
 

 

   تاػوِ تعالی 

 دورة دوم متوسطه  تشریحیآزمون 

   ًام ٍ ًام خاًَادگی:

  1397ی ماه د آصهَى: تاسیخ دقیقه 80هذت آصهَى:   کالع: هذسػِ:

 2اص  1صفحِ   تجربیسؿتِ:  دهم: خایِ شناسیزیست: ًام دسع

 بارم سؤال ردیف

 دسػتی یا ًادسػتی جوالت صیش سا هـخص کٌیذ. 1
 ثبضذ. ذّب هییلیپ کنندۀتجزیهلیپبص تٌْب آًضین  الف(
 جبًذاساى یک هحل سا جوعیت گَیٌذ. مجموعۀة( 

 ثبضذ. ای ـ غضشٍفی هی هبّیچِ الیۀتشیي الیِ هشثَط ثِ  ًبی ضخین دیوارۀج( دس 
 ثبضذ. ّبی کالطى ثیطتشی اص ثبفت پیًَذی سست هی د( ثبفت پیًَذی هتشاکن داسای سضتِ

 ضَد. ّب اًجبم هی ضبی داخلی ضصسین ّش ًبی ثِ دٍ ًبیظُ اصلی دس فّـ( دس اًسبى تق
   کي ًیست.ّب هو ّبی اًسبًی ثِ ثبکتشی ٍ( اًتقبل طى
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 جاّای خالی سا تا کلوات هٌاػة کاهل کٌیذ. 2
 هیضاى کلستشٍل دس صفشا ثِ هیضاى ......... ثستگی داسد.الف( 
خَد یعٌـی .........   سازندۀّب ثِ ٍاحذّبی  ّبی ......... پشٍتئیي ّبی یبختِ دس سٍدُ ثبسیک دس ًتیجِ فعبلیت پشٍتئبصّبی ......... ٍ آًضینة( 

 .ضًَذ آثکبفت هی
 ضَد. هی  ثخطی اص هجبسی عجَس َّا کِ دیگش غضشٍف ًذاسد ......... ًبهیذُج( 

 ضَد. ای ّوشاُ ثب ......... ٍاسد یبختِ پشص سٍدُ هی د( گلَکض ثِ کوک هَلکَل ٍیظُ

3 

 ّای حیات اػت؟ یک اص ٍیظگی ّش یک اص جوالت صیش تیاًگش کذام 3
 یبثی سا داسًذ. جبًذاساى، سغَحی اص سبصهبى همۀالف( 

 تَاًذ ٍضع دسًٍی پیکش خَد سا دس حذ ثبثتی ًگِ داسد. ة( هحیظ جبًذاساى ّوَاسُ دس تغییش است؛ اهب جبًذاس هی
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 دّیذ.کَتاُ  خاػخ 4
  ّب سا ثٌَیسیذ. ّبی سبصًذُ دیَاسُ حجبثک سلَلالف( 
 .هحل دقیق تشضح سَسفبکتبًت سا ثٌَیسیذة( 
 ّب سا ثٌَیسیذ. هحل دقیق تطکیل لیپَ پشٍتئیيج( 
 سا ثٌَیسیذگَاسش هلخ  لولۀهحل جزة آة دس د( 

 دس خَى سا ثٌَیسیذ. CO2ثیطتشیي ضکل اًتقبل ّـ(

3 

 تاؿذ. چِ ًَع هـکلی دس دػتگاُ گشدؽ خَى هی دهندۀنشانّش یک اص هَاسد صیش  5
 : )رکش یک هَسد(QRsالف( افضایص استفبع

   )رکش یک هَسد( ی الکتشٍکبسدیَگشامّب ة( کبّص یب افضایص فبصلِ هٌحٌی
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لیترش تاؿرذ     هیلی 4000لیتش ٍ ظشفیت حیاتی  هیلی 2000لیتش ٍ رخیشُ دهی  هیلی 500اگش هقذاس َّای جاسی دس فشدی  6

 هقذاس َّای رخیشُ تاصدهی چقذس اػت؟
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 گضیٌِ صحیح سا اًتخاب کٌیذ.7

 ّای دّلیضی ر تطٌی ......... ّؼتٌذ. ٌی ......... ٍ دسیچِّای ػی ّا  دسیچِ اًقثاض تطي مرحلۀالف( دس 
 ثبص ـ ثستِ( 4 ثستِ ـ ثبص( 3 ثستِ ـ ثستِ( 2 ثبص ـ ثبص( 1

