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ردیف
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بارم
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زضؾتی یا ًازضؾتی ػثاضات ظیط ضا تسٍى شکط زلیل هكرص کٌیس.
الف) ّط یاذتِ ای کِ گطُ ضاًَیِ زاضز ،قطؼا تَاى تَلیس پیام ػصثی ضا زاضز .
ب) ٌّگام چطذف ؾط جْت جطیاى هایغ ٍ جْت ذن قسى پَقف غالتیٌی تِ یک ؾوت هی تاقس.
ج) اؾتفازُ هکطض اظ اؾترَاى ّا تا ضراهت تافت آى ّا ضاتطِ ػکؽ زاضز .
ز) هاضّا زض ظتاى ذَز گیطًسُ ّای قیویایی فقط تطای تكریص جاًَضاى گًَِ ذَز ضا زاضز.
ُ) ایٌتطفطٍى ًَع ّ ،1واًٌس ایٌتطفطٍى ًَع ّ 2وَاضُ ضٍی یاذتِ ّای ؾالن تسى تاثیط هی گصاضز.

2

1/25

کلوِ صحیح زاذل پطاًتع ضا اًتراب کٌیس .
الف) (قثل  -تؼس) اظ آظاز ؾاظی ؾِ یَى اظ پوپ ؾسین – پتاؾین هَلکَل  ATPتجعیِ هی قَز.
ب) تطای زیسى اجؿام ًعزیک تاضّای آٍیعی (کقیسُ  -قل) هی قًَس.
ج) تاضّای (کٌس  -تٌس) اؾیس الکتیک تیكتطی زض آًْا تَلیس هی قَز.
ز) کَضتیعٍل (ّواًٌس – تطذالف) َّضهَى ّای تیطٍئیسی گلَکع ذَى ضا افعایف هی زٌّس .
ُ) یاذتِ ّای زًسضیتی (تطذالف – ّواًٌس) هاؾتَؾیت ّا زض لَلِ گَاضـ یافت هی قًَس.

3
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الف) تؼساز قیاضّای ػویق هغع ٍ تؼساز لَب ّای هغعی تِ تطتیة ّ... ٍ.....ؿتٌس.
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)2

8- 6

4-6 )4

4-3 )3

ب) جؿن یاذتِ ای گیطًسُ ّای تَیایی زض  .......قطاض زاضًس.
 )1ؾطحی تطیي الیِ هراط تیٌی

 )2زضٍى پیاظ تَیایی

 )3تاالتط اظ تافت هراطی ؾقف تیٌی

 )4زضٍى لَب تَیایی

ج) کسام گعیٌِ زض اضتثاط تا اؾکلت ّن ایؿتایی صحیح ًیؿت؟
 )1ز ض هْطُ زاضاى زیسُ ًوی قَز.

 )2جْت حطکت جاًَض ٍ ذطٍج آب یکؿاى اؾت .

 )3ایي ًَع اؾکلت زض حفظ جاًَض ًقكی ًساضز .

 )4قیَُ حطکتی هتفاٍتی تا جاًَضاى زاضای اؾکلت زضًٍی زاضز .

ز) پیک قیویایی زٍضتطز قطؼا ًوی تَاًٌس ..........
 )1اظ یاذتِ ّای غیطػصثی تطقح قسُ تاقٌس .

 )2اظ یاذتِ ّای ػصثی تطقح قًَس.

 )3زض ؾیٌاپؽ ّا قطکت کٌٌس.

 )4تط یاذتِ ّای ػصثی اثط تگصاضًس .

ُ) یاذتِ ّای زاضیٌِ ای .............

4

 )1اظ ؾطح فطٍضفتِ گطُ لٌفی ٍاضز آى هی قًَس .

 )2تِ قطط زاقتي شضُ تیگاًِ ٍاضز گطُ لٌفاٍی هی قًَس .

 )3زض ذاضجی تطیي الیِ اظ اپیسضم پَؾت قطاض زاضًس.

 )4ػَاهل تیگاًِ ضا تِ لٌفَؾیت فؼال گطُ لٌفی اضائِ هی کٌٌس .

زضتاضُ کاًال ّای زضیچِ زاض ؾسیوی غكای یاذتِ ػصثی تِ پطؾف ّای ظیط پاؾد زّیس:
الف -جٌؽ ایي کاًال اظ چیؿت؟
بٍ -قتی یاذتِ تحطیک هی قَز ،ایي کاًال ّا چِ تاثیطی تط پتاًؿیل یاذتِ زاضًس؟
ج -آیا  ATPهصطف هی کٌس؟

1

صفحِ زٍم اظ ؾَاالت ظیؿت قٌاؾی2
5

زض ضاتطِ تا اػتیاز تِ پطؾف ّای ظیط پاؾد زّیس :
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الف-آى ضا تؼطیف کٌیس.

ب -چطا قرص هؼتاز هیعاى هصطف آى ضا ّطتاض تیكتط هی کٌس؟

ج -تطای تطضؾی اثط آى تط فؼالیت هغع اظ چِ هازُ ای اؾتفازُ هی قَز ؟
6

قکل ظیط ضا ًاهگصاضی کٌیس.

