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اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

(واحدرسالت)

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان 90 :دقیقه

ضزیف

ؾؤاالت

ٔحُ ٟٔط یا أضاء ٔسیط

تاضْ

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 96 -97

اِف) زض حاِت آضأف وا٘اَ ٞای ٘كتی ،ی ٖٛپتاؾیٓ ضا زض چ ٝجٟتی جا ت ٝجا ٔی وٙٙس؟
1

ب) تطقح اقه  ٚتعاق تٛؾظ وساْ ٔطوع ٔغعی وٙتطَ ٔی قٛز؟
1

ج) ویاؾٕای تیٙایی زض وساْ ؾغح ٔغع ٔكاٞسٔ ٜی قٛز؟
ز) آؾیة تٞ ٝیپٛوأپ تا چ ٝػاضض ٝای ٕٞطا ٜاؾت؟
زض ٞط ػثاضت ت ٝجای ٘مغ ٝچیٗ وّٕات ٔٙاؾة لطاض زٞیس :
اِف) ایٗ ٌیط٘سٞ ٜا ؾاظـ ٘اپصیط٘س  ٚتا تطذی ٔٛاز قیٕیایی ٔثُ  .........................تحطیه ٔی ق٘ٛس.
2

ب) ٔاٞیچٞ ٝای ت ًٙوٙٙس ٜی ٔطزٔه چكٓ تٛؾظ اػصاب  ........................ػصة زٞی ٔی ق٘ٛس.

1

ج) قیپٛضاؾتاـ حّك ضا تٌٛ ٝـ ٔ ...........................طتثظ ٔی وٙس.
ز) ٔٞ ٛای حؿی ضٚی پاٞای ٍٔؽ ٘ٛػی ٌیط٘س ............................ ٜاؾت.
اِف) تافت پی٘ٛسی ٔحىٕی و ٝاؾترٛاٖ ٞا ضا تٔ ٓٞ ٝتصُ ٔی وٙس ،چ٘ ٝاْ زاضز؟
ب) تاضٞای ٔاٞیچ ٝای تٙس تیكتط ا٘طغی ذٛز ضا اظ وساْ ٘ٛع تٙفؽ ت ٝزؾت ٔی آٚض٘س؟
3

1

ج)اِٚیٗ ػّٕی و ٝتطای تٛلف ا٘مثاض زض ؾّٔ َٛاٞیچ ٝای ا٘جاْ ٔی قٛز ،چیؿت؟

ز)اؾترٛاٖ زضقت ٘ی زض وساْ لؿٕت تسٖ لطاض زاضز؟
ٞط یه اظ وّٕات ؾت ٖٛاِف تا یىی اظ وّٕات ؾت ٖٛب اضتثاط تیكتطی زاضز ،آٖ ٞا ضا وٙاض  ٓٞتٛٙیؿیس.
اِف

4

ب

تٙف عٛال٘ی ٔست

ٞیپٛفیع پؿیٗ

شذیطٛٞ ٜضٖٔٛ

پیه زٚض تطز

پطٚالوتیٗ
یاذت ٝی زض ٖٚضیع

پاؾد زیطپا
ترف ٔطوعی غس ٜفٛق وّیٝ
ٌاؾتطیٗ

صفحه ی  1از 4

1

ضزیف

ؾؤاالت

تاضْ

ٔحُ ٟٔط یا أضاء ٔسیط

اِف) وساْ تیٍا٘ ٝذٛاض تافتی ٔی تٛا٘س ِٙفٛؾیت ٞا ضا فؼاَ وٙس؟
5

ب) ایٙتطفطٛ٘ ٖٚع  IIوساْ ؾّٞ َٛای ایٕٙی ضا فؼاَ ٔی وٙس؟

1

ج) پازتٗ تا چ ٝضٚقی آ٘تی غٖ ٞا ضا تی اثط ٔی ؾاظز؟ ( ٛٔ 1ضز)
ز) چطا تؼضی اظ ٚاوؿٗ ٞا تایس تىطاض ق٘ٛس؟
ػسز وطٛٔٚظٔٚی ؾّ َٛقأپا٘ع2n=48 ٜیا  2n= 46 + xyضا زض ٘ظط ٌطفت ٚ ٝزض ٔٛضز ایٗ ؾّ َٛت ٝؾٛاالت ظیط پاؾد
زٞیس :
 ؾّ َٛتطیپّٛئیس ایٗ حیٛاٖ زاضای چٙس وطٛٔٚظ ْٚاؾت؟ زض ٔطحّ ٝی آ٘افاظ ٔیتٛظ ،چٙس وطٛٔٚظ ْٚجٙؿی زض یه لغة زیسٔ ٜی قٛز؟6

1/5

 ؾّ َٛتطیعٔٚی ایٗ جا٘ٛض زض ٔطحّ ٝی  G2اظ چطذ ٝی ؾِّٛی چٙس ِٔٛى DNA َٛزاضز؟ ایٗ ؾّ َٛتٛا٘ایی تِٛیس چٙس تتطاز زاضز؟ ایٗ ؾّ َٛزض پایاٖ ٔیٛظ چٙس ٘ٛع ٌأت تِٛیس ٔی وٙس؟ ؾِّٛی و ٝزض ٔطحّ ٝی تّٛفاظ ٔ IIیٛظ لطاض زاضز ،زاضای چٙس ؾا٘تطٔٚط اؾت؟قىُ ٔماتُ ٔطحّ ٝای اظ تمؿیٓ ٔیتٛظ ضا زض یه ؾّ٘ َٛكاٖ ٔی زٞس :

7

اِف) ٘اْ ایٗ ٔطحّ ٝچیؿت ؟

0/5

ب) اٌط ایٗ ؾّٔ َٛتؼّك ت ٝیه ٌیا ٜتاقس صفح ٝی ؾِّٛی زض چٔ ٝطحّ ٝای
اظ ظ٘سٌی ایٗ ؾّ َٛتٚ ٝجٛز ٔی آیس؟
اِف) ٘مغ ٝی ٚاضؾی  G1چٚ ٝیػٌی ضا زض ؾّٛٔ َٛضز تطضؾی لطاض ٔی زٞس؟
8

/75

ب) یىی اظ ضٚـ ٞای چٙس ٞؿت ٝای قسٖ ؾّٞ َٛا ضا تا شوط ٔثاَ تٛٙیؿیس.

0
ج) حصف یاذتٞ ٝای اضافی اظ ترف ٞای ػّٕىطزی ٔثُ پطز ٜی تیٗ اٍ٘كتاٖ چٛ٘ ٝع ٔطي ؾِّٛی اؾت؟
44=xy

اِف) زض عطح ٔماتُ چ ٝپسیس ٜای ضخ زاز ٜاؾت؟
ب) جٙؿیت فطز ایجاز قس ٜپؽ اظ ِماح چیؿت؟

22

44=xx
22=x

22=xy

22=x

ِماح
9

ج) قىُ ٔماتُ ٔطتٛط تٔ ٝیٛظ اؾت :

؟

 )1ایٗ قىُ وساْ ٔطحّ ٝاظ تمؿیٓ ضا ٘كاٖ ٔی زٞس؟ (٘اْ وأُ)
)2ؾّ َٛاِٚی ٝو ٝتمؿیٓ ضا آغاظ وطز، ٜچٙس جفت وطٛٔٚظٕٞ ْٚتا زاقت ٝاؾت ؟
صفحه ی  2از 4

1

ضزیف

ؾؤاالت

تاضْ

ٔحُ ٟٔط یا أضاء ٔسیط

زضؾت یا ٘ازضؾت تٛزٖ ػثاضات ظیط ضا تس ٖٚشوط زِیُ ٔكرص وٙیس :
اِف) ؾّٞ َٛسف ٛٞضٔ FSH ٖٛتٛا٘ایی تیٍا٘ ٝذٛاضی تاوتطی ٞا ضا زاضز.
10

ب) اؾپطٔاتٛؾیت اِٚی ٝتطذالف اؾپطٔاتٛؾیت ثا٘ٛیٔ ٝی تٛا٘س زاضای وطٛٔٚظٞ ْٚایی تا وطٔٚاتیس ٞای ذٛاٞطی تاقس.

1

ج) غسٞ ٜای ت ٝا٘ساظ ٜی ٘رٛز فطٍ٘ی زض زؾتٍا ٜتِٛیس ٔثُ ٔطز ،تطقحات لّیایی  ٚضٚاٖ وٙٙس ٜتٔ ٝجطا اضافٔ ٝیىٙٙس.
ز) ٌٛیچٞ ٝای لغثی لسضت ِماح  ٚتِٛیس جٙیٗ ٘ساض٘س .
اِف) اٚٚؾیت اِٚی ٝزض چٙسٔیٗ ضٚظ اظ زٚض ٜی جٙؿی ت ٝاٚٚؾیت ثا٘ٛی ٝتثسیُ ٔی قٛز؟ ایٗ ػُٕ تحت تاثیط وساْ
ٛٞضٔ ٖٛا٘جاْ ٔی قٛز ؟
11

