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  ..  سَال زیر پبسخ هٌبسب  را در هحل ّبی تعییي ضدُ بٌَیسیدسَال زیر پبسخ هٌبسب  را در هحل ّبی تعییي ضدُ بٌَیسید  0909داًص آهَز عسیس : ضوي آرزٍی هَفقیت برای ضوب لطفب بب هطبلعِ دقیق  داًص آهَز عسیس : ضوي آرزٍی هَفقیت برای ضوب لطفب بب هطبلعِ دقیق  

  ..َبی صیش سا ثذين رکش دلیل مشخص کىیذَبی صیش سا ثذين رکش دلیل مشخص کىیذثًدن َش یک اص عجبستثًدن َش یک اص عجبست  صحیح یب غلطصحیح یب غلط  11

  غغ                      ظ     ظ             استفادُ هی کٌٌذ.استفادُ هی کٌٌذ.    CC22HH44ي(ي(یَّای ًاسس تِ سسیذُ اص گاص )اتیلیَّای ًاسس تِ سسیذُ اص گاص )اتیلدس کطاٍسصی تشای تثذیل هدس کطاٍسصی تشای تثذیل ه--الفالف

      تطکیل تطکیل ٍ اجضای سطح خاسجی غذف دس سسَتات تش جای تواًذ ٍ تثذیل تِ فسیل ضَد قالة داخلی ٍ اجضای سطح خاسجی غذف دس سسَتات تش جای تواًذ ٍ تثذیل تِ فسیل ضَد قالة داخلی   ّاّااگش فقط آثاس ٍ ضکل تشجستگیاگش فقط آثاس ٍ ضکل تشجستگی--بب

  غغ                    ظ       ظ                                                                                                                                                                                                                           ضَد.ضَد.هیهی

  غغ                    ظ       ظ                           ٌذ ًیشٍّای ٍاسد تش آى هتَاصى ّستٌذ.ٌذ ًیشٍّای ٍاسد تش آى هتَاصى ّستٌذ.جسوی تا سشعت ثاتت حشکت هی کجسوی تا سشعت ثاتت حشکت هی ک  کِکِییٌّگاهٌّگاه--جج

  غغ                      ظ      ظ                      غزایی )تَلیذ کٌٌذُ (تِ حساب هی آیٌذ.غزایی )تَلیذ کٌٌذُ (تِ حساب هی آیٌذ.  ییصًجیشُصًجیشُ  ییّا جضء اٍلیي حلقِّا جضء اٍلیي حلقِّا ٍ تاکتشیّا ٍ تاکتشیقاسچقاسچ--دد

  

11  

  مىبست سا اوتخبة کىیذ.مىبست سا اوتخبة کىیذ.  ییگضیىٍگضیىٍ  00

  ؟؟داسًذداسًذ  ((NNaa1111کذام یک اص عٌاغش صیش خَاغی هطاتِ فلض سذین )کذام یک اص عٌاغش صیش خَاغی هطاتِ فلض سذین )  ..دّذدّذتا آب ٍ اکسیژى تِ ضذت ٍاکٌص هیتا آب ٍ اکسیژى تِ ضذت ٍاکٌص هی  فلضی جاهذ است کِفلضی جاهذ است کِ  سذینسذینالف( الف( 

              CCuu2222( هس ( هس   AALL1313                                  44( آلَهیٌین  ( آلَهیٌین  LLii33                                33لیتین  لیتین  ( ( MMgg1212                                            22( هٌیضین ( هٌیضین 11

  

  ٍصى ایي کتاب دس سطح صهیي چقذس است ؟ٍصى ایي کتاب دس سطح صهیي چقذس است ؟گشم است گشم است   300300جشم کتاتی جشم کتاتی ب( ب( 

11   ) )NN33                                                          22   ) )3030  NN                                        33   ) )300300  NN                                              44   ) )00//33  NN  

  

  است.است.  ....................تاضذ کِ علت آى ..تاضذ کِ علت آى ..اطشاف اقیاًَس آسام هیاطشاف اقیاًَس آسام هی  ،،یکی اص هْوتشیي ًَاحی صلضلِ خیض جْاىیکی اص هْوتشیي ًَاحی صلضلِ خیض جْاىج( ج( 