7

ًَع گیطىز ُ ّط یک اظ هَاضز ظیط ضا تٌَیؿیس.

1
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الف -گیطًسُ ّای حؽ ٍضؼیت:
ب -گیطًسُ ّای تواؼ:
8

هحل پطزاظـ اطالػات ظیط کسام قؿوت اظ هد اؾت؟

0/5

الف -گیطًسُ ّای تیٌایی:
ب -گیطًسُ ّای قٌَایی:
9

زض هغع هاّی :

0/5

الف -پؽ اظ لَب تَیایی چِ قؿوتی ٍجَز زاضز؟
ب -تعضگ تطیي قؿوت هغع کسام اؾت؟
10

تا تَجِ تِ قکل ضٍتطٍ پاؾد زّیس :

0/75

الف -گیطًسُ ّای قٌَایی ضا هكرص کٌیس.
ب -ایي قکل زض کسام قؿوت گَـ قطاض زاضز؟
ج -ؾلَل ّای فاقس هػُ چِ ًَع تافتی زاضًس؟

11

گیطًسُ ّای فطٍ ؾطخ هاض :
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الف -زض کجا قطاض گطفتِ اًس؟
ب -چِ ًَع گیطًسُ ای ّؿتٌس؟
12

چلیپای (کیاؾوای) تیٌایی ضا تؼطیف کٌیس.

0/5

13

چِ اضتثاطی تیي هصطف ًَقیسًی ّای الکلی ٍ پَکی اؾترَاى ٍجَز زاضز؟

0/5

صفحِ ؾَم اظ ؾَاالت ظیؿت قٌاؾی2
14

الف -هازُ ظهیٌِ ای تافت اؾترَاًی تَؾط چِ تركی اظ اؾترَاى ؾاذتِ هی قَز؟

1

ب -زض تافت اؾترَاًی اؾفٌجی تیغِ ّای اؾترَاًی تِ چِ قکل قطاض گطفتِ اًس؟
ج -ؾاهاًِ ّاٍضؼ چیؿت؟
15

1

زض قکل ظیط:
الف -هحل اتصال  ATPضا ًكاى زّیس.
ج -ؾاضکَ هط ضا ضٍی قکل هكرص کٌیس.

ب -زض طَل اًقثاض اًساظُ کسام قؿوت ثاتت هی هاًس ؟
زًَ -اض تیطُ قاهل چِ قؿوت ّایی اؾت ؟

16

ًقف کطاتیي فؿفات زض اًقثاض هاّیچِ چیؿت ؟
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17

زضتاضُ ّیپَتاالهَؼ تِ ؾَاالت ظیط پاؾد زّیس؟
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الفَّ -هَى هْاض کٌٌسُ ضا زض کجا ؾاذتِ ٍ زض کجا تطقح هی کٌس؟
ب -هحل تطقح کسام َّضهَى ّایف ّیپَفیع پؿیي اؾت؟
ج -کسام یک اظ َّضهَى ّایف تٌظین تاظذَضزی هثثت زاضز؟
18

الف -کسام َّضهَى ّا زض ّن ایؿتایی گلَگع ًقف زاضًس؟

1

ب-کسام َّضهَى ّا زض ّن ایؿتایی کلؿین ًقف زاضًس؟
19

تا تَجِ تِ قکل تِ ؾَاالت ظیط پاؾد زّیس.

0/75

الف -یاذتِ پازتي ؾاظ ضا تا ػسز یک ًكاى زّیس  .ب -هطحلِ توایع ضا تا ػسز زٍ ًكاى زّیس .
ج -یاذتِ ای کِ تَاًایی تکثیط ًساضز ضا تا ػسز ؾِ هكرص کٌیس .

20

زلیل تیاٍضیس.

0/5

"ؾطم ایوٌی غیط فؼال اؾت".
21

لٌفَؾیت ،T

1

الف -کسام یاذتِ ّا ضا ًاتَز هی کٌس؟
ب -آیا زض ذط زٍم زفاػی ّن ًقف زاضًس؟ چگًَِ؟
22

الف -کسام ًَع ؾلَل ایوٌی ضا هی تَاى تِ ًیطٍّای ٍاکٌف ؾطیغ تكثیِ کطز؟
ب -ػلت چاتکی آًْا چیؿت؟

0/5

صفحِ چْاضم اظ ؾَاالت ظیؿت قٌاؾی2
23

زض هؿیط ػقة کكیسى زؾت ،کسام ؾیٌاپؽ ّا تحطیک کٌٌسُ ٍ کسام هْاضکٌٌسُ اًس؟ (چْاض هَضز)

24

زض قکل ظیط ضاتط پیٌِ ای ،تطي ؾَم ،اپی فیع ضا هكرص کٌیس .

0/75

25

زض تكطیح چكن ،تاال ٍپاییي آى ضا چگًَِ تكریص هی زّین؟

0/25

"هَفق تاقیس"

1

20

