
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 الف( زٍ ػول یبذتِ ّبی پكتیجبى زض ثبفت ػصجی ضا ثٌَیؿیس. 1

 

 ة( ّط یک اظ ٍیػگی ّبی ظیط هطثَط ثِ کسام یک اظ اًَاع ًَضٍى اؾت؟

 ّبی آى زض هبزُ ذبکؿتطی ًربع زیسُ هی قَز.توبم ثرف  -1

 خؿن ؾلَلی ایي ًَضٍى زض ضیكِ پكتی ػصت ًربػی قطاض زاضز. -2

1 

 ثب تَخِ ثِ ًوَزاض هقبثل کِ هطثَط ثِ پتبًؿیل ػول ًَضٍى اؾت، ثِ ؾَاالت ظیط پبؾد زّیس. 2

 چٌس ًَع کبًبل زضیچِ زاض ثبظ اؾت؟ Aالف( زض ثرف 

 چٌس ًَع کبًبل ًكتی ثبظ اؾت؟ Aة( زض ثرف 

 ثیكتطی هصطف هی قَز؟ B )ATPیب  Aج( زض کسام ثرف )

 ز( آیب ایي خولِ زضؾت اؾت؟

 «کبًبل زضیچِ زاض پتبؾیوی هی تَاًس ثبظ ثبقس. -20زض ًقغِ » 

1 

 الف( ّط تَضیح هطثَط ثِ کسام قؿوت اظ هغع اؾت؟ 3

 زاضز.زض ایدبز احؿبؾبتی هبًٌس ذكن ٍ تطؼ ًقف  -1

 ثطخؿتگی ّبی چْبضگبًِ ثركی اظ ایي قؿوت هی ثبقس. -2

 ة( زض تكطیح هغع، ضاثظ ؾِ گَـ ٍ اخؿبم هرغظ کدب قطاض زاضًس؟

 

1 

 زض ّط ػجبضت زٍض کلوِ صحیح زاذل پطاًتع ذظ ثکكیس. 4

هحؿاَة  ذَزهرتابض(   -الف( زض اًؼکبؼ کكیسُ قسى زؾت ثِ ؾوت ثبال ًَضٍى ّبی حطکتی خعئی اظ ثرف )پیکطی

 هی قًَس.

 اًَاػی( اظ ًبقل ّبی ػصجی تبثیط هی گصاضز. -الکل ثط فؼبلیت )یک ًَعة( 

 قکوی( اؾت. -ج( خبًَضی کِ هغعـ چٌس گطُ ثِ ّن خَـ ذَضزُ زاضز، زاضای عٌبة ػصجی )پكتی

 هغعی ػجَض کٌٌس. -هیٌَاؾیسّب( ًوی تَاًٌس اظ ؾس ذًَیآ -ز( ثؿیبضی اظ )هیکطٍة ّب

1 

 گیطًسُ ّبی ظیط زض کسام یک اظ پٌح زؾتِ اصلی عجقِ ثٌسی هی قًَس؟الف(  5

 گیطًسُ فكبض ذَى زیَاضُ ضگ ّب -2                                           گیطًسُ هیعاى اکؿیػى زض آئَضت -1

 ة( ّط یک اظ هحطک ّبی ظیط کسام گیطًسُ ضا تحطیک هی کٌس؟

 تغییط عَل هبّیچِ -2                                                                          اؾیسالکتیک -1

1 

 4از  1صفحه ی 

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

 یازدهن تجربی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص واحد رسالت

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 (2زیست ضناسی )نام درس: 

 آل داود میترا نام دبیر:

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 

 



 ثِ ؾَاالت ظیط زض هَضز قکل هقبثل پبؾد زّیس: 6

 الف( ثب تَخِ ثِ هحل ػصت ثیٌبیی، ضاؾت یب چپ ثَزى چكن ضا هكرص کٌیس.

