
«تاؾوِ تؼالی»  

10/79/ 04تاضید اهتحاى :       ًام ٍ ًام ذاًَازگی:                                        ازاضُ کل آهَظـ ٍ پطٍضـ ذطاؾاى ضضَی                  

زقیقِ    95هست اهتحاى :        ًام آهَظقگاُ :                                                        ازاضُ ؾٌجف آهَظـ ٍ پطٍضـ                        

تؼساظظْط(1)13ؾاػت قطٍع:        پایِ ًْن)هتَؾطِ اٍل(           ؾؤاالت اهتحاى ّواٌّگ                                  قواضُ زاٍطلة :           

4تؼساز نلحات :     زضؼ : ػلَم تجطتی                                                                                                     هاُزی ًَتت:  

17تؼساز ؾؤال :                             Sanjesh.razavi.medu.ir                                                                                            

  تاضمتاضم  ؾَالؾَال  ضزیقضزیق

  ؾَال ظیط پاؾد هٌاؾة  ضا زض هحل ّای تؼییي قسُ تٌَیؿیس .ؾَال ظیط پاؾد هٌاؾة  ضا زض هحل ّای تؼییي قسُ تٌَیؿیس .  1717زاًف آهَظ ػعیع : ضوي آضظٍی هَكقیت تطای قوا لطلا تا هطالؼِ زقیق  زاًف آهَظ ػعیع : ضوي آضظٍی هَكقیت تطای قوا لطلا تا هطالؼِ زقیق  

  ..های زیر را مشخص کنیذهای زیر را مشخص کنیذک از عثارتک از عثارتصحیح یا  غلط تودن هر یصحیح یا  غلط تودن هر ی    11

  ؽؽ                لل          تیؽ اؾت.                                                   تیؽ اؾت.                                                   تتی ذعض اظ تقایای زضیای ی ذعض اظ تقایای زضیای زضیاچِزضیاچِق( ق( الال

  ؽ ؽ             ل ل                                                                                           ؾسین کلطیس)ًوک طؼام( یک تطکیة هَلکَلی اؾت.ؾسین کلطیس)ًوک طؼام( یک تطکیة هَلکَلی اؾت.ب( ب( 

                                                                                                                                                                              ؽؽ              لل  گَیٌس.   گَیٌس.   ضؾاًٌس، ّوؿلطگی هیضؾاًٌس، ّوؿلطگی هیزٍ جاًساض کِ ّط زٍ تِ ّن ؾَز هیزٍ جاًساض کِ ّط زٍ تِ ّن ؾَز هی  ی ؿصاییی ؿصاییطِطِتِ ضاتتِ ضاتج( ج( 

  ؽؽ              ل ل                 ..تط ذَاّس تَزتط ذَاّس تَزتط تاقس، ؾطػت ٍ اًطغی آتتاظ تیفتط تاقس، ؾطػت ٍ اًطغی آتتاظ تیفػوق آب اقیاًَؼ تیفػوق آب اقیاًَؼ تیفز( ّطچِ ز( ّطچِ 

11  

  ..مناسة از داخل پرانتس کامل کنیذمناسة از داخل پرانتس کامل کنیذ  ییعثارت های علمی زیر را تا انتخاب کلمهعثارت های علمی زیر را تا انتخاب کلمه    22

  . . اؾترَاًی( اؾتاؾترَاًی( اؾت  --ّای .......................... ) ؿضطٍكیّای .......................... ) ؿضطٍكیقیط هاّی جعء هاّیقیط هاّی جعء هاّیالق( الق( 

ی آى ی آى گطم ٍ ذكک(زض گصقتِگطم ٍ ذكک(زض گصقتِ  --...........) گطم ٍ هططَب...........) گطم ٍ هططَب..........ٍجَز ظؿال ؾٌگ زض یک هٌطقِ، تیاًگط آب ٍ َّای.........ٍجَز ظؿال ؾٌگ زض یک هٌطقِ، تیاًگط آب ٍ َّای.........ب( ب( 

