
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عذد:                نمره به حروف:           نمره تجذیذ نظر به عذد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مذیر

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 زضؾشی یب ٘بزضؾشی عجبضار ظیط ضا ٔكرص وٙیس.

 وٙس.ا٘طغی ٔصطف ٔیاِف ( ذطٚج ویّٛٔیىطٖٚ اظ یبذشٝ دٛقكی ضٚزٜ ثطذالف ذطٚج ٌّٛوع اظ آٖ 

 یبثس.وطثٙبر ثٝ زاذُ ٘فطٖٚ افعایف ٔیة ( ثب اؾیسی قسٖ ذٖٛ، سطقح یٖٛ ثی

 ؾبظ ٘ٛعی ثبوشطی سثجیز وٙٙسٜ ٘یشطٚغٖ ٞؿشٙس.ٞبی ٘یشطارح ( ثبوشطی

 ٞبی ثبفز چٛة دٙجٝ ٚجٛز ٘ساضز.ر ( دالؾٕٛزؾٓ زض یبذشٝ

 ای، ٞؿشٝ ٘یع زاضز.ص ( ٞط ؾَّٛ ظ٘سٜ

 قٛز. "ازْ"كبض ذٖٛ ؾیبٞطٌی ٚ افعایف دطٚسئیٗ ذٖٛ ٔی سٛا٘س ٔٛجت ج ( افعایف ف

5/1 

2 

 ٞبی ظیط ثٙٛیؿیس.زٚ ٚیػٌی ثطای ٞط یه ٚاغٜ

 اِف ( سطاٚـ )جٟز سكىیُ ازضاض(:
 

 ٞبی ؾطالزی ٌیبٜ:ة ( یبذشٝ
 

1 

3 

 جبٞبی ذبِی ضا ثب وّٕبر ٔٙبؾت دط وٙیس.

 قٛز........................................ ٚاضز وجس ٔیاِف ( ذٖٛ ِِٛٝ ٌٛاضـ اظ عطیك 

 ة ( زض ا٘ؿبٖ : 

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

 ٌٛاضـ قیٕیبیی دطٚسئیٗ ٞب زض ............................ دبیبٖ ٔی یبثس.  

 ............................ اؾشفبزٜ ٔی قٛز.ج( ثطای سعییٗ ؾطعز ٚ سطویت قیطٜ دطٚضزٜ اظ 

1 

4 
 یه ٘مف ثطای ٞط یه اظ ٔٛاضز ظیط ضا ثٙٛیؿیس.

 ة ( ضٚزٜ وٛض اؾت :                               اِف ( ؾىطسیٗ :                          

 ر( ٞٛٔٛؼ:             ح ( اضیشطٚدٛیشیٗ :                                       

1 

5 
 ٞطیه اظ سغییطار ظیط زض ٔٙحٙی ٘ٛاض لّت ٘كب٘ٝ چیؿز؟

 : QRSاِف ( وبٞف اضسفبع 

 ة ( افعایف یب وبٞف فبصّٝ ٔٙحٙی ٞب :

5/0 

 ٚجٛز زاضز؟ یطٌیچٝ ٘ٛع ٔٛ طیظ یاظ ا٘ساْ ٞب هیزض ٞط 6

 : قفة (                                                  :                      ضٚزٜ(  اِف
5/0 

7 

 .سیدبؾد زٞ طیثٝ ؾٛاالر ظ ضس ازضاضیزض ٔٛضز ٞٛضٖٔٛ 

 قٛز ؟ یسطقح ٔ ٔحُ( اظ وساْ  اِف

 ٌصاضز؟ یوساْ ا٘ساْ اثط ٔ ی( ضٚ ة

 ؟ای ثٝ ز٘جبَ زاضزچٝ ٘شیجٝ(  ج

1 

 3 از 1صفحه ی 

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

 دهن تجربی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعذاد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایاىآزهوى 

 زیست ضناسینام درس: 

  نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 110مذت امتحان : 



