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 ثبرم سَاالت رزیف
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 جبّبی ذبلی ضا ثب عجبضت هٌبست دط کٌیس.

 ....... هتصل ثِ قٌس ّستٌس....، دلِ ّبی ًطزثبى .............ANDالف( زض هسل هَلکَلی 

 ... ثطٍظ هی کٌس.....ة( غى سبظًسُ ّوَگلَثیي فقط زض ............. 

 ًبهٌس. ّبی اضثی جبًساضاى ضا ................................... هی ح( زض علن غى ضٌبسی ٍیػگی 

 ضَز  ت( اًتربة طجیعی زض ًْبیت ثبعث .................................. جبًساضاى ثب هحیط هی 

1 
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 هطرص کٌیس. .زضست یب ًبزضست ثَزى ّط یک اظ عجبضات ظیط ضا 

 گطٍُ فسفبت زاضًس. 3الف( ًَکلئَتیسّب ثِ صَضت آظاز 

 ة( زض َّّستِ ای تٌظین ثیبى غى هی تَاًس دیص اظ ضًٍَیسی یب ثعس اظ آى ّن اًجبم ضَز.  

 الل زاضًس. 3ح( صفت ضًگ زض ًَعی شضت تحت کٌتطل زٍ جبیگبُ غًی است کِ ّط کسام 

 ت( غى ّبیی کِ اظ ًسلی ثِ ًسل ثعس هی ضسٌس، لعٍهب غى ّبی سبظگبضتط ًیستٌس.  
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 عجبضت هطتجط: ّط یک اظ ٍاغُ ّبی ظیط ضا ثِ گعاضُ هٌبست هتصل ًوبییس. )یک ٍاغُ اضبفی است.( .

 گعاضُ ٍاغُ

 آًفلَاًعا -１

 تیویي -２

 شات الطیِ -３

 یَضاسیل -４

 دیًَس ّیسضٍغًی -５

 ضیجًََکلئیک اسیسّب ثبظ آلی ًیتطٍغى زاض زض( الف

 .ثیوبضی ای کِ گطیفیت سعی زاضت علیِ آى ٍاکسي ثسبظز( ة

 ّب هٌطأ تطکیل سبذتبض زٍم زض دطٍتئیي( ح

 .ثیوبضی ای کِ عبهل آى ثبکتطی ّبی هَضز آظهبیص گطیفیت ثَز( ت

 

1 

4 

 ثب یکسیگط چیست؟ ANDتفبٍت زٍ سط ضضتِ ّبی 

 

 

0.5 
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 )ثِ دطسص ّبی ظیط دبسد کَتبُ زّیس: . ANDزض ضاثطِ ثب ّوبًٌسسبظی 

 ّبی حبصل چگًَِ ذَاٌّس ثَز؟ ANDالف( زض ّوبًٌسسبظی غیطحفبظتی، 

 ضا ثط چِ اسبسی تطریص زازًس؟ ANDة( هعلسَى ٍ استبل زض ّط هطحلِ اظ آظهبیص ذَز، ًَع 

 دلی هطاظ ضا زض ّوبًٌسسبظی ثٌَیسیس.  ANDح( یک ًقص آًعین  

1 
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 عولکطز آًعیوْب ثِ دطسص ّبی ظیط دبسد زّیس: .زض ضاثطِ ثب 

 ّب چگًَِ جلَی فعبلیت آًعین ّب ضا هی گیطًس؟  الف( سن

 ة( چِ اضتجبطی ثیي عولکطز اذتصبصی آًعین ٍ سبذتبض آًعین ٍجَز زاضز؟ 

1 
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 ح( هٌظَض اظ اسیسیتِ ثْیٌِ زض فعبلیت آًعین ّب چیست؟ 
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 دلی هطاظ سبذتِ هی ضَز؟ ANDّبی ظیط تَسط کسام ًَع ANDّط یک اظ  

 :iloc E. زض AANDالف(  

 زض اًسبى  AANDة(  
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 زض ضاثطِ ثب دیطایص ثِ دطسص ّبی ظیط دبسد زّیس: 

 ثبلغ تجسیل هی ضَز؟  ANDاٍلیِ طی کسام فطایٌس ثِ  ANDالف( 

 ثبلغ حصف ًوی ضَز؟ ANDزض  ANDة( ضًٍَضت کسام ثرص ّبی 
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 ثب تَجِ ثِ ضکل ثِ دطسص ّبی ظیط دبسد زّیس: 

 الف( ضکل چِ فطایٌسی ضا ًطبى هیسّس؟

 

 

 ة( هَاضز هطرص ضسُ ثط ضٍی ضکل ضا ًبم گصاضی کٌیس. 