  . . هٌطقِ اؾتهٌطقِ اؾت

  . . ضٍزضٍزؾاظی تِ کاض هیؾاظی تِ کاض هیّایی اظ جٌؽ ؾیلیؽ زاضًس کِ زض نٌایغ قیكِّایی اظ جٌؽ ؾیلیؽ زاضًس کِ زض نٌایغ قیكِّا( پَؾتِّا( پَؾتِتاکتطیتاکتطی  --تؼضی اظ ..............) آؿاظیاىتؼضی اظ ..............) آؿاظیاىج( ج( 

  . . ًاهٌسًاهٌسی پطٍضزُ( هیی پطٍضزُ( هیقیطُقیطُ  --ی ذامی ذامیاتس ..................) قیطُیاتس ..................) قیطُکِ زض آًٍسّای آتکف جطیاى هیکِ زض آًٍسّای آتکف جطیاى هی  ضاضا  ایایهازُهازُز( ز( 
  

11  

  ..مناسة را انتخاب کنیذمناسة را انتخاب کنیذی ی گسینهگسینه    33

    ؟؟قَزقَزیاب جْاًی( حساقل تَؾط چٌس هاَّاضُ هكرم هییاب جْاًی( حساقل تَؾط چٌس هاَّاضُ هكرم هی)ؾاهاًِ هَقؼیت)ؾاهاًِ هَقؼیتGGPPSSهَقؼیت یک زؾتگاُ هَقؼیت یک زؾتگاُ ( ( الفالف

    چْاضچْاض(  (                                  44  ؾِؾِ( (                                     33    زٍزٍ((                                                    22    یکیک( ( 11
  

                                                                                                                                      ؟؟  گیطزگیطزضؾیسُ هَضز اؾتلازُ قطاض هیضؾیسُ هَضز اؾتلازُ قطاض هیّای ّای ّای ًاضؼ تِ هیَُّای ًاضؼ تِ هیَُکسام ّیسضٍکطتي تطای تثسیل هیَُکسام ّیسضٍکطتي تطای تثسیل هیَُ( ( بب

  (  هتاى (  هتاى                                 44( اؾتیلي ( اؾتیلي                             33    )اتیلي()اتیلي(( اِتِي( اِتِي                          22( اتاى   ( اتاى     
                                                                

  قَز؟قَز؟هیهی  اظ کسام جاًَض ظیط كؿیل تْتطی تكکیلاظ کسام جاًَض ظیط كؿیل تْتطی تكکیل( ( جج

        هاّی  هاّی  ( (                               44    پطٍاًِ پطٍاًِ ( (                               33      کطم ذاکیکطم ذاکی( (                   22    ػطٍؼ زضیاییػطٍؼ زضیایی( ( 11
  

  

  

  

  

  

    ؟؟( زض قکل هقاتل هعیت هکاًیکی کسام اؾت( زض قکل هقاتل هعیت هکاًیکی کسام اؾتدد

  

11
11

33
        ((                                                                              22   )   )33                                                33   )   )88                                        44     )     )1212          

11  

  این، ككاض زض زٍ ظطف ًؿثت تِ ّن چگًَِ اؾت؟ چطا؟این، ككاض زض زٍ ظطف ًؿثت تِ ّن چگًَِ اؾت؟ چطا؟زض زٍ ظطف، هطاتق قکل ظیط تا یک ؾطح تطاتط  آب ضیرتِزض زٍ ظطف، هطاتق قکل ظیط تا یک ؾطح تطاتط  آب ضیرتِ    44

  

  

  

    

  

  

55//00  
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«تاؾوِ تؼالی»  

10/79/ 04تاضید اهتحاى :       ًام ٍ ًام ذاًَازگی:                                        ازاضُ کل آهَظـ ٍ پطٍضـ ذطاؾاى ضضَی                  

زقیقِ    95هست اهتحاى :        ًام آهَظقگاُ :                                                        ازاضُ ؾٌجف آهَظـ ٍ پطٍضـ                        