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

 :                                              ایغسز ضاؾز ضٚزٜ(  اِف

 :ٞبی قعّٝ اییبذشٝة( 

5/0 

 ؟ٌیطزاِف( ضٚیف ثصض ٌٙسْ ٚ جٛا٘ٝ ؾیت ظٔیٙی اثط ٔصطف وساْ ٔبزٜ آِی زض ایٗ ٌیبٞبٖ صٛضر ٔی 9

 
5/0 

 ؟ثرف ٌیبٜ ٔٙكب ٌطفشٝ اؾزٔؿشمیٕب اظ وساْ  طیظ یاجعا 10

 : ٘رؿشیٗ آثىفة (                                    :                        وطن(  اِف
5/0 

11 

 (1جساَٚ ظیط ضا وبُٔ وٙیس. )

 ٔبزٜ ٔربعی غضطٚف 

   ٘بیػن ا٘شٟبیی
 

 وال٘كیٓ فیجط 

   زیٛاضٜ ٘رؿشیٗ

   زیٛاضٜ دؿیٗ
 

5/1 

12 
 ٞب چٍٛ٘ٝ اؾز؟٘مف صفطا زض ٞضٓ چطثی 

 
 

5/0 

 .٘بْ ثجطیسضا  طیظ بٞبٖیٌ ؿزیجب٘ساض ٕٞع 13

 : ثبظزاٍ٘بٖة(                                 :                                     آظٚال(  اِف
5/0 

14 

 ثٝ ؾٛاالر ظیط دبؾد زٞیس. یزض ضاثغٝ ثب ٘ٛاض وبؾذبض

 چیؿز؟جٙؽ آٖ اظ (   اِف

 زض یبذشٝ ٔعجط ثٝ چٝ صٛضر اؾز؟ ة( 

 ٞب چٍٛ٘ٝ اؾز ؟ یٞب ٚ زٚ ِذٝ ا یسه ِذٝ ا ٞبی آ٘سٚزضٔییبذشٝ٘ٛاض زض  یطی(  ٘حٜٛ لطاضٌ ج
 

1 

15 

 .سیزٞوٛسبٜ دبؾد  طیثٝ ؾٛاالر ظ

 ( 5/0)یه ٔثبَ وبضثطزی اظ ٟٔٙسؾی غ٘شیه شوط وٙیس. (  اِف

 

 ( 5/0ٛز ؟ ) قیٔ ٌطْچٍٛ٘ٝ  ٔجبضی سٙفؿیثٝ  یٚضٚز ی( ٞٛا ة

 

 (  5/0وكٙس؟ )  ی٘فؽ ٔ ی( چطا ٘ٛظازاٖ ظٚزضؼ ثٝ ؾرش ح

 

 ( 25/0قٛز ؟ )  یلّت ٔكبٞسٜ ٔ ٝیزض وساْ ال یجطی( اؾىّز ف ر

 

 ( 25/0قٛز؟ )  یٔ جبزیلّت چٍٛ٘ٝ ا اَٚ ی( صسا ص

 

ای ثٝ ٔٛیطي ثطٌكز جطیبٖ سٛزٜزض ٞب ٘مف زاض٘س ؟ وساْ عبُٔ  طيیزض ٔٛ یسٛزٜ ا بٖیجط جبزی( وساْ عٛأُ زض ا ج

 ( 75/0؟ )  ٘مف ثیكشطی زاضز

 
 

5/8 

 3 از 2صفحه ی 



 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 ( 75/0)  قٛز؟٘مطؼ زض اثط ضؾٛة وساْ ٔبزٜ زض وساْ ا٘ساْ ایجبز ٔی( چ

 

 

 (75/0)اؾز؟زض وساْ حفطٜ لّت،فكبض اوؿیػٖ ذٖٛ ثیكشطقسٜ اؾز؟ ُیسكى ییچٝ لؿٕشٟباظلٛضثبغٝ ثبِغ  لّت( ح

 

 

 ( 5/0ٌّجَٛ لطٔع زض زٚ عطف حبِز فطٚضفشٝ زاضز ؟ )  ی( چطا غكب خ

 

 