1................) 

2...............) 

3...............) 
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 زض ضاثطِ ثب عول تطجوِ زض یبذتِ ّب ثِ دطسص ّبی ظیط دبسد زّیس.

 ( هتصل هی ًوبیٌسANDالف( آًعین ّب ثط چِ اسبسی آهیٌَاسیس ضا ثِ 

 ة( جٌس ظیط ٍاحس کَچک ضیجَظٍم زض ثبکتطی ّب چیست؟  

 ح( هطحلِ طَیل ضسى تب چِ ظهبًی ازاهِ دیسا هی کٌس؟

 ت( عبهل تٌظین کٌٌسُ سطعت ٍ هقساض دطٍتئیي سبظی زض یبذتِ ّب چیست؟ 
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  ًوطُ( 22/1)  ثیبى غى ثِ دطسص ّبی ظیط دبسد زّیس:زض ضاثطِ ثب تٌظین 

 چیست؟ iloc E. الف( قٌس هصطفی تطجیحی زض 

 ة( هٌظَض اظ تٌظین هثجت ضًٍَیسی چیست؟ 

 ح( چگًَِ هقساض ضًٍَیسی غى تحت تأثیط عَاهل ضًٍَیسی تغییط هی کٌس؟

 ت( چگًَِ زض سطح کطٍهَظٍهی ثیبى غى تٌظین هی ضَز؟ 

 

1.25 

12 

 زض چِ صَضت ضاثطِ ثیي زٍ الل ضا ّن تَاًی هیٌبهین؟الف( 

 چیست؟  DBAة( هجٌبی گطٍُ ثٌسی ذَى ثِ چْبض گطٍُ زض گطٍُ ذًَی  

 ضا ثٌَیسیس. AR+ّبی احتوبلی ثطای گطٍُ ذًَی ح( غًَتیخ
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ّبی دسض ٍ هبزض ضا هطرص  غًَتیخثبضس،  DBٍ فطظًس سَم زاضای گطٍُ ذًَی o اگط زض ذبًَازُ ای فطظًس اٍل زاضای گطٍُ ذًَی

  کٌیس.
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  تفبٍت ّط یک اظ هَاضز ظیط ضا ثٌَیسیس.(14

 الف( صفبت غیطجٌسی ثب صفبت ٍاثستِ ثِ جٌس: 
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 :ة( صفبت دیَستِ ثب گسستِ 

 ح( صفبت تک جبیگبّی ثب صفبت چٌسجبیگبّی:
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 ّب ثِ دطسص ّبی ظیط دبسد زّیس:  زض ضاثطِ ثب جْص

 الف( زض چِ صَضت جْص جبًطیٌی تأثیطی ثط دطٍتئیي ًرَاّس زاضت؟

 ة( ظیست ضٌبسبى چگًَِ اظ ًبٌّجبضی ّبی کطٍهَظٍهی آگبُ هی ضًَس؟ 

 ح( آیب علت جْطْب ّوَاضُ عَاهل ثیطًٍی است؟ تَضیح زّیس.  

 ؟ت( زض چِ صَضت علی ضغن ٍقَع جْص، احتوبل تغییط زض عولکطز آًعین، کن یب حتی صفط است

1 

16 

  الف( ثب تَجِ ثِ ضکل ًَع جْص ضا زض ّط یک اظ هَاضز هطرص کٌیس.

1................) 

2................) 

 ة( کسام ًَع جْص ثیي کطٍهَظٍهْبی غیطّوتب ضخ هی زّس؟

 
0.75 
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 ثِ دطسص ّبی ظیط دبسد زّیس: 

 ٍاغُ صفت ثْتط استفبزُ هی کٌٌس؟الف( چطا ظیست ضٌبسبى اظ ٍاغُ صفت سبظگبضتط ثب هحیط ثِ جبی 

 اثط ضاًص اللی ثط چِ جوعیت ّبیی ثیطتط است؟(ة

1.5 
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 ( زض چِ صَضت ذعاًِ غًی زٍ جوعیت ثب یکسیگط ضجیِ ذَاّس ضس؟ ح 

 ت( هٌظَض اظ کطاسیٌگ اٍض چیست؟

18 

  زض ّط یک اظ هَاضز ظیط زٍض عجبضت هٌبست ذط ثکطیس.

 سبذتبض آًبلَگ( ّستٌس. -ثِ یکسیگط )سبذتبض ّوتب ًسجت  دطٍاًِالف( ثبل کجَتط ٍ ثبل  

 زّس( ًوی –هی زّس  )گًَِ ظایی زگط هیٌْی جسایی جغطافیبیی ضخ(ّوبًٌس –ّن هیٌْی )ثط ذالف  گًَِ ظاییزض(ة

ثب افطاز گًَِ ًیبی ذَز آهیعش کٌٌس، ثٌبثطایي گًَِ ای جسیس ثِ ضوبض  (ًوی تَاًٌس -هی تَاًٌس )دلی دلًَیس چَى  ح(گیبّبى 

 ًوی ضًٍس( -هی ضًٍس )

1.25 
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 عالٍُ ثط فعبلیت آًعیوی، سِ ًقص زیگطی اظ دطٍتئیي ّب ضا زض ثسى ثٌَیسیس؟

 

 

 

 

 

0.75 

 

 ًوطُ( 52/0)زض ّط یک اظ سطَح سبذتبضی دطٍتئیي ّب، کسام دیًَس ًقص اصلی ضا زاضز؟ (20

 ح سبذتبضی اٍل:طالف( س 

 

 

 

 ة( سطح سبذتبضی زٍم:  

 

 

 

 ح( سطح سبذتبضی سَم: 

 

 

 

 

 

 

 

 20 هَفق ثبضیس

 



 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :

 زٍاسزّن دبیِ :

 سجزثیعلَم  رؽشِ :

 نوبت اولامتحانات 

  3زیست شناسی 

 زکشز سبجیکآقبی  ًبم زثیز :

  1397 / 10/  15 سبرید اهشحبى :

 زقیقِ 90  سهبى دبعرگَیی :
 

 صفحِ 6

 

 

 دبعد ًبهِ

1) 

 (25/0 )ثبسّبی آلی( الف

 (25/0 )گَیچِ ّبی قزهش ( ة

 (25/0 )صفز( ح 

 (25/0 )عبسػ ( ر

 2) 

 (25/0 )صحیح ( الف 

 (25/0 )صحیح ( ة

 (الل 2جبیگبُ صًی ثب  3) (25/0 )غلط ( ح

 (25/0 )صحیح ( ر

3 ) 

 (25/0 ) 4-( الف

 (25/0 ) 1-( ة

 (25/0 ) -5( ح

  (25/0 ) 3-( ر 

 (2: ٍاصُ اضبفی)

4) 

 (25/0 ). ٍ زر اًشْبی زیگز گزٍُ فغفبر اعز(25/0 )زر یک عز گزٍُ ّیسرٍکغیل  

 همان خساپ
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5) 

 (25/0 ). ّز کسام قطعبسی اس رؽشِ ّبی قجلی ٍ رؽشِ ّبی جسیس را ثِ صَرر دزاکٌسُ زارًس( الف

 (25/0 )ثزاعبط هیشاى حزکز ( ة 

ؽکغشي دیًَس )یب فعبلیز ًَکلئبسی ( سؾکیل دیًَس فغفَزی اعشز)فعبلیز دلی هزاسی ( ح

 (25/0 )( فغفَزی اعشز

6) 

 (25/0 )ثب قزار گزفشي زر جبیگبُ فعبل آًشین ( الف 

 (25/0 ). ؽکل آًشین زر جبیگبُ فعبل ثب ؽکل دیؼ هبزُ یب ثرؾی اس آى هطبثقز زارز( ة 

 (25/0 ). ٍیضُ ای کِ آًشین زر آى ثْشزیي فعبلیز را زارز Hp( ح 

7) 

 (25/0 )دلی هزاس دیؼ ّغشِ ای  ANR( الف 

 (25/0 ) 3دلی هزاس  ANR( ة

8) 

 (25/0 )دیزایؼ ( الف 

 (25/0 )( ثیبًِ)اگشٍى ( ة

9) 

 (25/0 )اس صى  ANRعبذشِ ؽسى ّوشهبى چٌسیي ( الف 

 ANR ( 25/0)صى عبسًسُ  -3(25/0 )سَالی ثیي صى  -ANR ( 25/0)2 -1( ة 

10) 
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 (25/0 )ثز اعبط ًَع سَالی دبزر هشُ ( الف 

 (25/0 )ٍ دزٍسئیي ANR ( 25/0)( ة

 R ( 25/0)سب سهبى ٍرٍز یکی اس رهشّْبی دبیبى ثِ جبیگبُ ( ح

 (25/0 )ًیبس یبذشِ ( ر

11) 

 (25/0 )گلَکش ( الف 

 ). دلی هزاس کوک هی کٌٌس سب ثشَاًس ثِ راُ اًساس هشصل ؽَز ANRدزٍسئیي ّبی ذبصی ثِ ( ة

25/0) 

 (25/0 )ثب سغییز سوبیل دیَعشي ایي دزٍسئیٌْب ثِ راُ اًساس ( ح 

 (25/0 )ثب سغییز زر هیشاى فؾززگی کزٍهَسٍم ّب ( ر

12) 

 (25/0 ). الل زر فٌَسیخ ثزٍس کٌٌس 2زر صَرسی کِ ّز ( الف 

 (25/0 )زر غؾبی گَیچِ ّبی قزهش  R  ٍBثَزى یب ًجَزى زٍ ًَع کزثَّیسرار ثِ ًبهْبی ( ة

 AA ( 25/0) ٍAD ( 25/0)( ح 

13) 

=o=iiصًَسیخ فزسًس اٍل 

AB    0/5         = صًَسیخ دسر ٍ هبزر 

=AO    BO    0/5صًَسیخ دسر ٍ هبزر 
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ٍصفبر ٍاثغشِ ثِ جٌظ جٌغی  غیز ثز رٍی یکی اس کزٍهَسٍم ّبی یجٌغ غیزصفبر  صى (الف

 (5/0.)یکی اس کزٍهَسٍم ّبی جٌغی اعزثزرٍی 

فشَسیخ صفبر دیَعشِ طیف دیَعشِ ای ثیي حساقل ٍحساکثز را ثِ ًوبیؼ هی گذارًساهب صفبر (ة

 (5/0()ثسٍى طیف)گغغشِ حبالر هؾرص زارًس

صى ؽزکز زارز ٍلی زر صفز چٌسجبیگبّی ثیؼ اس  زر ثزٍس صفبر سک جبیگبّی یک جبیگبُ (ح

 (5/0). یک جبیگبُ صى ؽزکز زارز

 

15 ) 

 (25/0). ثزای ّوبى آهیٌَاعیس سجسیل ؽَز یک آهیٌَاعیسثِ رهش زیگزی شره (الف

 (25/0)هؾبّسُ کبریَسیخ(ة

 (25/0)ذیز،هوکي اعز ذطبزرّوبًٌس عبسی ثبؽس (ح

 (25/0)زّسجْؼ زر جبیگبّی زٍراسجبیگبُ فعبل رخ (ر

16) 

 (25/0)هضبعف ؽسگی  -1(الف

 (25/0)جبثِ جبیی - 2

 (25/0)جبثِ جبیی ( ة

17) 

. ٍ هشٌبعت ثب ؽزایط هحیط سغییز هی کٌس(25/0)زا ثْشز ثَزى صفز، ّویؾگی ًیغز یس( الف  

(25/0) 



 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :

 زٍاسزّن دبیِ :

 سجزثیعلَم  رؽشِ :

 نوبت اولامتحانات 

  3زیست شناسی 

 زکشز سبجیکآقبی  ًبم زثیز :

  1397 / 10/  15 سبرید اهشحبى :

 زقیقِ 90  سهبى دبعرگَیی :
 

 صفحِ 10

 

 

 (25/0)جوعیشْبی کَچکشز ( ة 

 (25/0)ٍقَع ؽبرػ صى ( ح

 (5/0) 1هجبزلِ ؽسى قطعِ ای اس کزٍهَسٍم ثیي کزٍهبسیسّبی غیزذَاّزی زر هیَس ( ر 

 

 18) 

 (25/0)عبذشبر آًبلَگ ( الف 

 (25/0)زّس  ًوی -(25/0)ثزذالف ( ة

 (25/0)رًٍس هی -(25/0)ًوی سَاًٌس ( ح

 19 ) 

هی کٌٌس  گبسّبی سٌفغی را هٌشقل(25/0)ثِ صَرر گیزًسُ ّبیی زر عطح یبذشِ قزار زارًس 

 (25/0)اًقجبض هبّیچِ ّب (25/0)

 20) 

 (25/0)دیًَسّبی آثگزیش ( ح(25/0)دیًَس ّیسرٍصًی ( ة(25/0)دیًَس دذشیسی ( الف 
 


