا یٔ طییزض اثتسا ؾجع ضً٘ ٚ ثب ٌصقت ظٔبٖ ضً٘ آٖ تغ ی( ٌٛجٝ فطٍ٘ و

 

 

 یٔ یٞطوساْ چٝ اتفبل یثطا سیزٞ حیتٛض ٓ،یزٞ یضا زض آة ٔمطط لطاض ٔ یؾَّٛ جب٘ٛض هیٚ  یبٞیؾَّٛ ٌ هی(  ط

 ( 1افتس. ) 

 

 

 

 4از  3 یصفحه 



 

ف
ردی

 
بارم ریامضاء مد ایمحل مىر سؤاالت                                                                                                             یادامه 

 

 

 ( 5/0ظ ( اقىبَ لبثُ جصة ٘یتطٚغٖ زض ٌیبٜ ضا ثٙٛیؿیس. ) 
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 .سیؿیضا ثٙٛ طیظ بٞبٖیٌ ؿتیٕٞع جب٘ساض

 : بی( ٌٛ٘طا :                                                              ة( ؾٛ اِف
5/0 
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 ثٝ ؾٛاالت ظیط پبؾد زٞیس. یزض ضاثطٝ ثب ٘ٛاض وبؾپبض

 لطاض زاضز ؟ ٝی(  زض وساْ ال اِف

 ؟ ؿتیجٙؽ آٖ اظ چ ة( 

 ٞب چٍٛ٘ٝ اؾت ؟ یٞب ٚ زٚ ِپٝ ا یته ِپٝ ا كٝی٘ٛاض زض ض یطی(  ٘حٜٛ لطاضٌ ج

 

1 

14 

 ٚغیفٝ ٞطوساْ اظ پطٚتئیٗ ٞبی ظیط ضا ثٙٛیؿیس.

 اِف ( آِجٛٔیٗ :                         

 ة ( فیجطیٙٛغٖ :  
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 4از 4صفحه ی 

  نمره 20جمع بارم :                                                                                                                                                            



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مىر یا امضاء مدیر                                                         راونمای تصحیح ردیف

 اِف( زضؾت     ة( زضؾت      ج( ٘بزضؾت        ز( زضؾت      ٜ( ٘بزضؾت          ٚ(٘بزضؾت 1

2 

 ای زیٍط ضا زض ذٛز زاض٘س، ٞبی افطاز ٌٛ٘ٝاِف( جب٘ساضا٘ی وٝ غٖ

ٞبیی زاض٘س وٝ اظ ٞبی زضذتبٖ حطا زض آة ٚ ٌُ لطاض زاض٘س ایٗ زضذتبٖ ثطای ٔمبِٝ ثب وٕجٛز اوؿیػٖ، ضیكٝة( ضیكٝ

 ضیكٝ ٌٛیٙس.ٞب، قفا٘س. ثٝ ایٗ ضیكٝؾطح آة ثیطٖٚ آٔسٜ

3 

 اِف( ثبفت چطثی

 وٛچهضٚزٜ  -ة( زٞبٖ

 ؾطذطي پكتی -ج( ؾطذطي قىٕی

 ز( قتٝ

 ٜ( ائٛظیٙٛفیُ

 4 

 ثطز        ٞب ضا اظ ثیٗ ٔیاِف( ثبوتطی

 ة( آثٍیطی

 ایج( تمؿیٓ طجیعی یبذتٝ

 5 

 اِف( ؾىتٝ لّجی

ٞبی اوّیّی یب آؾیت ثٝ ثبفت لّت )یه ٔٛضز ٘ٛقتٝ قٛز ضؾب٘ی ضيٞبی لّت یب اقىبَ زض ذٖٛة( اقىبَ زض ثبفت

 اؾت(نحیح 

6 
 اِف( ٔٛیطي ٔٙفصزاض                

 ة( ٔٛیطي ٘بپیٛؾتٝ

7 

 اِف( فٛق وّیٝ

 ة( وّیٝ

 ج( ثبظجصة ؾسیٓ ٚ زض ٟ٘بیت ثبظجصة آة

8 

 اِف( حكطات

 

 ة( پال٘بضیب

9 

 اِف( آ٘تٛؾیب٘یٗ زض ٚاوٛئُ )وطیچٝ(     

 

 ة( ؾجعیٙٝ زض ؾجعزیؿٝ )وّطٚپالؾت(

10 
 اِف( اپیسضْ )ضٚپٛؾت(

 ٔطیؿتٓ ٘رؿتیٗة( 

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطق

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایاى ترم نوبت  کليذ

 زیست صناسینام درس: 