 ( 25/0؟ )  طزٌیصٛضر  یؾِّٛ ٛاضٜیز یثط ضٚ یزض اثط ضؾٛة چٝ ٔبزٜ اای قسٖ غِٝ( ز

 

 

 (5/0ش( زضذشبٖ حطا ثطای ٔمبثّٝ ثب وٕجٛز اوؿیػٖ، چٝ ؾبظقی وؿت وطزٜ ا٘س. فمظ ٘بْ ثجطیس؟ )

 

 

 

 ( 5/0)  قٛزسٛؾظ وساْ لؿٕز ٌیبٜ ا٘جبْ ٔی زلیمبایٗ عُٕ  ؟چیؿز قیطٜ ذبْعبُٔ اصّی ا٘شمبَ (  ض

 

 

 

 ( 5/0)  ٘مف آٚ٘س چٛثی زض ثبضٌیطی آثىكی چیؿز؟(  ظ

 

 

. ) سیزٞ حیضا سٛض سازیضٚ ٗیوٙس. عّز ا یٔ طییٚ ثب ٌصقز ظٔبٖ ضً٘ آٖ سغاؾز زض اثشسا ؾجع ضً٘  ی( ٌٛجٝ فطٍ٘ غ

5/0 ) 

 

 

زضذز  یه ثطـ عطضی سٟیٝ وٙیٓ، ٔٛلعیز لطاضٌیطی چٛة دؿیٗ ٚ آثىف دؿیٗ ٘ؿجز ثٝ ٞٓ ؼ( اٌط اظ سٙٝ  یه 

 (5/0چٍٛ٘ٝ اؾز؟ )

 

 

 (  5/0ـ ( زٚ قىُ لبثُ جصة وطثٗ زض ٌیبٜ ضا ثٙٛیؿیس. ) 

 

 

 (5/0ط( ٟٕٔشطیٗ ٔحُ ٔٙجع ٚ ٔحُ ٔصطف ضا زض ثٛسٝ ای وٝ ٌٛجٝ فطٍ٘ی زاضز، ٘بْ ثجطیس. )

 

 

 

 3 از 3صفحه ی 



 
 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مذیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 اِف( زضؾز     ة( ٘بزضؾز      ح( ٘بزضؾز        ر( زضؾز      ص( ٘بزضؾز          ج(٘بزضؾز 1

2 
 عجٛض ٔٛاز اظ والفه ثٝ وذؿَٛ ثٛٔٗ ثط اؾبؼ ا٘ساظٜ -اِف( ثسٖٚ ٔصطف ا٘طغی اؾز

 ٞؿشٝ زضقز آٟ٘ب زض ٔطوع یبذشٝ اؾز. -ٌیط٘سعٛض فكطزٜ ثٝ ٞٓ لطاض ٔیثٝ -قٛ٘سة( زائٕب سمؿیٓ ٔی

3 

 اِف( ؾیبٞطي ثبة وجسی

 ضٚزٜ ثبضیه –ة( ٔعسٜ 

 ج( قشٝ

4 

 وطثٙبر اظ دب٘ىطاؼ        اِف( افعایف سطقح ثی

 ة( ٌٛاضـ ٔیىطٚثی

 ٞبی لطٔعح( افعایف ؾبذز ٌٛیچٝ

 قٛزقؿشٝ قسٜ یٖٛ ٞبی ٔثجز ذبن ٔیٔب٘ع  -ر( اؾفٙجی قسٖ ثبفز ذبن

5 
 اِف( ؾىشٝ لّجی

 ٞبی اوّیّی یب آؾیت ثٝ ثبفز لّت )شوط یه ٔٛضز وبفی اؾز(ضؾب٘ی ضيٞبی لّت یب اقىبَ زض ذٖٛة( اقىبَ زض ثبفز

