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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 ةسون ذکص دنیم ىؼزؽ کٍیس.درظث یا ٌادرظث ةّدن غتارات زیص را  1

 رػحَ غؿتی ةَ ٌّغی یّن وارد ػسه ةَ ظهّل ةیؼحص از ظایص یّن ُا ةاػس.انف( ىيکً اظث ٌفّذپشیصی غؼاء 

ب( ُص ٌّع ظهّل غؿتی کَ جعو ظهّنی آن درون دظحگاه غؿتی ىصکضی كصار دارد در ظّل رّد پیام غؿتی 

 خعی را ُسایث ىی کٍس.

ٌّرون خعی ةص رالف کاٌال دریچَ دار ظسیيی ظتب کاُغ ىیضان یّن ُای پحاظیو غؼای  -ج( پيپ ظسیو

 ظسیو ىایع ةیً ظهّنی ىی گصدد.

د( در ةزغ ؾػّدی ىٍدٍی پحاٌعیم غيم، یّن ُای ظسیو ةصرالف یّن ُای پحاظیو ىی جّاٌٍس از ظصیق کاٌال 

 ُای یٌّی ةسون دریچَ جاةَ جا ػٌّس.

1 

 م ىلاةم:کةا جّجَ ةَ ػ 2

 جِث ُسایث پیام چگٌَّ اظث؟ انف(

 ب( اگص ػکم ةزؼی از اکعّن ةاػس، ٌاكم غؿتی از کسام ظيث رارج ىی ػّد؟

 ج( ٌاكم غؿتی پط از رظیسن ةَ غؼای یارحَ پط ظیٍاپعی چگٌَّ ةاغخ جغییص ٌفّذپشیصی آن ىی ػّد؟

 

1 

 در ُص غتارت دور کهيَ ؾدیح دارم پصاٌحض رط ةکؼیس. 3

 ٌّع( ىی ةاػٍس.ةیغ از یک -ٌّعةص اظاس ٌّع ىدصك )یک انف( گیصٌسه ُای جياظی

 ٌيی جّاٌس( گیصٌسه ُای دىایی را جدصیک کٍس. -ب( فػانیث زیاد ىاُیچَ ُا )ىی جّاٌس

 درد( جدصیک ىی ػّد. -ج( ةا کّجاه ػسن ظارکّىص گیصٌسه )وضػیث

 ٍس(.ٌيی کٍ -د( گیصٌسه ُای درد ٌعتث ةَ غّاىم آظیب رظان ظازش پیسا )ىی کٍٍس

1 

 انف( ةصای جٍظیو كعص غسظی، کسام یک از اٌّاع غضهَ و کسام ظیعحو غؿتی فػال ىی ػّد؟ 4

 

ب( در فصدی جؿّیص درون زجاجیَ جؼکیم ػسه اظث. ایً فصد ىتحال ةَ کسام ةیياری چؼو اظث؟ ةیياری چؼو 

 او ةا کسام غسظی اؾالح ىی ػّد؟

1 

 3 از 1صفحه ی 

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

 یازدهن تجربی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 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 واحد 

 1398 -99سال تحصیلی  اولترم  هیاىآزهوى 

 (2زیست ضناسی )نام درس: 

 آل داود میترا نام دبیر:

 22/08/1398 امتحان:  تاریخ

 ظهر/  صبح 12:  45  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

 



 در ىّرد گّش اٌعان گفث؟ )آن ُا را ىؼزؽ کٍیس.( ٌيی جّانچٍس ىّرد را  5

ةضرگ جصیً اظحزّان گّش ىیاٌی ةَ ظّر ىعحلیو ةاغخ ارجػاش دورجصیً اظحزّان گّش ىیاٌی ارجػاش  -1

 ٌعتث ةَ پصده ؾياخ ىی ػّد.

 پّظث یکعان ُعحٍس.گیصٌسه ُای ػٍّایی از ٌظص ٌّع ىدصك ةا گیصٌسه ُای جياظی  -2

ارای ىُّای کصك ىاٌٍس اظث، ةَ ظّر کاىم جّظط اظحزّان گیجگاُی ُص ةزؼی از گّش اٌعان کَ د -3

 ىدافظث ىی ػّد.

 در ىعیص ػٍّایی اٌعان، ارجػاش ٌّغی پصده ٌعتث ةَ ارجػاش اظحزّان ظٍساٌی دیصجص رخ ىی دُس. -4

1 

 کهيَ ىٍاظب پص کٍیس. اجای رانی را ة 6

 ُعحٍس کَ .................................. ىژك دار اظث.انف( گیصٌسه ُای ةّیایی در ظلف خفصه ةیٍی ظهّل ُای غؿتی 

 ب( اونیً ظیٍاپط ظهّل ُای گیصٌسه ةّیایی در .................................. اٌجام ىی ػّد.