 هَاز غصایی ٍ اکؿیػى ضا چگًَِ ثِ زؾت هی آٍضز؟ Aة( ثرف 

 

 

 چِ تغییطی هی کٌس؟  Aج( ٌّگبم زیسى اقیبء ًعزیک قغط ثرف 

 زض ایي حبلت هبّیچِ ّبی هػکی زض حبلت اًقجبض قطاض زاضًس یب اؾتطاحت؟

 ز( ثب چِ هؼیبضی ًعزیک ثیي ثَزى چكن تؼییي هی قَز؟ 

 

 اهکبى تكریص ضًگ اخؿبم ضا ایدبز هی کٌٌس؟ Bّا( کسام گیطًسُ ّب زض الیِ 

 

5/1 

 زض ّط ػجبضت خبی ذبلی ضا ثب کلوِ هٌبؾت پط کٌیس. 7

 الف( گَـ هیبًی هحفظِ ای اؾترَاًی ٍ پط اظ ............................ اؾت.

 ة( زض هربط ثَیبیی ............................ ًَع ؾلَل زیسُ هی قَز.

 ػصت گَـ اظ ثرف ............................ گَـ زضًٍی هٌكبء هی گیطز.ج( قبذِ تؼبزلی 

 ز( ............................ هحلی اؾت کِ ثركی اظ آکؿَى ّبی ػصت ثیٌبیی یک چكن ثِ ًین کطُ هد هقبثل هی ضًٍس.

1 

 الف( گیطًسُ ّبی ذظ خبًجی زض هبّی چگًَِ تحطیک هی قًَس؟ )تَضیح زّیس( 8

 
 تكکیل تصَیط هَظاییکی ٍ یکپبضچِ کطزى اعالػبت زض کسام ثرف اظ ثسى حكطُ اًدبم هی قَز؟ة( 

 
 ج( یک قجبّت ثیي ؾبذتبض چكن اًؿبى ٍ چكن هطکت ثٌَیؿیس.

 

1 

 الف( چطا لَة ّبی ثَیبیی زض هبّی هطکت ثؿیبض ثعضگ اؾت؟ 9

 

 زضیبفت هی کٌس؟ة( هبض ظًگی ػالٍُ ثط عیف هطئی کسام ثرف اظ اهَاج ًَضی ضا 
5/0 

 الف( خبًجی یب هحَضی ثَزى اؾترَاى ّبی ظیط ضا هكرص کٌیس. 10

 ( ضاى                                1

 ( کتف2

 ة( آیب زض اؾترَاى زًسُ ؾبهبًِ ّبٍضؼ ٍخَز زاضز؟ ثب شکط زلیل.

 

 

1 

 4از  2صفحه ی 

 



 ّبی ثسى ثٌَیؿیس.الف( ثطای ّط یک اظ تؼبضیف ظیط هثبلی اظ اؾترَاى  11

 اؾترَاى ّبیی کِ لجِ آى ّب زض هحل هفصل زًساًِ زاض اؾت. -1

 اؾترَاى ّبیی کِ ًؿجت ثِ ّن زاضای هفصل لغعًسُ ّؿتٌس. -2

 ؾبلگی قست تغییطات تطاکن اؾترَاى زض هطزاى ثیكتط اؾت یب ظًبى؟ 50تب  20ة( ثیي ؾٌیي 

 اؾترَاى هی قَز؟ ج( هصطف ًَقیسًی ّبی الکلی چگًَِ ثبػث ثطٍظ پَکی

 

1 

 ثِ ؾَاالت ظیط پبؾد زّیس. 12

 الف( ػلت ضٍقي ثَزى ثطذی قؿوت ّب زض یک ؾبضکَهط چیؿت؟

 

 ة( قجل اظ اًقجبض ظاٍیِ ؾط هَلکَل هیَظیي ثب زم آى چٌس زضخِ اؾت؟

 ج( ثطای اًقجبض عَالًی هبّیچِ اظ کسام هٌجغ اًطغی اؾتفبزُ هی کٌس؟

 ثیكتط اًطغی ذَز ضا ثِ چِ ضٍقی ثِ زؾت هی آٍضًس؟ز( تبضّبی هبّیچِ ای کٌس 

1 

 الف( زض کسام خبًَضاى اؾکلت ػالٍُ ثط کوک ثِ حطکت، ٍظیفِ حفبظتی ّن زاضز؟ 13

 

 ة( خٌؽ اؾکلت کَؾِ هبّی اظ چیؿت؟

5/0 

 زضؾت یب ًبزضؾت ثَزى ػجبضات ظیط ضا ثسٍى شکط زلیل هكرص کٌیس. 14

 َّضهَى گبؾتطیي ضا ثِ ذَى هی ضیعز.الف( هؼسُ یک غسُ زضٍى ضیع اؾت ٍ 

 ة( ؾلَل ّبی ضٍزُ ثصَضت هؿتقین ثبفت ّسف َّضهَى پبضاتیطٍئیس ًوی ثبقس.

 ج( َّضهَى آلسٍؾتطٍى ثبػث کبّف ؾسین ازضاض هی گطزز.

 ز( ظیطًٌْح اظ عطیق آؾِ ثب ثرف پیكیي ّیپَفیع اضتجبط زاضز.

1 

 الف( ًقف ٍیػُ پطٍالکتیي زض هطزاى چیؿت؟ 15

 

 ( ّط اؾترَاى زضاظ چٌس صفحِ ضقس زاضز؟ة

 ج( زض تٌف ّبی عَالًی َّضهَى کَضتیعٍل چِ آؾیجی ثطای ثسى زاضز؟

 ز( زض فطز هجتال ثِ زیبثت اؾتفبزُ اظ چطثی ثِ ػٌَاى هٌجغ اًطغی چِ آؾیجی ثطای ثسى زاضز؟

 

1 

 زض ّط ؾَال گعیٌِ صحیح ضا اًتربة کٌیس. 16

 ثبظذَضزی هٌفی ضخ زازُ اؾت؟الف( زض کسام یک تٌظین 

 قَز. Bثبػث کبّف هبزُ  A( افعایف هبزُ 2قَز.                   Bثبػث افعایف هبزُ  A( افعایف هبزُ 1

 قَز. Aزض ًْبیت ثبػث کبّف ثیكتط هبزُ  A( کبّف هبزُ 4قَز.    Aزض ًْبیت ثبػث افعایف هبزُ  A( کبّف هبزُ 3

 ًیؿت ................. .ة( زض ثسى یک اًؿبى ؾبلن هوکي 

 ( یک َّضهَى ضٍی چٌسیي ًَع یبذتِ هرتلف تبثیط ثگصاضز. 1

 ( یک َّضهَى اظ زٍ هحل هرتلف زض ثسى تطقح قَز.2 

 ( یبذتِ ای ثطای چٌسیي ًَع َّضهَى هرتلف گیطًسُ زاقتِ ثبقس.3

 ( َّضهًَی ثسٍى ٍضٍز ثِ خطیبى ذَى تبثیط ذَز ضا ثگصاضز.4

5/0 

 4از  3صفحه ی 



 نمره 20جمع بارم : 

 الف( الیِ ثیطًٍی پَؾت چگًَِ اظ ثسى زفبع هی کٌس؟ 17

 
 ة( هیکطٍة ّبی ؾغح پَؾت چگًَِ هیکطٍة ّبی ثیوبضی ظا ضا اظ ثیي هی ثطًس؟

 
 ج( اقک چگًَِ اظ چكن هحبفظت هی کٌس؟

 ز( ایوٌی ایدبز قسُ زض هربط تٌفؿی اذتصبصی اؾت یب غیط اذتصبصی؟

 