6 
 اِف( ٔٛیطي ٔٙفصزاض                

 ة( ٔٛیطي دیٛؾشٝ

7 

 اِف( غسٜ ظیط ٔغعی دؿیٗ

 ة( وّیٝ

 ج( ثبظجصة آة

8 
 اِف( ٔبٞیبٖ غضطٚفی

 ة( دال٘بضیب

9 

 ضٚیف ثصض ٌٙسْ سٛؾظ دطٚسئیٗ ٌّٛسٗ

 ؾبوبضیس ٘كبؾشٝضٚیف جٛا٘ٝ ؾیت ظٔیٙی سٛؾظ دّی

 

10 
 اِف( ادیسضْ )ضٚدٛؾز(

 ة( ٔطیؿشٓ ٘رؿشیٗ

11 

 ىاده ىخاطی غضروف 

 دارد ٌدارد ٌایژک اٌتِایی

 

 کالٌشیو فیبر 

 دارد دارد دیّاره ٌخستیً

 ٌدارد دارد پسیًدیّاره 
 

 
 سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم کليذ

 زیست شناسینام درس: 

 نام دبير: 

 تاریخ اهتحاى: 

 ساعت اهتحاى: 

 دكیلَ 110هذت اهتحاى: 



 

 کٍد.ُا را بَ كطرات ریز تبدیم ىیُای صفراوی و نسیتیً، چربیاز طریق ٌيک 12

13 
 انف( سیاٌّباکتری 

 ایریشَب( كارچ

14 

 پٍبَ(انف( سّبریً )چّب

 ب( وجّد ٌدارد

 پشتی و جاٌبی(ایِا بصّرت ٌعهی كرار دارد )در دیّاره ایِا در دیّاره جاٌبی و در تک نپَج( در دونپَ

15 

ا٘شمبَ غٖ ٞب اظ ٌیبٞبٖ ذٛزضٚ ثٝ ظضاعی جٟز زاقشٗ ٔحصَٛ ثیكشط ٚ  -اِف( ٔمبْٚ وطزٖ ٌیبٞبٖ ثٝ ثیٕبضیٟبی ٌیبٞی

 ٞبی ٔٛثط زض سثجیز ٘یشطٚغٖ ثٝ ٌیبٞبٖ )شوط یه ٔٛضز وبفی اؾز(ا٘شمبَ غٖ –ثٟشط 

 ة( قجىٝ ای ٚؾیع اظ ضٌٟبیی ثب زیٛاضٜ ٘بظن زض ثیٙی

قٛز ٚ ؾٛضفبوشب٘ز زض ٘ٛظازاٖ ظٚزضؼ ثٝ عبُٔ ؾغح فعبَ )ؾٛضفبوشب٘ز( زض اٚاذط زٚضاٖ جٙیٙی ؾبذشٝ ٔیح( ظیطا 

 ا٘ساظٜ وبفی ؾبذشٝ ٘كسٜ اؾز.

 ای )ٔیٛوبضز(ر( الیٝ ٔبٞیچٝ

 ثغٙی ) قطٚع ا٘مجبض لّت(-ص( زض اثط ثؿشٝ قسٖ زّٞیعی

 ج( فكبض اؾٕعی ٚ فكبض سطاٚقی. فكبض اؾٕعی 

 ٔفبصُ -چ( اٚضیه اؾیس

 زّٞیع چخ -ح( زٚ زّٞیع ٚ یه ثغٗ

 خ( ثطای ایٙىٝ ثعس اظ ؾبذشٝ قسٖ ثٝ ضاحشی ثشٛا٘س ذٛز ضا ذٓ وطزٜ ٚاضز ٚیطي ذٛ٘ی قٛز.

 ز( دىشیٗ

 ش( قف ضیكٝ

 ٞبی ٞٛاییضٚظ٘ٝ -ض( سعطق

 ظ( ا٘شمبَ آة ثٝ آٚ٘س آثىف

 غ( سجسیُ وّطٚدالؾز ثٝ وطٚٔٛ دالؾز

 ض ذبضجآثىف دؿیٗ ز -ؼ( چٛة دؿیٗ زض زاذُ

 اوؿیسوطثٙبر ٚ وطثٗ زیـ( ثی

 ( ٔحُ ٔٙجع: ثطي     ٔحُ ٔصطف: ٌٛجٝ فطٍ٘یط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :


