
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 درسحی یا ىادرسحی عتارجٍای زیؼ را ةغون ذکؼ دلیل نضعط کيیغ. 1

 کاٌش قيغ ظَن نی صَد. ٌَرنَن اىسَلیو ةاعخ  الف(

 سلَلٍای زيسی در ادؼ جقسیم نیحَز ایساد نیضَىغ. ب(

 زهسهً یک نفعل ىیهً نحضؼک اسث. ج(

 در جعییو ظفات نعحلف عالوه ةؼ ژىحیک، نضیط ٌم جادیؼ دارد. د(

1 

 زاٌای ظالی را ةا کلهات نياسب پؼ کيیغ. 2

 الف(گؼه صیات ىام دیگؼ ...................... نی ةاصغ. 

 سلَلٍای نژک دار صيَایی در ةعش ............................ گَش قؼار دارىغ. ب(

 ٌَرنَن .................................. ةا جادیؼ ةؼ کلیً و روده ةاعخ افؽایش کلسیم ظَن نیضَد. ج(

 ...............................قضؼ نط قؼار دارد. نؼکؽ صيَایی در لَب ....د(

1 

 گؽیيً ظضیش را اىحعاب کيیغ. 3

 کغام ٌَرنَن ةاعخ رصغ نغؽ در دوران زيیيی و کَدکی نیضَد؟الف(

 رصغ-4جیؼوئیغ                    -3اىسَلیو                    -2گلَکاگَن                    -1

 ناده ای اسث کً در ةغن ةً ویحانیو ............. جتغیل نضَد؟ةؼىر طالیی دارای ب(

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

 گانث ناده در اىسان چيغ کؼونَزوم دارد؟ ج(

1- 23                   2- 32                    3- 46                    4- 64 

 ةغن اىسان چيغ کؼونَزوم وزَد دارد؟ ید(در ٌسحً سلَلٍا

1- 46                    2- 44                    3- 44                    4- 42 

1 

 یک سلَل ععتی از چً ةعضٍایی جضکیل صغه؟ ٌسحً سلَل در کغام یعش قؼار دارد؟ 4

 
1 

 1 لَةٍای نعحلف قضؼ نط را ىام ةتؼیغ. 5

 2از 1صفحه ی 

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

 هشتن 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 

 واحد رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص 

 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 : 



 نمره 20جمع بارم : 

 زغول زیؼ را در نَرد جفاوت جيظیهات ععتی و ٌَرنَىی در ةغن ةیان کيیغ. 6

 ماندگاری سرعت عمل ماهیت 

    تنظیم عصبی

    تنظیم هورمونی
 

1.5 

 1 دو جا از کارٌای اسحعَاىٍا در ةغن را ةيَیسیغ.  7

 1.5 سً جفاوت ةیو جقسیم نیحَز و نیَز ةیان کيیغ. 8

 0.5 ىؼ در اىسان چً ىام دارد و در چً اىغانی جَلیغ نیضَد؟گانث  9

 جَلیغنذل نَزَدات زیؼ ةً چً روصی اسث؟ 10

 الف( ظؽه                                                  ب( کپک
1 

 زغول زیؼ را در ارجتاط ةا ناٌیچً ٌا جکهیل کيیغ. 11

 محل حضور ارادی/غیر ارادی رنگ 

    اسکلتی

    قلبی

    صاف
 

2.25 

 0.5 سلَلٍای زيسی ناده در چً اىغانی جَلیغ نیضَد؟ 12

 کؼونَزوم داصحً ةاصغ، در دیگؼ سلَلٍای ةغىش چيغ سلَل دارد؟ چؼا؟ 25اگؼ نَزَدی در ٌسحً سلَلٍای زيسی ظَد  13

 
1 

 0.5 وظیفً نعچً چیسث؟ 14

 کيیغ.صکل زیؼ را ىام گػاری  15

1- 

2- 

3- 

 

1.5 

 1.5 سً نَرد از وظایف ٌَرنَن رصغ را ةيَیسیغ 16

 1 چؼا؟ ؟لَلٍای زيسی اش چيغ کؼنَزوم دارد کؼونَزوم داصحً ةاصغ، در ٌسحً ی س 55اگؼ نَزَدی در ٌسحً ی ٌؼ سلَل ظَد  17

 1 .غیکي فیلقاح را جعؼ 18

 2از 2صفحه ی 

 

1

1

2 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف(ص                 ب(غ                ج(غ                 د(ص 1

 الف(ةصل النخاع                 ب(خلزونی                ج(پاراجیروئید                 د(گیجگاوی 2

 1د(                 1ج(                1ب(                 3الف( 3

 .......... جصم شليلیشليلیدندریث. اکصين. جصم  4

 پس شری. گیجگاوی. آویانه. پیشانی 5

6 

 ماندگاری سرعت عمل ماهیت 

 کم زیاد الکتریکی تنظیم عصبی

 زیاد کم شیمیایی تنظیم هورمونی
 

 ندافظث از اندانىای نىم. کهک ةه خرکث. جيلید گلتيل قرنز. 7

8 
جا. در نیحيز عدد کرونيزونی جغییر نهیکند. در نیيز عدد  4نیشيد، در نیيز شليل دخحری جشکیل 2در نیحيز از شليل نادری 

 کرونيزونی نصف نیشيد. نیحيز ةرای رشد و جرنیم اشحفاده نیشيد ، نیيز ةرای جيلید شليل جنصی

 اشپرم. ةیضه 9

 الف(قطعه قطعه شدن                   ب(واگ زایی 11

11 

 محل حضور ارادی/غیر ارادی رنگ 

 ةازو ارادی قرنز اسکلتی

 قلب غیر ارادی قرنز قلبی

 دیياره ليله گيارش غیر ارادی شفید صيرجی صاف
 

 جخهدان 12

13 
. زیرا شليلىای جنصی خاصل جقصیم نیيز وصحند و عدد کرونيزونیشين نصف اشث. انا شليلىای دیگر خاصل جقصیم نیحيز 50

 نهیکند.وصحند و عدد کرونيزونی آنىا جغییری 

 خفظ جعادل ةدن 14

 دندریث -3جصم شليلی     -2آکصين    -1 15

 رشد قد. جيلید شليلىای خينی. جذب کلصیم در اشحخيان. 16

 . زیرا جعداد کرونيزوم وای شليلىای جنصی نصف شليلىای دیگر اشث25 17

 جرکیب گانث نر و گانث ناده 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

 (الفنام درس: زیست شناسي هشتن)

 نام دبیر: هاه هنیر قناتي

 03/1400/  10تاریخ اهتحان: 

 / عصرصتح  08:00ساعت اهتحان: 

 دقیقه 65هدت اهتحان: 
 