ب) غیطفؼاَ قسٖ جؿٓ ظضز چ٘ ٝتیج ٝای زاضز؟ (ٛٔ 1ضز)
1
ج) اؾپطْ ٞا زض وساْ ٔحُ تٛا٘ایی تحطن پیسا ٔی وٙٙس؟
اِف) وساْ ٛٞضٔ ٖٛاؾاؼ تؿت ٞای تاضزاضی اؾت؟ ایٗ ٛٞضٔ ٖٛاظ وجا تطقح ٔی قٛز؟

12

ب) ذ ٖٛتیط ٜی جٙیٗ اظ عطیك وساْ ضي ٞای تٙس٘اف ٚاضز جفت ٔی قٛز؟

1

ج) چٛٔ ٝلغ ػُٕ ؾعاضیٗ تطای تِٛس ٘ٛظاز تٔ ٝازض پیكٟٙاز ٔی قٛز؟ ( ٛٔ 1ضز)

اِف) وساْ ٟٔط ٜزاض آتعی ِماح زاذّی زاضز؟
ب) حفاظت جٙیٗ زض الن پكت چٍ ٝ٘ٛا٘جاْ ٔی قٛز؟
13

ج) چطا ٔمساض ا٘سٚذت ٝی غصایی زض ترٕه زٚظیؿتاٖ وٓ اؾت؟

1/25

ز) ِماح زض وطْ ذاوی چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
 )ٜزض وساْ جا٘ٛض تىطظایی ٔٙجط ت ٝتِٛیس جا٘ساض ته الز ٔی قٛز؟
اِف) زض ػُٕ پی٘ٛسظزٖ ٚیػٌی ٔغّٛب پای ٝچیؿت؟
14

ب) آیا قّغٓ ٕٞا٘ٙس ؾیة ظٔیٙی ؾال ٝاؾت؟ چ ٝاؾتسالِی تطای پاؾد ذٛز زاضیس؟

1

ج) ٌُ ٔاز ٜفالس وساْ حّم ٝی ٌُ اؾت؟
زض ٞط ػثاضت زٚض وّٕ ٝی صحیح زاذُ پطا٘تع ذظ تىكیس :
15

اِف) زا٘ٞ ٝای ٌطز ٜی ٘اضؼ تٛؾظ تمؿیٓ ( ٔیتٛظٔ -یٛظ) ایجاز ٔی ق٘ٛس.
ب) ویؿ ٝی ضٚیا٘ی حاصُ تمؿیٓ ٔیتٛظ یه ؾّ )2n - n( َٛوطٛٔٚظٔٚی اؾت.
ج) ِپ ٝزض زا٘ ٝی شضت ٚظیف ٝی ( شذیط - ٜا٘تماَ غصا) ضا ت ٝػٟس ٜزاضز.
ز) ( – ّٛٞؾیة) اظ ضقس ترٕساٖ تٚ ٝجٛز ٔی آیس.
صفحه ی  3از 4

1

ضزیف

ؾؤاالت

تاضْ

ٔحُ ٟٔط یا أضاء ٔسیط

اِف) ضؾیس ٜی وسأیه فالس یاذتٞ ٝای  nوطٛٔٚظٔٚی اؾت؟
16

) 1تؿان پٙثٝ

 ) 2زاِ٘ٛ ٝتیا

 )4ترٕه شضت

 )3ویؿ ٝی ٌطز٘ ٜرٛز

0/5

ب) تا فطض ایٙى ٝزض یه ٌیاٟ٘ ٜا٘سا٘ 2n=20 ٝوطٛٔٚظ ْٚتاقسٞ ،ط زا٘ ٝی ٌطز ٜضؾیس ٜچٙس وطٛٔٚظ ْٚزاضز؟
10 )1

20 )2

40 )4

30 )3

اِف) وساْ ٌیا ٜآ٘سٚؾپطْ ٔایغ زاضز؟ ایٗ آ٘سٚؾپطْ چٍ ٝ٘ٛتكىیُ ٔی قٛز؟
17

1

ب) زض یه ٌیا ٜز ٚؾأِ ٝثُ قّغٓ زض ؾاَ ز ْٚچ ٝتغییطی زض ٌیا ٜایجاز ٔی قٛز؟ ( ٛٔ 1ضز)

ج) پطتماَ ٞای تس ٖٚزا٘ ٝچٍ ٝ٘ٛایجاز ٔی ق٘ٛس؟
اِف) ٞط یه اظ ٔٛاضز ظیط تحت اثط وساْ ٛٞضٌٔ ٖٛیاٞی ا٘جاْ ٔی قٛز؟
 )1تىثیط ضٚیكی ٌیاٞاٖ تا اؾتفاز ٜاظ لّٕٝ
18

 )2تؿتٗ ضٚظ٘ٞ ٝا زض قطایظ ذكىی

1

ب) زض قىُ ظیط ؤ ٝطتٛط ت ٝضٚیف زا٘ ٝی ٌٙسْ اؾت،
ت ٝجای ػالٔت ؾٛاَ وّٕ ٝی ٔٙاؾة تٛٙیؿیس.