 ههذوی فاطوه تاج بخش و آهنه نام دبير:

    03/97/ 09تاریخ اهتحاى:

 / عصرصبح 8  ساعت اهتحاى:

 دقیقه 100 هذت اهتحاى:



 

 

                                                                                         محل مىر یا امضاء مدیر                                                         راونمای تصحیح ردیف
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 اِف( ٔیعاٖ تِٛیسوٙٙسٌبٖ

 وٝ ظیط پٛؾت ثیٙی اؾت.ٞبی ٘بظن ة( قجىٝ ٚؾیع اظ ضي

قٛز ٚ ؾٛضفبوتب٘ت زض ٘ٛظازاٖ ظٚزضؼ ثٝ ج( ظیطا عبُٔ ؾطح فعبَ )ؾٛضفبوتب٘ت( زض اٚاذط زٚضاٖ جٙیٙی ؾبذتٝ ٔی

 ا٘ساظٜ وبفی ؾبذتٝ ٘كسٜ اؾت.

 چ( ٔبٞیجٝ لّجی )ٔیٛوبضز(

 ٞبی ؾیٙی ) زض پبیبٖ ا٘مجبو لّت(ح( زض اثط ثؿتٝ قسٖ زضیچٝ

 طاٚقی. فكبض تطاٚقی زض اثتسای ٔٛیطي ثیكتط اؾت.خ( فكبض اؾٕعی ٚ فكبض ت

 قٛز.اوؿیس ثٝ اٚضٜ تجسیُ ٔیزیز( زض وجس، آٔٛ٘یبن اظ ططیك تطویت ثب وطثٗ

 ٞبی ضٌیٖجمت وٕب 5ش( ضي پكتی، ضي قىٕی ٚ 

 ض( ؾیّیؽ

 ثبقس(ظ( تطاوئیس ٚ عٙهط آٚ٘سی ) فیجط ٚ اؾىّطٚئیس ٘یع نحیح ٔی

رؿتیٗ ٘بظن اؾت ِٚی اؾىطا٘كیٓ عالٚضٜ ثط زیٛاضٜ ٘رؿتیٗ، زیٛاضٜ پؿیٗ ضریٓ ٚ چٛثی غ( پبضا٘كیٓ زاضای زیٛاضٜ ٘

 قسٜ زاضز.

 زٞس.ای ضخ ٔیٞبی آثی تعطیك ٌٛیٙس. زض اثط فكبض ضیكٝضا اظ ططیك ضٚظ٘ٝ ذطٚج آة ثهٛضت ٔبیعؼ( 

قٛ٘س. ثٝ ایٗ عُٕ، ثبضٌیطی آثىكی ٞبی آثىف ٔیـ( لٙس ٚ ٔٛاز آِی زض ٔحُ ٔٙجع، ثٝ ضٚـ ا٘تمبَ فعبَ، ٚاضز یبذتٝ

 ٌٛیٙس.وٕی

 ٞب عجٛض وٙٙس.ل( ثطای ایٙىٝ زض ٔٛالع الظْ ذٓ قٛ٘س ٚ اظ ٔٛیطي

 زیؿٝ(و( تجسیُ وّطٚپالؾت )ؾجعزیؿٝ( ثٝ وطٚٔٛپالؾت )ضً٘

-یبذتٝ ٜیبذتٝ ٌیبٞی ثربطط ٚجٛز زیٛاضِٚی  تطوسٔیؾپؽ ٔتٛضْ قسٜ ٚ ط(  زض اثط ٚضٚز آة ثٝ یبذتٝ جب٘ٛضی، یبذتٝ 

 تطوس(قٛز )ٕ٘یفمط ٔتٛضْ ٔی ای،

 ظ( ٘یتطات ٚ آٔٛ٘یْٛ

12 
 اِف( ؾیب٘ٛثبوتطی

 ة(ضیعٚثیْٛ

13 

 اِف( آ٘سٚزضْ

 پٙجٝ )ؾٛثطیٗ(ة( چٛة

 ٞب زض زیٛاضٜ جب٘جی آ٘سٚزضْ لطاض زاضز.ایقىُ اؾت ِٚی زض زِٚپٝ Uٞب ثٝ نٛضت ٘عّی یب ایِپٝج( زض ته

 اِف( حفع فكبض اؾٕعی ذٖٛ 14

 ة( ا٘عمبز ذٖٛ

 

 

 

 

 

 

 امضاء:    آمنه مىدوی -فاطمه تاج بخش نام و نام خانيادگی مصحح :  02جمع بارم :


