
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 ظدیح یا غهط عتارات زیر را ةدون ذکر دنیم ىضخط کٍید. 1

 انف(خٍجره ةعد از خهق در اةحدای ٌای كرار دارد

 ب(ىعده در سيث راسث ةدن كرار دارد

 ج(خّن در دُهیز چپ جیره اسث

5775 

 جاُای خانی را ةا کهيات ىٍاسب پر کٍید. 2

 اٌداىک ................................ ةَ جّنید اٌرژی در سهّل ىی پردازد.انف(

 ةَ خّةی ٌضان ىیدُد.ب(ةرای ىضاُده سهّنِا ةا ىیکروسکّپ، رٌگ ...................... ةَ پروجئیً ُای غضا و ُسحَ ىی چستدو آٌِا را 

 ظفرا ةَ گّارش .............................. کيک ىیکٍد.ج(

 رد.دریچَ ةیً دُهیز و ةطً راسث، و ُيچٍیً دُهیز و ةطً چپ ةَ جرجیب .......................... و ............................ ٌام داد(

1725 

 گزیٍَ ظدیح را اٌحخاب کٍید. 3

 وظیفَ ةسحَ ةٍدی و جّزیع ىّاد را ةر عِده دارد؟انف(کداىیک 

 ریتّزوم-4ىیحّکٍدری                    -3واکّئم                    -2جسو گهژی                    -1

 کدام اٌداىک فرىاٌدُی سهّل را ةر عِده دارد؟ب(

 غضا-4                    ُسحَ-3                    گهژی-2                    واکّئم-1

 ج(کداىیک زیر ىعده كرار دارد؟

 پاٌکراس-4ىری                      -3کتد                  -2راسث روده                 -1

 د(کدام ویحاىیً در سالىث پّسث و نثَ ٌلش دارد؟

1-B                    2-C                    3-K                    4-D 

1 

 

 

 سَ ویژگی ىضحرک ُيَ سهّنِا را ةٍّیسید 4

 
175 

 سَ وظیفَ اظهی چرةی ُا را ٌام ةترید. 5

 
175 

 2از 1صفحه ی 

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

 هفتن هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 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 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 )الف(زیست ضناسینام درس: 

 ماه منیر قناتی نام دبیر:

 1400/ 03 /10 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 65مدت امتحان : 

hamyar.in همیار



 نمره 20جمع بارم : 

 آىیٍّاسیدُای ضروری را جعریف کٍید و جعداد آٌِا را ةٍّیسید. 6

 
175 

 در عتارات زیر از ةیً دو خانث، یکی را اٌحخاب کٍید. 7

 )گیاُی/ جاٌّری( در رگِا ةیضحر اسث.انف(اخحيال رسّب چرةی ُای 

 ب(از ىّاد اظهی سازٌده اسحخّاٌِا )کهسیو/ سدیو( اسث.

 پّکی اسحخّان ىیحّاٌد ٌحیجَ )اضافَ وزن/ کيتّد وزن( ةاصد. ج(

175 

 1 دٌداٌِای ىّجّد در دُان اٌسان را فلط ٌام ةترید. 8

 575 صیره ىعده صاىم چیسث؟ 9

 175 جضکیم صده اسث؟ غضای سهّل از چَ چیزُایی 15

 175 كهب از چَ ةافحِایی جضکیم صده اسث؟ ٌام ةترید.  11

 سَ جفاوت ىیان سرخرگ و سیاُرگ ةٍّیسید . 12

 
175 

 1 وظیفَ اظهی كفسَ سیٍَ چیسث؟ 2 13

 5725 واخد سازٌده کهیَ ُا چَ ٌام دارد؟ 14

 1 جفاوت ٌایژه و ٌایژک چیسث؟ 15

 ٌاىگذاری کٍید.صکم زیر را  16

1) 

2) 

3) 

 

 

 

 

 

5775 

 1 چیسث؟ خّضَ اةریز 17

 1 ةحً ىخهّطی از چیسث؟ 18

 2از 2صفحه ی 

2 

1 

 
3 

2 

1 

hamyar.in همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ب(غ    ج(غ    الف(ص 1

 دولختی-ب(آبی نتیل     ج(چربی ٌا      د(سً لختی     نیتَکيدریالف( 2

 2د(       4ج(      3ب(       1الف( 3

 سیتَپالسم -غضا -ٌستً 4

 ساخت غضا -ضربً گیری و ندافظت –ذخیره اىرژی  5

 تا 9را دریافت کيیم .  انیيَاسیدٌایی کً بدن قادر بً ساخت آىٍا ىیست و باید با غذا آىٍا 6

 ج(کهبَد وزن         الف(جاىَری       ب(کلسیم 7

 آسیای کَچک –آسیای بزرگ  -ىیش -پیش 8

 اسید نػده و آىزیهٍا 9

 لیپید. پروتئیو. قيد 11

 پیَىدی -ناٌیچً ای  –پَصضی  11

 خَن سیاٌرگ بیضترخجم  -ناٌیچً سرخرگ بیضتر -فضار خَن سرخرگ بیضتر -قطر سیاٌرگ بیضتر 12

 کهک بً جهع و باز صدن صضٍا –ندافظت از صضٍا  13

 ىفرون 14

 ىایژک اىضػابی از ىایژه نی باصد کً دیگر غضروف ىدارد. 15

 نیزراه -3نثاىً -2نیزىای-1 16

17 
 ىام آبریز ًنیضَد، خَضر ٌدایت ت نرتفع بً سهت ىَاخی پست ای کً آبٍای سطدی آن تَسط یک رود و اىضػابات آن از ىقاط نيطقً

 دارد

 آب -ناسً  –صو  -سیهان 18

 امضاء:   ماه منیر قناتی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 )الف( زیست شناسي هفتننام درس: 

 هاه هنیر قناتينام دبیر: 

 03/1400 / 10 تاریخ اهتحان:

 / غصرصبح  08:00 ساعت اهتحان:

 دقیقً 65هدت اهتحان: 

hamyar.in همیار


