
                                                               باسمه تعالي                                                                                            

                                       آموزش و پرورش منطقه ده                                                                                          

 (                         غیر دولتيدبیرستان دوره دوم هوشمند دخترانه دکتر ترابي )                   .......................................... نام:

                                                   اولامتحانات نوبت                                   .......................................... ام خانوادگي:ن

         شماره صندلي:        10/1000/     دقیقه      تاریخ امتحان: 00 مدت امتحان:    صبح       ساعت شروع:         یازدهم تجربي پایه:       2زیست  نام درس:

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاءمصحح:

 نمره 1صفحه:   ردیف

 

 )مهر آموزشگاه (

 ًوطُ( 5.0)ّط هَضز  عجبضر زضسز ضا اًشربة کٌیس. 1

 حطکشی( -الف( یبذشِ عصجی ................هَجت اًشقبل دیبم ثِ اًسام ّب هی شَز.) حسی

(، کبًبل ّبی حسبس ثِ ٍلشبغ............ثبظ هی 05mv+هوکي هی ثبشس)ة ( زض لحظِ ای کِ دشبًسیل غشبی یبذشِ عصجی حساکثط هقساض 

 دشبسیوی( -شًَس.)سسیوی

 ظجبجیِ( -ح ( هبزُ غلِ ای دشز عسسی .............. ًبم زاضز.)ظاللیِ

 ثعضگ سط( -ثِ عَض هعوَل کطُ چشن اظ حس عجیعی .................اسز.) کَچک سطر ( زض افطاز زٍضثیي، 

 هکبًیکی( -چشبیی ًَعی گیطًسُ ................ اسز.)شیوبیی ص ( گیطًسُ

 گَی ٍ کبسِ(-ج ( هفصل ضاى ٍ لگي ، ًَعی هفصل...............اسز.) لَالیی

 اسفٌجی( –چ ( سبهبًِ ّبٍضس هطثَط ثِ ثبفز اسشرَاًی ...............اسز.) فشطزُ 

 کَسبُ ثطز( -ز.)زٍض ثطزح ( ًبقل عصجی ًَعی دیک شیویبیی ................. اس

 دیشیي ( –خ( دطٍالکشیي اظ ثرش ..............ّیذَفیط سطشح هی شَز. ) دسیي 

 ذبصیز اسیسی ( –ز ( عطق زاضای ............. اسز.) ًوک 

 هبسشَسیز(-ش ( هًََسیز ّب ثب  ذطٍج اظ ذَى ثِ ...................سجسیل هی شًَس.) هبکطٍفبغ

0.0 

 ثب سَجِ ثِ شکل، ثِ دطسش ّبی ظیطدبسد هٌبست ثسّیس. 2

 (0..5ثرش ّبی شوبضُ گصاضی شسُ ضا ًبم ثجطیس. )

 

 

 (0..5شکل هقبثل هطثَط ثِ هغع کسام جبًَض اسز؟)

 

 (5.0کسام شوبضُ زض حفظ سعبزل ًقش زاضز؟)

 

 

. 

 ثسّیس . هٌبست ٍ کَسبُثِ سَال ّبی ظیط دبسد  3

 (5.0) حضَض زاششِ ثبشٌس ؟ ٌبدسیزض س یٌبدسیس شیدثِ عٌَاى سلَل  شَاًٌسیه ییًَع سلَل ّب چِ( الف

 

 (5.0).سیکٌ بىیزض ًربع ضا ث یٍ ذبکسشط سیهبزُ سف یطیقطاض گ هحل( ة

 

 (5.0) . سیهد ضا ًبم ثجط یّب ضاثظ( ح

 

 (0..5) شَز؟یهٌقجض ه چِیزسز، کسام هبّ سیاًعکبس عقت کش زض( ر

 

 (0..5) ؟ کٌسیه یثسى ضا عصت زّ یکسام قسوز ّب ،یغیذَزهرشبض اعصبة هح ثرش( ص
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 نمره 2 صفحه: ردیف

 

 (0..5) .سیًبم ثجطضا  )ذبضجی، هیبًی، زاذلی( چشن یّب ِیال( ثرش ّبی هرشلف ج

 

 (5.0)شًَس؟یه سُیز ییچشب یزض جَاًِ ّب ییًَع سلَل ّب چِ( چ

 

 (0..5چیسز ؟ )( شطط الظم ثطای سحطیک گیطًسُ ّبی فطٍسطخ زض هبض ظًگی ح

 

 (5.0) ًقش زاضًس؟ یکسام هَاز هعسً طُیّب زض شذ اسشرَاى( خ

 

 ( 5)  .سیزضاظ، دْي،کَسبُ ٍ ًبهٌظن هشرص کٌ یضا زض اسشرَاى ّب یاسفٌج یثبفز اسشرَاً یطیقطاض گ هحل( ز

 

 (0..5) زاضز؟ یَّاظ یسٌفس ث ششطیسٌس( ث بی)کٌس  یا چِیسبض هبّ کسام( ش

 

 (5.0زض سَلیس ٍ کسام َّضهَى زض ذطٍج شیط اظ غسز شیطی ًقش زاضًس ؟ ) ( کساهن َّضهَى ض

 

 (0..5هَضز )  0( ضاُ ّبی زفبعی دَسز زض ثطاثط عَاهل ثیگبًِ ضا ًبم ثجطیس . ظ

 

 ( 0..5( ائَظیٌَفیل ّب زض ثطاثط کسام عَاهل ثیگبًِ هَثط ّسشٌس؟ ) غ

 

 ( 5س ؟ )( دطٍسئیي ّبی زفبعی زض ذظ زٍم زفبعی ضا ًبم ثجطیس

 

 ثِ سَاالر ظیط دبسد هٌبست ثسّیس ٍ زض صَضر ًیبظ سَضیح ثیششطی ضا ثٌَیسیس. 4

 (5)چگًَِ زض سٌظین هقساض قٌس ذَى هَثط اسز ؟ اظ چِ اًساهی سطشح هی شَز ٍ َّضهَى گلَکبگَى  (الف

 

 (5.0( ًحَُ عولکطز ّیسشبهیي ضا سَضیح زّیس .)ة

 

 (  5.0عولکطز دوخ سسین دشبسین ضا ثِ اذشصبض سَضیح زّیس .) ( ح

 

 

. 

 0..5 هَضز اظ ثرش ّبی شوبضُ گصاضی شسُ ضا ثِ زلرَاُ ًبم ثجطیس .  0 5

 فقظ یکی اظ سَال ّبی ظیط ضا اًشربة کٌیس ٍ دبسد زّیس . :  سوال امتیازی 6

 (  5.0ثِ صَضر سبزُ ضسن کٌیس )  ضازسز  سىیاًعکبس عقت کش هسیط

 ( 5.0هطاحل دبسد الشْبثی ضا سَضیح زّیس یب ثِ صَضر سبزُ ضسن کٌیس. ) 

  ( 5.0صَضر سبزُ سطسین کٌیس .)  چطذِ سٌظین ثبظذَضزی َّضهَى گلَکبگَى ٍ اًسَلیي ضا سَضیح زّیس یب ثِ
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