2

1

اِف) قىؿتٗ قة تا یه جطل ٝی ٘ٛضی چ ٝتاثیطی تط ٌُ زٞی ٌیا ٜضٚظ وٛتا ٜزاضز؟

ب) تٕاؼ تا تىیٌ ٝا ٜزض تطذی ٌیاٞاٖ تاػث پیچف ٔی قٛز ،ػّت پیچف ضا تٛضیح زٞیس.
19

1/25

ج) اصغالح چیطٌی ضاؾی ضا تؼطیف وٙیس.

ز) چطا تطذی ٌیاٞاٖ ٔٛاز ؾٕی تِٛیس ٔی وٙٙس و ٝاظ ضقس ٌیاٞاٖ زیٍط زض اعطاف آٖ ٞا جٌّٛیطی ٔی وٙس؟

اِف) ضاتغ ٝی تیٗ ظ٘ثٛض ٔاز ٚ ٜوطْ ٌیا ٜتٙثاو ٛاظ چٛ٘ ٝػی اؾت؟
ب) وساْ تطویة قیٕیایی ٔطي یاذت ٝای ضا اِما ٔی وٙس؟ ایٗ تطویة اظ چ ٝؾّٞ َٛایی آظاز ٔی قٛز؟

20

1/25

ج) ٞطٌا ٜتا تغییط زض غٌٖ ،یا ٜضا ٘ؿثت ت ٝاتیّٗ غیطحؿاؼ وٙیٓ ،چٔ ٝكىّی پیف ٔی آیس؟
ز) یه ؾس فیعیىی زض تطاتط ٚضٚز ٔیىطٚب تٌ ٝیا٘ ٜاْ تثطیس.
ٔؤفك تاقیس
صفحه ی  4از 4

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :زیست شناسی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه

کليد

تاریخ امتحان 1397/03/09 :

(واحد رسالت)

ساعت امتحان 8:صبح /عصر
سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 96 - 97

مدت امتحان 90 :دقيقه

مدیر
تصحیح
یا امضاء
راهنمای
محل مهر

ردیف

1

نام دبير :ميترا آل داود

اِف) اظ زاذُ ت ٝؾٕت ذاضج ؾّ /25 َٛب) پُ ٔغعی  /25ج) قىٕی /25

ز) فطأٛقی،حافظ ٝوٛتأ ٜست تٝ

تّٙس ٔست تثسیُ ٕ٘ی قٛز/25.

2

اِف ) اؾیس الوتیه /25

3

اِف)ضتاط  /25ب)تی ٛٞاظی  /25ج)تاظٌكت فؼاَ ی ٖٛوّؿیٓ ت ٝقثى ٝآ٘سٚپالؾٕی  /25ز)ؾاق پا /25

4
5
6
7

ز) قیٕیایی /25

ب)پاضاؾٕپاتیه  /25ج) ٔیا٘ی /25

اِف ) تٙف عٛال٘ی ٔست – پاؾد زیط پا  /25ب) شذیطٛٞ ٜضٔٞ – ٖٛیپٛفیع پؿیٗ /25
تطز /25

ز) یاذت ٝزض ٖٚضیع –ٌاؾتطیٗ /25

اِف ) ؾّٞ َٛای ز٘سضیتی /25
/25
اِف)

ج) پطٚالوتیٗ – پیه زٚض

ج) ت ٝپازتٗ ٔتصُ ٔیكٛز  ٚآٖ ضا ضؾٛب ٔی زٞس

ب ) زضقت ذٛاضٞا /25

ز )تطای تِٛیس ؾّٞ َٛای ذاعط ٜتیكتط /25
ب) 2وطٛٔٚظ ْٚجٙؿی ج)  49 × 2 ; 98ز)  24تتطاز ٛ٘ 2)ٚع ٖ) 24ؾا٘تطٔٚط