تؼساظظْط(1)13ؾاػت قطٍع:        پایِ ًْن)هتَؾطِ اٍل(           ؾؤاالت اهتحاى ّواٌّگ                                  قواضُ زاٍطلة :           

4تؼساز نلحات :     زضؼ : ػلَم تجطتی                                                                                                     هاُزی ًَتت:  

18تؼساز ؾؤال :                             Sanjesh.razavi.medu.ir                                                                                            

  تاضمتاضم  ؾَالؾَال  ضزیقضزیق

  زیر پاسخ کوتاه دهیذ.زیر پاسخ کوتاه دهیذ.ته سواالت ته سواالت     55

  گَیٌس؟گَیٌس؟چِ هیچِ هی  الق( تِ اثط چطذاًٌسگی ًیطٍالق( تِ اثط چطذاًٌسگی ًیطٍ

  گَیٌس؟گَیٌس؟کٌس، چِ هیکٌس، چِ هیای کِ ًَض زض هست یکؿال طی هیای کِ ًَض زض هست یکؿال طی هی( تِ كانلِ( تِ كانلِبب

  ؟؟کٌٌسکٌٌستِ ػٌَاى هَج قکي طثیؼی ػول هیتِ ػٌَاى هَج قکي طثیؼی ػول هیتٌاى، تٌاى، گطٍُ اظ کیؿِگطٍُ اظ کیؿِ  کسامکسام( (   جج

  کَّی زض کكَضهاى ایجاز قسُ اؾت؟کَّی زض کكَضهاى ایجاز قسُ اؾت؟ی ایطاى،چِ ضقتِی ایطاى،چِ ضقتِی ػطتؿتاى تِ ؾوت ٍضقِی ػطتؿتاى تِ ؾوت ٍضقِ( تط اثط حطکت ٍضقِ( تط اثط حطکت ٍضقِ  زز

22  

  

  ؟؟ّا زض گصقتِ تِ ّن هتهل تَزُ ٍ ؾپؽ جسا قسًسّا زض گصقتِ تِ ّن هتهل تَزُ ٍ ؾپؽ جسا قسًسظ چِ قَاّسی اثثات کطزًس کِ قاضُظ چِ قَاّسی اثثات کطزًس کِ قاضُهَاكقاى ٍگٌط تا اؾتلازُ اهَاكقاى ٍگٌط تا اؾتلازُ ا    66

  هَضز کاكیؿت (هَضز کاكیؿت (  ؾِؾِ)شکط )شکط   
  

9595//00  

  

  کٌس. تِ ًظط قوا ػلت چیؿت؟کٌس. تِ ًظط قوا ػلت چیؿت؟اًساظی هیاًساظی هیهلد جعء گطٍُ حكطات اؾت. ایي جاًساض زض طَل ػوط ذَز چٌسیي تاض پَؾتهلد جعء گطٍُ حكطات اؾت. ایي جاًساض زض طَل ػوط ذَز چٌسیي تاض پَؾت    77
  

55//00  

  

                                      ّای ظیط ضا تا کلوات  ّای ظیط ضا تا کلوات  هیلیَى ؾال تكریم زازُ قسُ تاقس، جولِهیلیَى ؾال تكریم زازُ قسُ تاقس، جولِ  BB    450450ی ی تا تَجِ تِ قکل اگط ؾي الیِتا تَجِ تِ قکل اگط ؾي الیِ    88

  ( کاهل کٌیس.( کاهل کٌیس.  تطتطجَاىجَاى  --جسیستطجسیستط  --تطتط) قسیوی) قسیوی

  اؾت.اؾت.  BBی ی .................اظ الیِ.................اظ الیِ  AAی ی الق( الیِالق( الیِ

  اؾت.اؾت.  BBی ی .................اظ الیِ.................اظ الیِ  CCی ی ب( الیِب( الیِ

  ّا ................. اؾت.ّا ................. اؾت.ًؿثت تِ ؾایط الیًِؿثت تِ ؾایط الیِ  DDی ی ج( ضگِج( ضگِ

  
  

9595//00  

  