1 

 ذَاض ثبفتی ضا هؼطفی هی کٌس؟الف( ّطهَضز کسام ثیگبًِ  18

 ( هبزُ آظاز قسُ اظ ایي ثیگبًِ ذَاض ثبػث ًكت ذًَبة ثِ ثبفت هی قَز.1

 ( ثیگبًِ ذَاضی کِ آًتی غى ضا زض گطُ لٌفی ثِ لٌفَؾیت ّب ػطضِ هی کٌس.2

 ة( افعایف ائَظیٌَفیل ّب زض آظهبیف ذَى ػالهت چِ ًَع ػفًَتی اؾت؟

 ًبم زاضز؟ ج( لٌفَؾیت زفبع غیطاذتصبصی چِ

1 

 الف( کسام یک اظ اًَاع ایٌتطفطٍى ثبػث فؼبل قسى زضقت ذَاضّب هی قَز؟ 19
 

ة( زض ٍاکٌف التْبة، هَاز قیویبیی آظاز قسُ اظ ؾلَل ّبی زیَاضُ هَیطگ ثبػث زیبپسظ کسام ؾلَل ّبی ذًَی هی 

 هَضز( 2قًَس؟ )

 

 ثبػث تؿْیل ثیگبًِ ذَاضی قَز.ج( پطٍتئیٌی ضا ًبم ثجطیس کِ پؽ اظ قطاض گیطی ضٍی هیکطٍة 

 

1 

 الف( زض ٍاکٌف ذٌثی ؾبظی پبزتي چگًَِ ػول هی کٌس؟ 20

 

 ة( ؾن هیکطٍة کعاظ تَؾظ کسام ًَع لٌفَؾیت قٌبؾبیی هی قَز؟

 ج( چطا ایوٌی حبصل اظ ٍاکؿي هوکي اؾت زائوی قَز؟

 

 ز( اظ ایوٌی غیطفؼبل یک هثبل شکط کٌیس.

 

1 

 ثِ کسام یک اظ اًَاع لٌفَؾیت حولِ هی کٌس؟ HIVالف(  21

 ة( اظ ثیي ضفتي تحول ایوٌی ًؿجت ثِ یک هبزُ زض فطز چِ حبلتی ایدبز هی کٌس؟

 ج( ثیوبضی ذَز ایوٌی چگًَِ ایدبز هی قَز؟

 

 ز( هَلکَل ایوٌی زض هگؽ هیَُ چگًَِ ػول هی کٌس؟

 

1 

 4از  4صفحه ی 



 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح دیف

1 
 (5/0حفظ ّن ایؿتبیی ) -زفبع -ایدبز زاضثؿت -الف( ؾبذت غالف هیلیي

 (5/0( ًَضٍى حؿی )2  -( ًَضٍى ضاثظ1ة( 

 (25/0ز( صحیح اؾت )ّط هَضز       Bًَع      ة( زٍ ًَع      ج(  1الف(  2

3 
 (25/0هغع هیبًی ) -2(      25/0ؾبهبًِ لیوجیک ) -1الف( 

 ( 5/0) 2ٍ  1ة( ضاثظ ؾِ گَـ ظیط ضاثظ پیٌِ ای ٍ اخؿبم هرغظ زاذل ثغي ّبی 

 (25/0(             ز( هیکطٍة ّب )25/0(        ج( قکوی )25/0(      ة( اًَاػی )25/0الف( پیکطی ) 4

5 
 (    5/0هکبًیکی ) -2قیویبیی      -1الف( 

 ( 5/0ٍضؼیت ) -ة( زضز

6 

 (   25/0الف( چكن چپ )

 (25/0ة( اظ هبیغ ظاللیِ کِ اظ هَیطگ ّب هٌكب هی گیطز. )

 (25/0اًقجبض ) –( 25/0ج( افعایف هی یبثس )

 (25/0گیطًسُ هرطٍعی ) -(25/0تكکیل تصَیط زض خلَ قجکیِ ) -ز( قغط کطُ چكن

 (25/0(          ز( کیبؾوبی ثیٌبیی )25/0)(             ج( زّلیعی 25/0ًَع ) 3(          ة( 25/0الف( َّا ) 7

8 

 (5/0الف( ثِ ٍؾیلِ اضتؼبقبت آة زض کبًبل ٍ ؾپؽ حطکت غالتیي ٍ ؾلَل ّبی هػک زاض )