    ای اطشاف آى ای اطشاف آى ّای قاسُّای قاسُّای اقیاًَس آسام تا ٍسقِّای اقیاًَس آسام تا ٍسقِدٍس ضذى ٍسقِدٍس ضذى ٍسقِ((11

  ای اطشاف آى ای اطشاف آى ّای قاسُّای قاسُّای اقیاًَس آسام تا ٍسقِّای اقیاًَس آسام تا ٍسقِتشخَسد ٍسقِتشخَسد ٍسقِ((22

  ای اطشاف آى ای اطشاف آى ی اقیاًَس آسام تا ٍسقِ قاسُی اقیاًَس آسام تا ٍسقِ قاسُّای اهتذاد لغض تیي ٍسقِّای اهتذاد لغض تیي ٍسقِحشکتحشکت((33

  آهشیکای ضوالی آهشیکای ضوالی   ییاقیاًَس آسام تا ٍسقِاقیاًَس آسام تا ٍسقِ  ییدٍس ضذى ٍسقِدٍس ضذى ٍسقِ( ( 44            

  

  ؟؟اص گیاّاى صیش جضٍ گشٍُ تاصداًگاى تِ حساب هی آیذاص گیاّاى صیش جضٍ گشٍُ تاصداًگاى تِ حساب هی آیذیک یک کذام کذام د( د( 

  ( گٌذم( گٌذم44                        (   سشخس           (   سشخس           33                              ( خضُ             ( خضُ             22                                    (سشٍ            (سشٍ            11

11  

  َبی صیش سا ثب اوتخبة کلمٍ مىبست اص داخل پشاوتض کبمل کىیذ.َبی صیش سا ثب اوتخبة کلمٍ مىبست اص داخل پشاوتض کبمل کىیذ.عجبستعجبست  ::

  ایي جاًذاساى ضثیِ تلَسًذ.ایي جاًذاساى ضثیِ تلَسًذ.  تاضذ.تاضذ.تاکتشی ( هیتاکتشی ( هی  ––عاهل تیواسی ایذص )ٍیشٍس عاهل تیواسی ایذص )ٍیشٍس   --11

  تاضذ.تاضذ.کشتي ( هیکشتي ( هی––ضذ عفًَی کشدى آب ٍ خاغیت هیکشٍب کطی اص کاستشدّای )کلش ضذ عفًَی کشدى آب ٍ خاغیت هیکشٍب کطی اص کاستشدّای )کلش   --22

  هی ضَد.هی ضَد.  تیطتش (تیطتش (  ––ضتاب آى جسن )کوتش ضتاب آى جسن )کوتش ، ، ّش چِ هقذاس ًیشٍی ٍاسد ضذُ تش یک جسن تیطتش تاضذّش چِ هقذاس ًیشٍی ٍاسد ضذُ تش یک جسن تیطتش تاضذ  --33

  تِ ٍجَد هی آیذ.تِ ٍجَد هی آیذ.  ُ (ُ (صصدسدس  ––ذ )گسل ذ )گسل ًسثت تِ ّن جا تِ جا ضذُ تاضًٌسثت تِ ّن جا تِ جا ضذُ تاضٌ  ،،ّای دٍ طشف ضکستگیّای دٍ طشف ضکستگیاگش سٌگاگش سٌگ  --44

11  

  ثٍ َش یک اص سئًاالت صیش پبسخ کًتبٌ ي کبمل دَیذ.ثٍ َش یک اص سئًاالت صیش پبسخ کًتبٌ ي کبمل دَیذ.  44

    ..ّا سا دس ٍاکٌص فلض سذین تا گاص کلش ًطاى هی دّذّا سا دس ٍاکٌص فلض سذین تا گاص کلش ًطاى هی دّذصیش آسایص الکتشًٍی ّش یک اص رسُصیش آسایص الکتشًٍی ّش یک اص رسُضکل ضکل   

  پس اص تشسسی ضکل : پس اص تشسسی ضکل : 

      الف( ًَع پیًَذ تیي ایي دٍ عٌػش سا تیاى کٌیذ .الف( ًَع پیًَذ تیي ایي دٍ عٌػش سا تیاى کٌیذ .

  اتن الکتشٍى دسیافت کشدُ است؟اتن الکتشٍى دسیافت کشدُ است؟ام ام ب( کذب( کذ  

  

  

  
  

55//00  

  بعدبعدصفحِ صفحِ   اداهِ سَاالت اداهِ سَاالت                                                                                                                               11صفحِ صفحِ 
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  ببرمببرم  سَالسَال  ردیفردیف

  ::تَجِ تِ ضکل دادُ ضذُ هطخع کٌیذتَجِ تِ ضکل دادُ ضذُ هطخع کٌیذتا تا   77

  ؟؟ضَدضَدتش جاسی هیتش جاسی هیآساىآساىکذام ّیذسٍ کشتي کذام ّیذسٍ کشتي الف(الف(  

    

  دلیل خَد سا تیاى کٌیذ.دلیل خَد سا تیاى کٌیذ.ب( ب( 

                                              

  

55//00  

  سٍی یک دسیاچِ یخ صدُ استفادُ کشد؟سٍی یک دسیاچِ یخ صدُ استفادُ کشد؟ضیح دّیذ چشا اهذادگش اص یک ًشدتاى تضسگ تشای حشکت ضیح دّیذ چشا اهذادگش اص یک ًشدتاى تضسگ تشای حشکت تا تَجِ تِ ضکل هقاتل تَتا تَجِ تِ ضکل هقاتل تَ  66

                                                                                                                                                                                                                                          

55//00  

            َاّذ اّشم سا پادساعتگشد تچشخاًذ؟َاّذ اّشم سا پادساعتگشد تچشخاًذ؟الف( گطتاٍسًاضی اص کذام ًیشٍ هی خالف( گطتاٍسًاضی اص کذام ًیشٍ هی خ    55
  

  تشسذ؟تشسذ؟ای اص تکیِ گاُ قشاس تگیشد تا االکلٌگ تِ حالت تعادل ای اص تکیِ گاُ قشاس تگیشد تا االکلٌگ تِ حالت تعادل ب(  پسش دس چِ فاغلِب(  پسش دس چِ فاغلِ  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

7755//00  

  تا تَجِ تِ ضکل تا تَجِ تِ ضکل   88

                                                                                  ..سٌگ کشُ سا هطخع کٌیذسٌگ کشُ سا هطخع کٌیذ  ییالف(ًَع حشکت ٍسقِالف(ًَع حشکت ٍسقِ

      

    حشکت تیطتش دس کجا اتفاق هی افتذ؟حشکت تیطتش دس کجا اتفاق هی افتذ؟ب( ایي ًَع ب( ایي ًَع 

  

  

  

55//00  

  اًذ تیاًگش چِ ًَع آب ٍ َّایی است؟اًذ تیاًگش چِ ًَع آب ٍ َّایی است؟تاى سوٌاى کِ دس گزضتِ تطکیل ضذُتاى سوٌاى کِ دس گزضتِ تطکیل ضذُچ هَجَد دس اسچ هَجَد دس اسٍجَد هعادى سٌگ ٍ ًوک ٍ سٌگ گٍجَد هعادى سٌگ ٍ ًوک ٍ سٌگ گالف( الف(   00

  

  سا تٌَیسیذ.سا تٌَیسیذ.ٍیژگی فسیل ساٌّوا ٍیژگی فسیل ساٌّوا یک یک ب( ب( 

  

2255//00  

2525//00  

  ..خَسضیذ سا دس قسوتْای خَاستِ ضذُ هطخع کٌیذخَسضیذ سا دس قسوتْای خَاستِ ضذُ هطخع کٌیذ  ییدس ضکل هقاتل عٌاغش تطکیل دٌّذُدس ضکل هقاتل عٌاغش تطکیل دٌّذُ  1919

  .......................                                  .......................                                    ....................                            ب(....................                            ب(  الف(الف(  

    اّویت صیادی داسد دٍ هَسد اص اّویت آى سا تٌَیسیذ.اّویت صیادی داسد دٍ هَسد اص اّویت آى سا تٌَیسیذ.  هاهاٍجَد خَسضیذ دس صًذگی ٍجَد خَسضیذ دس صًذگی 

11))  ..................................................                                                          22))  ..............................................  

  

  

  

  

11  

    بعدبعدصفحِ صفحِ اداهِ سئَالت اداهِ سئَالت                                                                                     00صفحِ صفحِ   
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  تاسمتاسم    ردیفردیف

  علمی سا مشخص کىیذ ي دسست آن سا داخل پشاوتض ثىًیسیذ.علمی سا مشخص کىیذ ي دسست آن سا داخل پشاوتض ثىًیسیذ.دس عجبسات صیش غلط دس عجبسات صیش غلط   1111

ذ. ذ. ًًّای سٍی صهیي یافت هی ضَّای سٍی صهیي یافت هی ضَهی دٌّذکِ تقشیثا دس ّوِ صیستگاُهی دٌّذکِ تقشیثا دس ّوِ صیستگاُالف( ًشهتٌاى تضسگتشیي گشٍُ جاًَساى سا دس سٍی صهیي تطکیل الف( ًشهتٌاى تضسگتشیي گشٍُ جاًَساى سا دس سٍی صهیي تطکیل 

).................................................().................................................(  

  است .)....................................................(است .)....................................................(ب(تاالب ضادگاى یکی اص تَم ساصگاى آتی ب(تاالب ضادگاى یکی اص تَم ساصگاى آتی 

55//00  

  ثٍ َش یک اص سئًاالت علمی صیش پبسخ دَیذ.ثٍ َش یک اص سئًاالت علمی صیش پبسخ دَیذ.  1010

  تش تاص کشد؟تش تاص کشد؟ی هحکن سا هی تَاى آساىی هحکن سا هی تَاى آساىتَضیح دّیذ چشا تا آچاس تلٌذ تش هْشُتَضیح دّیذ چشا تا آچاس تلٌذ تش هْشُ--11

  

  کشُ چیست ؟کشُ چیست ؟ّای سٌگّای سٌگعلت حشکت ٍسقِعلت حشکت ٍسقِ--22

  

55//00  

  

2525//00  

  خَاستِ ضذُ سا ًام گزاسی کٌیذ.خَاستِ ضذُ سا ًام گزاسی کٌیذ.  ّایّایدس ضکل صیش قسوتدس ضکل صیش قسوت  :1:1

  

  

  
  

55//00  

          هل کٌیذ.هل کٌیذ.هفَْهی صیش سا کاهفَْهی صیش سا کا  ییًقطًِقطِ  1414

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

  داًِ داس                     داًِ داس                                                                                                                                       

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

  گیاّاى                                                  تذٍى داًِگیاّاى                                                  تذٍى داًِ

  تذٍى آًٍذ ............................تذٍى آًٍذ ............................                                            

  

7575//00  

ی جبوذاسان اص شىبختٍ شذٌ تشیه گشيٌ آغبصیبن ثٍ ی جبوذاسان اص شىبختٍ شذٌ تشیه گشيٌ آغبصیبن ثٍ ی صمیه خلق کشد. یک ومًوٍی صمیه خلق کشد. یک ومًوٍخذايوذ جبوذاسان متىًعی دس سيی کشٌخذايوذ جبوذاسان متىًعی دس سيی کشٌ  1717

کىذ. امشيصٌ کىذ. امشيصٌ َب سا ویض تبمیه میَب سا ویض تبمیه میآیذ. ایه آغبصیبن عاليٌ ثش تًلیذ اکسیژن غزای جبوًسان آثضی مبوىذ مبَیآیذ. ایه آغبصیبن عاليٌ ثش تًلیذ اکسیژن غزای جبوًسان آثضی مبوىذ مبَیشمبس میشمبس می

  َبی پبک تًلیذ کىىذ.َبی پبک تًلیذ کىىذ.َب سًختَب سًختداوشمىذان دس تالش َستىذ تب اص آنداوشمىذان دس تالش َستىذ تب اص آن

  پشداصد؟پشداصد؟ییالف(هتي فَق تِ هعشفی کذام گشٍُ آغاصیاى هالف(هتي فَق تِ هعشفی کذام گشٍُ آغاصیاى ه

  ب( دٍ ًوًَِ اص آغاصیاى سا ًام تثشیذ؟ب( دٍ ًوًَِ اص آغاصیاى سا ًام تثشیذ؟

  ج( اص چِ ًظش ایي جاًذاساى هعشفی ضذُ دس هتي ضثیِ گیاّاى ّستٌذ؟ج( اص چِ ًظش ایي جاًذاساى هعشفی ضذُ دس هتي ضثیِ گیاّاى ّستٌذ؟

  

11  

  سياثط ثیه جبوذاسان سا مشخص کىیذ.سياثط ثیه جبوذاسان سا مشخص کىیذ.دس َش یک اص مًاسد صیش وًع دس َش یک اص مًاسد صیش وًع   1616

  

  الف( هیگَی تویض کٌٌذُ دس حال خَسدى اًگل ّای دّاى هاس هاّی)....................................................(الف( هیگَی تویض کٌٌذُ دس حال خَسدى اًگل ّای دّاى هاس هاّی)....................................................(

  )..................................................()..................................................(خَسًذ. خَسًذ. هاًذُ ضکاس کَسِ سا هیهاًذُ ضکاس کَسِ سا هیکٌٌذ ٍ پسکٌٌذ ٍ پسضٌا هیضٌا هی  ّای کَچک ّوشاُ تا کَسِّای کَچک ّوشاُ تا کَسِب ( هاّیب ( هاّی

  ج( کٌِ دس حال هکیذى خَى اًساى )...................................................(ج( کٌِ دس حال هکیذى خَى اًساى )...................................................(
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    بعدبعدصفحِ صفحِ   اداهِ سئَاالتاداهِ سئَاالت                                                                            ::صفحِ صفحِ   

  

  تاصداًِتاصداًِ
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    تٌَیسیذ.تٌَیسیذ.غزایی هقاتل یک صًجیشُ غزایی سا غزایی هقاتل یک صًجیشُ غزایی سا   ییضثکِضثکِدس دس   1818

  

  الف(الف(

  
  

  تیي عٌکثَت ٍ هلخ چیست؟تیي عٌکثَت ٍ هلخ چیست؟  ییب(ساتطِب(ساتطِ
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    ..کاستشد ّش یک اص جاًذاساى سا هاًٌذ ًوًَِ تِ ّن هتػل کٌیذکاستشد ّش یک اص جاًذاساى سا هاًٌذ ًوًَِ تِ ّن هتػل کٌیذ  1010
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  ..الف( هضیت هکاًیکی قشقشُ صیش سا حساب کٌیذالف( هضیت هکاًیکی قشقشُ صیش سا حساب کٌیذ  0909

  

    

    هتش تاال سٍد سشعت هتَ سط آى سا تٌَیسیذ.هتش تاال سٍد سشعت هتَ سط آى سا تٌَیسیذ.  1212ثاًیِ ثاًیِ   44ب(اگش ایي قشقشُ دس هذت ب(اگش ایي قشقشُ دس هذت 

  )ًَضتي فشهَل الضاهی است()ًَضتي فشهَل الضاهی است(
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  ..ًوایٌذًوایٌذ  هطاّذُهطاّذُ  ساسا  دسسدسس  ایيایي  تػحیحتػحیح  ساٌّوایساٌّوای ٍ ٍ  سَالسَال  سشتشگ،سشتشگ،  دسدس  هٌذسجهٌذسج  سایتسایت  تِتِ  هشاجعِهشاجعِ  تاتا  تَاًٌذتَاًٌذ  هیهی  هحتشمهحتشم  ٍّوکاساىٍّوکاساى  عضیضعضیض  آهَصاىآهَصاى  داًصداًص
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  اعتشاضاتاعتشاضاتًوشُ ًْایی پس اص سسیذگی تِ ًوشُ ًْایی پس اص سسیذگی تِ 

  ًام ٍ ًام خاًَادگیًام ٍ ًام خاًَادگی

  هػحح / دتیشهػحح / دتیش
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