 ؿَد. دس فشایٌذ ......... اًشطی هصشف ًوی ب(
 ( اًتقبل فعبل4 ( آًذٍسیتَص3 ضذُ( اًتطبس تسْیل 2 ( اگضٍسیتَص1

 ؿَد. ج( دس قلة اًؼاى ......... ػیاّشگ تِ دّلیض چح ٍ ......... ػیاّشگ تِ دّلیض ساػت ٍاسد هی
1 )4  ٍ2 2 )4  ٍ3 3 )2  ٍ2 4 )2  ٍ3 

 ؟ًیؼت کذام یک جضء تخؾ ّادی دػتگاُ تٌفغد(  
 ای ( ًبیظک هجبدل4ِ ( ًبی3 ی( ًبیظک اًتْبی2 ( ثیٌی1

1



 

 

   تاػوِ تعالی 

 دورة دوم متوسطه  تشریحیآزمون 

   ًام ٍ ًام خاًَادگی:

  1397ی ماه د آصهَى: تاسیخ دقیقه 80هذت آصهَى:   کالع: هذسػِ:

 2اص  2صفحِ   تجربیسؿتِ:  دهم: خایِ شناسیزیست: ًام دسع

 بارم سؤال ردیف

 تشسػی کٌٌذ. تَاًٌذ ًوی یک اص هَاسد صیش سا خظٍّـگشاى علَم تجشتی کذام8

 یک هیَُ عصارۀلف( تشکیجبت سبصًذُ ا

 ة( صیجبیی یک ضعش

 هضُ یب ثذهضُ ثَدى هبیعی هبًٌذ ضیش ج( خَش

 د( ًحَُ تأثیش یک هبدُ ثش سلَل سشعبًی
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 الف( دٍ ٍیظگی اًـعاتات خایاًی ًایذیؼی سا تٌَیؼیذ.9

 هاًذُ سا تٌَیؼیذ. ب( اّویت حجن تاقی
1

 جٌغ ّش یک اص هَاسد صیش سا تٌَیؼیذ. 10

 ة( غطبی پبیِ الف( هَسیي
1

 ّای صیش دس ػوت چح تذى قشاس داسد یا ساػت یا ٍػط. ّش یک اص تخؾ11

 د( آپبًذیس ج( عحبل   اًتْبی سٍدُ ثبسیک بندارۀة(  پیلَس بندارۀالف( 
1

 هَاسد صیش یک ًقؾ تٌَیؼیذ.تشای ّش یک اص 12

 ّبی اکلیلی ج( سگ ة( اسکلت فیجشی ای الف( ًبیظک هجبدلِ
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 تا تَجِ تِ هٌحٌی الکتشٍکاسدیَگشام هقاتل هَاسد خَاػتِ ؿذُ سا تا حشٍف هشتَطِ سٍی هٌحٌی ًـاى دّیذ.13

Aضشٍع اًقجبض ثغي :  

Bسیٌی دریچۀ: هحل ثستِ ضذى 

Cهحل کوتشیي هیضاى خَى دس دّلیضّب : 

Dهحل ضٌیذُ ضذى صذای اٍل قلت : 

1

 تا تَجِ تِ ؿکل دػتگاُ گَاسؽ هلخ تِ ػؤاالت صیش خاػخ دّیذ؟14

   (Aّب سا ًطبى دّیذ. )ثب حشف  الف( هحل جزة آة ٍ یَى

 (Bای سا ًطبى دّیذ. )ثب حشف  ة( هحل کبهل ضذى گَاسش ثشٍى یبختِ
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 .گزاسی کٌیذ ّای هـخص ؿذُ دس قلة سا ًام تخؾ15

 

 

 

 

 

1

 تش اػت یا ًای؟ چشا؟ الف( تشؽ ًایظُ ػخت16

 گیشد؟ ب( چشا سیِ دس یک ظشف آب دس ػطح سٍی آى قشاس هی

 ج( هشی دس ػطح جلَی ًای قشاس داسد یا دس ػطح خـتی آى؟
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 سا تٌَیؼیذ. CO2الف( تغییش سًگ هحلَل آب آّک دس حضَس 17

 تطي ساػت قطَستش اػت یا تطي چح؟ چشا؟ دیوارۀب( 

 تَاى اص تیي تشد؟ هشغ سا چگًَِ هی آّکی یک تخن پوستۀج( 
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