نام ...............................................................

باسمه تعالي

نام خانوادگی .............................................

سازمان آموزش و پرورش فارس

نام پدر .......................................................

مدیریت آموزش و پرورش الرستان

تاریخ امتحان 91/9/21:

دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره دوم)

شماره ردیف ...................

نام درس  :زیست شناسی

نوبت امتحانی  :میان نوبت اول

مدت امتحان  06دقیقه

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

تجدید نظر

شماره صفحه 2 :
تصحیح

پایه  :دهم

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

ٍ - 1یصگی هْن فرضیِ را ثٌَیعید.

بارم
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 ثشر ثِ علت کوجَد  ................................... ٍ ...................................ثِ خرافبت ٍ جبدٍگری رٍی آٍردُ اظت. اگر ثرای یبفتي پبظخ از  ................................... ٍ ...................................اظتفبدُ کٌین آًگبُ ثِ تفکر علوی ًسدیکهی شَین .
 - 2پدیدُ خلق العبعِ را تَضیح دّید.

1

 هحلّ ذخیرُ گلیکَشى در ثدى را ثٌَیعید.3

کدام داًشوٌد ثِ پدیدُ خلق العبعِ اعتقبد داشت ٍ آزهبیش اٍ در ایي ثبرُ چِ ثَد ؟

1

4

کدام پلی ظبکبرید هَلکَل آى خطی اظت ٍ یک هثبل ثیبٍرید.

1

5

تَلید کٌٌدُ ّبی کرُ زهیي را ًبم ثجرید.

1

هٌشأ هَادّ آلی در گیبّبى  ...................................اظت.
6

هبدُ هَهی ظطح ثرگ چِ ًبم دارد ٍ کبر آى چیعت ؟

1

7

عٌبصر ظبزًدُ پرٍتئیي را ًبم ثجرید.

1

ٍیصگی هْن ظلَل ًگْجبى رٍزًِ چِ ثَد ؟

آة   ...................... +هٌَظبکبرید  +هٌَظبکبرید

8

جبّبی خبلی را ثب کلوِ هٌبظت پر کٌید.

9

هَادّ هصرف شدُ در فتَظٌتس ٍ هحصَالت حبصل از آى را ثٌَیعید.

1

آة  +ظبکبرز  + ............................ گلَکس
آة   ............................. +گلَکس  +گلَکس

 10جدٍل رٍثِ رٍ را تکویل کٌید.

1
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مواد عالی

واحد سازنده

تری گلیعیرید

..................................

آًسین

..................................

گلیکَشى

..................................

 11اصالحبت زیر را تعریف کٌید.

2

الف) فتَظٌتس :
ة) فرضیِ :
ج) آًسین :
 12آزهبیش کٌترل شدُ چیعت ؟

1

 13داًشوٌداى پط از ٍى ّلوًَت دٍ درض هْن از اٍ گرفتٌد چِ ثَد ؟

1

 14اعوبل پرٍتئیي در ثدى را ثٌَیعید.
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 15شدت فتَظٌتس را تعریف ٍ عَاهل هؤثر ثر آى را ثٌَیعید ( .توبم هَارد)

2

 16عٌصر هَرد ًیبز کلرٍفیل چیعت؟ ٍ ًجَد آى چِ ثر ظر گیبُ خَاّد آهد ؟

1

 17چرا گلَکس هٌبظت ذخیرُ شدُ در گیبُ ًیعت ؟ (توبم هَارد)
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