24 × 3 ;72

1/5
اِف)پطٔٚتافاظ  /25ب) ؾیتٛویتط

/25

اِف) ؾالٔت  DNAضا تطضؾی ٔی وٙس/25 .
8

ب) ؾّٞ َٛای ٔاٞیچ ٝای حاصُ ازغاْ چٙس ؾّ َٛجٙیٙی ٞؿتٙس/25 .
ج) ٔطي تط٘أ ٝضیعی قس/25.ٜ
اِف) تا ٔ ٓٞا٘سٖ وطٛٔٚظٞ ْٚای جٙؿی/25

9

ب) ٔصوطاؾت/25 .
ج) آ٘افاظ ٔیٛظ  -/25 IIز ٚجفت /25

10

ب) ٘ازضؾت /25

اِف) زضؾت /25

ج) زضؾت /25

ز) ٘ازضؾت /25

اِف)چٟاضزٕٞیٗ ضٚظ – 0/5 LH
11

ب) تاػث واٞف اؾتطٚغٖ  ٚپطٚغؾتط ٖٚزض ذٔ ٖٛی قٛز( .تاػث ٘اپایساضی جساض ضحٓ  ٚترطیة  ٚضیعـ آٖ ٔی قٛز).
0/25
ج) اپی زیسیٓ 0/25

12

اِف) – HCGؾّٞ َٛای تطٚفٛپالؾت  0/5ب) ؾطذطٌٟا 0/25
0/25
اِف) وٛؾٔ ٝاٞی 0/25

13

ج) ٍٙٞأی و ٝذغطی تطای تِٛس جٙیٗ ٚجٛز زاضز

ب) ترٓ ٞایف ضا ظیط ذان پٟٙاٖ ٔی وٙس  0/25ج) زٚض ٜجٙیٙی زض زٚظیؿتاٖ وٛتاٜ

اؾت 0/25
 )ٜظ٘ثٛض ػؿُ 0/25

ز) ز ٚعطفی 0/25

اِف) پایٚ ٝیػٌی ٞایی ٔا٘ٙس ٔمأٚت زض تطاتط تیٕاضی  ،ؾاظٌاضی تا ذكىی یا قٛضی زاضز.
14

ب) ذیط ضیك ٝاؾت ،ظیطا فالس ٌط( ٜجٛا٘ )ٝاؾت0/5 .
ج) حّم ٝی پطچٓ 0/25

15

اِف) ٔیٛظ /25

ب) / 25 n

ج) ا٘تماَ غصا /25

ز) /25 ّٛٞ

0/25

مدیر
تصحیح
یا امضاء
راهنمای
محل مهر

ردیف

16

اِف) ٌعی)/25( 2 ٝٙ

ب) ٌعی2 ٝٙ

( )/25

اِف) ٘اضٌیُ – تمؿیٓ ٞؿت ٝا٘جاْ ٔی قٛز أا تمؿیٓ ؾیتٛپالؾٓ ا٘جاْ ٕ٘ی قٛز.
17

ب) زض ؾاَ ز ْٚؾال ٌُ ٝزٙٞس ٜایجاز ٔی قٛز ٛٔ ٚاز شذیط ٜقس ٜزض ضیكٔ ٝصطف ٔی قٛز0/25 .
ج) تا اؾتفاز ٜاظ تٙظیٓ وٙٙسٞ ٜای ضقس ٔثُ اوؿیٗ یا جیثطِیٗ

18

اِف)  -1اوؿیٗ /25

 -2آیؿیعیه اؾیس

اِف) ایٗ ٌیا٘ ٌُ ٜرٛاٞس زاز /25
19

0/5

/25

0/25

ب)  -1آٔیالظ / 25

 GA -2یا جیثطِیه اؾیس /25

ب)ضقس ؾّٞ َٛا زض ٔحُ تٕاؼ واٞف ٔی یاتس.

/25

ج) ت ٝاثط تاظ٘س زاض٘سٌی جٛا٘ ٝضاؾی تط ضقس جٛا٘ٞ ٝای جا٘ثی  ،چیطٌی ضاؾی ٔی ٌٛیٙس0/5 .
ز)تطای ت ٝزؾت آٚضزٖ غصای تیكتطٚحفظ تما /25

20

اِف) اٍّ٘ی /25

ب) ؾاِیؿیّیه اؾیس – اظ ؾّ َٛآِٛز ٜتٚ ٝیطٚؼ آظاز ٔی قٛز/5.

ج) ٔیٞ ٜٛا زض ایٗ ٌیا ٜضؾیسٕ٘ ٜی ق٘ٛس/25 .
ز) زیٛاض ٜی ؾِّٛی ( ٞط پاؾد صحیح زیٍط) /25

جمع بارم 02:

نام و نام خانوادگی مصحح  :میترا آل داود

امضاء:

