
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 02بارم : جمع 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 2 ید و تعداد هر کدام را ذکر کنید.نام ببر هر انسان بالغ را چهار نوع دندان 1

 2 نقش باکتری های فراخ روده چیست؟ 2

 2 .دیکن فیضربان قلب را تعر 3

4 

 جدول زیر را کامل کنید.

 وضعیت دریچه سینی وضعیت دریچه دو لختی لختی وضعیت دریچه سه مرحله

 ( .........................................2 باز باز انقباض دهلیزها

 ( ...........................................4 بسته ( ...................................3 انقباض بطن ها

 بسته ( .......................................5 باز ( .................................1
 

25. 

 2 شود؟ یوارد م ییچپ و راست چه رگ ها یزهایاز دهل کیبه هر  بیبه ترت .

 2 کدام مجاری تنفسی غضروف دارند؟ 6

 2 .شود می ذخیره جا آن در و وارد مثانه به.....................  طریق از و ریزد می.....................  به ها نفرون در شده تشکیل ادرار 7

 2 ؟در مبحث انتقال گازها منظور از تبادل گازهای تنفسی چیست 8

 .15 دستگاه دفع ادرار شامل چه بخش هایی است؟ 9

 2 به هر کلیه چند سرخرگ وارد و چند سیاهرگ از آن خارج می شود؟ 11

 1از  1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/هفتم مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصيلی  دومنوبت  ترم پایانآزمون 

 (1)نمونه1ناسیزیست شنام درس: 

 مسعود محمدی نام دبیر:

 12/20/1022 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 22 ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 

hamyar.in همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
دندان آسیای بزرگ وجود دارد. یعنی در مجموع  21دندان آسیای کوچک و  8دندان نیش،  4دندان پیش،  8در دهان هر انسان بالغ 

 دندان در دهان انسان های بالغ وجود دارد. 21

2 
 برخی و k ویتامین ها باکتری این .کنندمی تغذیه زسلول مانند نشده گوارش مواد ازهایی که در فراخ روده ما وجود دارند   باکتری

 .کند خون وارد و جذب را هاویتامین این تواند می روده .فراخکنندمی تولید را B گروه های ویتامین

 .ندیگو یقلب ضربان قلب م یانقباض بطن ها و استراحت عموم زها،یبه مجموع سه مرحله انقباض دهل 3

 ( بسته5( باز     4( بسته   2( بسته   1( استراحت عمومی   2 4

 شوندیوارد م نیو زبر نیریز یهااهرگیراست بزرگ س زیو به دهل شودیوارد م یشش یها اهرگیچپ س زیبه دهل 5

 قطعات غضروفی به شکل های گوناگونی وجود دارند تا جلوی بسته شدن راه های تنفسی را بگیرند.در دیواره نای، نایژه ها و نایژک ها  6

 میزنای -لگنچه  7

8 
اکسیژن و کربن دی اکسید گازهای تنفسی هستند و منظور از تبادل آن ها این است که اکسیژن از کیسه های هوایی وارد خون و کربن 

 هوایی می شود.دی اکسید از خون وارد کیسه های 

 کلیه ها، میزنای و مثانه 9

 به هر کلیه یک سرخرگ وارد می شود و یک سیاهرگ از آن خارج می شود.  11

 امضاء:   مسعود محمدی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  دومترم نوبت  پایانسؤاالت  کلید

 (0)نمونه 0زیست شناسينام درس: 

 مسعود محمدینام دبیر: 

 01/19/0011 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

hamyar.in همیار