 ج( گیصٌسه ُای چؼایی درون .................................. كصار دارٌس.

 دایصه .................................. یکسیگص اظث. د( جِث چصرغ ظص و ىایع درون ىجاری ٌیو

1 

انف( ةَ جض جاالىّس و نّب پط ظصی ظيث راظث، کسام كعيث ُای ىغض از چؼو راظث پیام دریافث ىی  7

 کٍٍس؟

 ب( ةَ ظّاالت زیص در ىّرد جؼصیح چؼو پاظذ دُیس:

 راظث را از ُو جؼزیؽ ىی دُیس؟( اگص ظعح پاییً چؼو ةَ ظصف کف دظث ةاػس، چگٌَّ چؼو چپ و 1

 

 ( ٌازك جصیً الیَ چؼو چَ ٌام دارد؟2

1 

 انف( ُص یک از اظحزّان ُای زیص ةَ کسام ةزغ از اظکهث اٌعان جػهق دارد؟ 8

 ( دٌسه2( کحف                                          1

 ُعحٍس؟ب( اظحزّان ىِصه و اظحزّان جيجيَ ةَ نداظ ػکم چَ ٌّع اظحزّاٌی 

 

1 

 انف( در فصدی ىجصای ىصکضی اظحزّان دراز، ىغض كصىض دارد. یک دنیم ةصای ایً ىعئهَ ذکص کٍیس. 9

 ب( چصا پط از ظً رػس، جصاکو اظحزّاٌی کاُغ ىی یاةس؟

 ج( دراٌیات چگٌَّ ةاغخ ةصوز پّکی اظحزّان ىی ػّد؟

 اظث؟د( ظعح دروٌی جٍَ اظحزّان دراز دارای کسام ةافث اظحزّاٌی 

1 

 3 از 2صفحه ی 



  جمع بارم : 15 نمره

 ػکم ىلاةم ىصةّط ةَ یک ظاىاٌَ ُاورس اظث. در ىّرد ػکم ةَ ظّاالت زیص پاظذ دُیس: 10

 از چیعث؟ Aانف( جٍط ةزغ 

 چَ غيهی اٌجام ىی دُس؟ Bب( ةزغ 

 ج( آیا ایً ةزغ كسرت رٌّعازی دارد؟

1 

 ىياٌػث ىی کٍس ٌام ةتصیس. انف( غاىهی کَ در ىدم ىفؿم از ظاییسه ػسن دو ظص اظحزّان 11

 ب( دو غاىم کَ در ىدم ىفؿم اظحزّان ُا را کٍار ُو ٌگَ ىی دارد، ٌام ةتصیس.

 ج( ىایع ىفؿهی از کجا جصػح ىی ػّد؟

1 

 ىّارد ٌادرظث را در غتارات زیص ىؼزؽ کٍیس. 12

 انف( در ىصدان، ُيّاره ىیاٌگیً جصاکو اظحزّان ٌعتث ةَ زٌان ُو ظً ةاالجص اظث.

 جفاوت دارد.اظحزّاٌی در زٌان و ىصدان ةا ُو ب( ةَ ظّر کهی جصاکو جّده 

 ظانگی، جصاکو جّده اظحزّاٌی در زٌان ةیؼحص از ىصدان ىی ةاػس. 40ج( در ظً 

 ظانگی ةازه جغییصات جصاکو اظحزّان در زٌان ةیؼحص از ىصدان اظث. 50جا  20د( ةیً ظٍیً 

5/0 

 ارد؟انف( ىاُیچَ جّأم کجا كصار د 13

 ب( کسام ىاُیچَ ةسن از دو ظيث ىؼاُسه ىی ػّد؟

 ج( ُيَ ىاُیچَ ُای اظکهحی ةاغخ خصکث اظحزّان ٌيی ػٌّس، ىاٌٍس ...................................... .

 د( ٍُگام اٌلتاض وظػث ةزغ ُای روػً در ىاُیچَ ...................................... .

1 

 در ىاُیچَ جّظط کسام جصکیب اٌجام ىی ػّد؟    انف( ةازجّنیس  14

 ب( جّنیس اظیسالکحیک در ىاُیچَ ٌحیجَ چیعث؟

 ج( کساىیک ةَ اکعیژن ةیؼحصی ٌیاز دارٌس، دوٌسگان دوی ىاراجً یا دوی ؾس ىحص؟

 د( جارُای کٍس كصىضجصٌس، دنیم ایً ىعئهَ چیعث؟

1 

 انف( چصا جثَ خؼصات از خس راؾی ةضرگ جص ٌيی ػّد؟ 15

 

 ب( جٍط اظکهث ىار از چیعث؟

5/0 

 انف( در زىان اظحصاخث زاویَ ظص ىیّزیً ٌعتث ةَ دم آن چٍس درجَ اظث؟ 16

 ب( غاىم ایجاد پم ُای اجؿال ةیً اکحیً و ىیّزیً چیعث؟

 ج( ةصای جسا ػسن ظص ىیّزیً از اکحیً وجّد کسام ىّنکّل الزم اظث؟

 غيهی اٌجام ىی دُس؟د( ػتکَ آٌسوپالظيی در پایان اٌلتاض چَ 

1 

 3از  3صفحه ی 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 (      25/0ب( ٌادرظث )  (      25/0انف( درظث ) 1

 (25/0د( ٌادرظث ) (        25/0ج( ٌادرظث )

 B (25/0        )ةَ ظيث  Aانف( از  2

 (25/0رارج ىی ػّد ) Bب( از اٌحِای 

 (5/0ىی ػّد. ) پصوجئیً کاٌانی ةازىحؿم ىی ػّد و ایً  گیصٌسهپصوجئیً ج( ٌاكم اةحسا ةَ 

 (      25/0(     ب( ىی جّاٌس )25/0ٌّع )انف( ةیغ از یک 3

 (25/0د( ٌيی کٍٍس )          (      25/0ج( وضػیث )

 (         5/0انف( غضهَ ؾاف و اغؿاب رّدىزحار ) 4

 (5/0ب( ٌضدیک ةیٍی ةا غسظی واگصا )

 (1ؾدیح اظث. ) 4و  2را ٌيی جّان در ىّرد گّش اٌعان گفث و ىّرد ىّرد اول و ظّم  5

 (      25/0ب( پیاز ةّیایی )         (   25/0انف( دٌسریث ُایؼان ) 6

 (25/0د( ةصرالف )    (       25/0ج( جّاٌَ ُای چؼایی )

 (5/0انف( جاالىّس و نّب پط ظصی ظيث چپ ) 7

 (25/0)جِث چصرغ غؿب ةیٍایی ةَ ظيث ىزانف اظث  -1ب( 

 (25/0ػتکیَ ) -2

 ( 25/0( ىدّری )2(      25/0( جاٌتی )1انف(  8

 (25/0( و کحف اظحزّان پًِ اظث )25/0ب( ىِصه ٌاىٍظو )

 (25/0ب( ةَ دنیم کو کار ػسن ظهّل ُای اظحزّاٌی )                              (      25/0انف( اةحال ةَ کو رٌّی ػسیس ) 9

 (25/0د( اظفٍجی ) (       25/0)ج( از رظّب کهعیو در اظحزّان جهّگیصی ىی کٍس. 

 (25/0(      ب( ارجتاط ةافث زٌسه را ةا ةیصون ةصكصار ىی کٍٍس. )5/0انف( انف( ىّاد ىػسٌی+ پصوجئیً ) 10

 (25/0ج( ریص )

 (     25/0انف( غضصوف یا ىایع ىفؿهی ) 11

 (      5/0ب( رةاط، زردپی، ىاُیچَ )

 (25/0ج( از پصده دارهی کپعّل ىفؿهی )

 (5/0ىّارد ج و د ٌادرظث اظث ) 12

 (25/0(                   ب( ذوزٌلَ ای یا دنحایی )25/0انف( پؼث ظاق پا ) 13

 (25/0(           د( کو ىی ػّد )25/0ج( ةٍساره رارجی ىزصج )

 (25/0(      ب( ججضیَ ةی ُّازی گهّکض )25/0انف( کصاجیً فعفات ) 14

 (25/0د( ىیّگهتیً ةیؼحصی دارٌس. )      (      25/0ج( دوی ىاراجً )

 (25/0انف( زیصا ظٍگیٍی آن ىاٌع خصکث جاٌّر ىی ػّد ) 15

 (25/0ب( اظحزّاٌی کَ غضصوف دارد )

 (25/0(     ب( یّن کهعیو )25/0انف( ةیغ از ٌّد درجَ ) 16

 (25/0(                   د( یّن کهعیو را ةازجشب ىی کٍس. )25/0)       ج( 

 اداره ی کل آموزش و پرورش ضهر تهران

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 رسالت دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانص واحد
 98-99سؤاالت هیاى ترم اول سال تحصیلی  کلید

 (2زیست شناسی )نام درس: 

 آل داود هیترانام دبیر: 

 22/08/1398تاریخ اهتحاى: 

 ظِص /حؾت12:45ساعت اهتحاى: 

 دكیلَ 60هدت اهتحاى: 