 ( 25/0ة( ؾیؿتن ػصجی )

 (25/0ج( ّط زٍ چكن زاضای قطًیِ ٍ ػسؾی اؾت )

9 
 (25/0زاضز. )الف( ظیطا حؽ ثَیبیی زض هبّی ثطای قکبض ٍ فطاض اظ قکبضچی ًقف هْوی 

 (25/0ة( فطٍ ؾطخ )

 ( 5/0خبًجی      ة( ثلِ ظیطا زض ّوِ اؾترَاى ّب ثبفت فكطزُ ٍخَز زاضز. ) -2خبًجی      -1الف(  10

11 

 (25/0( اؾترَاى ّبی هْطُ )2(   25/0( اؾترَاى ّبی خودوِ )1الف( 

 (25/0ة( هطزاى )

 (25/0ج( ثب هوبًؼت اظ ضؾَة کلؿین زض اؾترَاى )

12 

 (25/0الف( ٍخَز یکٌَع پطٍتئیي زض ایي قؿوت )

 (25/0زضخِ ) 90ة( کوتط اظ 

 (25/0ج( اؾیسّبی چطة )

 (25/0ز( َّاظی )

13 
 (25/0الف( خبًَضاى زاضای اؾکلت ذبضخی )

 (25/0ة( غضطٍف )

 (25/0الف( ًبزضؾت     ة( زضؾت       ج( زضؾت        ز( ًبزضؾت    )ّط هَضز  14

15 
 (     25/0(                 ة( زٍ صفحِ )25/0الف( تٌظین فؼبلیت ّبی تَلیس هثلی )

 (25/0ذَى ٍ اؾیسی قسى هی قَز. ) pH(          ز( ثبػث کبّف 25/0ج( ثبػث تضؼیف ؾیؿتن ایوٌی هی گطزز )

 (25/0) 4(             ة( هَضز 25/0) 3الف( هَضز  16

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطق

 سرای دانص واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت اول کليد

 یازدهن تجربی زیستنام درس: 

 آل داود هيترانام دبير: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 90هدت اهتحاى: 



 

 

 

 

17 

 (25/0ضیعز ٍ هیکطٍة ّبی هتصل ثِ آى زفغ هی قَز. ) الف( ؾلَل ّبی هطزُ آى هی

 (25/0ة( زض ضقبثت ثط ؾط غصا پیطٍظ هی قًَس ظیطا ؾبظـ ثْتطی زاضًس. )

 (25/0ج( ثِ ٍؾیلِ آًعین لیعٍظین ٍ ًوک )

 (25/0ز( غیطاذتصبصی )

18 

 (25/0ؾلَل زًسضیتی ) -2(       25/0هبؾتَؾیت ) -1الف( 

 (25/0ة( ػفًَت اًگلی )

 (25/0ؾلَل کكٌسُ عجیؼی ) ج(

19 
 (5/0(       ة( ًَتطٍفیل ّب ٍ هًََؾیت ّب )25/0) الف( ًَع 

 (25/0ج( پطٍتئیي هکول یب پبزتي )
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 (25/0ٍیطٍؼ هتصل قسُ ٍ آى ضا غیطفؼبل هی کٌس )یب الف(  ثِ ثبکتطی 

 B (25/0)ة( لٌفَؾیت 

 (25/0ج( ثِ زلیل ایدبز ؾلَل ذبعطُ )

 (25/0ؾطم ضس هبض یب کعاظ )ز( هثل تعضیق 
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 (25/0الف( لٌفَؾیت آ کوک کٌٌسُ )

 (25/0ة( حؿبؾیت )

 ( 25/0حولِ هی کٌس ) یج( ؾیؿتن ایوٌی ثِ یبذتِ ّبی ذَز

 (25/0ز( ثِ صسّب قکل هرتلف زض هی آیس ٍ آًتی غى ّب ضا قٌبؾبیی هی کٌس. )

 امضاء:   میترا آل داود :نام و نام خانوادگی مصحح  نمره20جمع بارم :