  چطا؟چطا؟  گیطًس؟گیطًس؟ّای ظیط کسام زٍ ػٌهط زض یک ؾتَى اظ جسٍل تٌاٍتی قطاض هیّای ظیط کسام زٍ ػٌهط زض یک ؾتَى اظ جسٍل تٌاٍتی قطاض هیتا تَجِ تِ قکلتا تَجِ تِ قکل    99

  

  

  

  

  
  

55//00  

  

  ی هـصی زض چِ اًساهی اظ گیاُ شذیطُ قسُ اؾت؟ ) تطگ، ؾاقِ، ضیكِ(ی هـصی زض چِ اًساهی اظ گیاُ شذیطُ قسُ اؾت؟ ) تطگ، ؾاقِ، ضیكِ(زض ؾیة ظهیٌی، هازُزض ؾیة ظهیٌی، هازُ    1111
  

2255//00  

  

  جسٍل هقاتل ضا کاهل کٌیس.جسٍل هقاتل ضا کاهل کٌیس.    1111

  

  تطگتطگ  زاًِزاًِ  تؼساز لپِتؼساز لپِ

  ....................................  ....................................  تک لپِتک لپِ

  ....................................  ....................................  زٍ لپِزٍ لپِ

  

  

11  
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«تاؾوِ تؼالی»  

10/79/ 04تاضید اهتحاى :       ًام ٍ ًام ذاًَازگی:                                        ازاضُ کل آهَظـ ٍ پطٍضـ ذطاؾاى ضضَی                  

زقیقِ    95هست اهتحاى :        ًام آهَظقگاُ :                                                        ازاضُ ؾٌجف آهَظـ ٍ پطٍضـ                        

تؼساظظْط(1)13ؾاػت قطٍع:  ًْن)هتَؾطِ اٍل(                  پایِؾؤاالت اهتحاى ّواٌّگ                                  قواضُ زاٍطلة :           
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17تؼساز ؾؤال :                             Sanjesh.razavi.medu.ir                                                                                            

  تاضمتاضم  ؾَالؾَال  ضزیقضزیق

  ..آى زض ؾتَى )ب( هتهل کٌیسآى زض ؾتَى )ب( هتهل کٌیستِ هلاّین تِ هلاّین تا ذط تا ذط   ؾتَى )الق( ضا ؾتَى )الق( ضا ّای هٌاؾة ّای هٌاؾة ط  ػثاضتط  ػثاضتزض جسٍل ظیزض جسٍل ظی    1212

  ) تَجِ: چٌس هلَْم اضاكی اؾت () تَجِ: چٌس هلَْم اضاكی اؾت (

  بب  القالق

  ی هكرهی ًساضزی هكرهی ًساضزّا ّؿتِّا ّؿتِجاًَضاًی کِ ؾلَل آىجاًَضاًی کِ ؾلَل آى..    

  زاضزاضگطٍّی اظ زٍظیؿتاى زمگطٍّی اظ زٍظیؿتاى زم   

  گطٍّی اظ جاًساضاًی کِ ًقف هْوی زض تَلیس اکؿیػى ٍ تأهیي ؿصای جاًَضاى آتعی زاضًسگطٍّی اظ جاًساضاًی کِ ًقف هْوی زض تَلیس اکؿیػى ٍ تأهیي ؿصای جاًَضاى آتعی زاضًس..   

  ٍُکٌٌس.کٌٌس.  ّای هلیس ایي جاًساضاى تطای تَلیس گیاّاى هقاٍم تِ آكت ٍ زاضٍ اؾتلازُ هیّای هلیس ایي جاًساضاى تطای تَلیس گیاّاى هقاٍم تِ آكت ٍ زاضٍ اؾتلازُ هیاظ گطٍُاظ گط   

  یَکاضیَتیَکاضیَت  

  ؾوٌسضؾوٌسض  

  آؿاظیاىآؿاظیاى  

  پطٍکاضیَتپطٍکاضیَت  

  ّاّاتاکتطیتاکتطی  

  ّاّاقاضچقاضچ    

  

11  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زّس؟زّس؟ّای شکط قسُ، چِ اهکاًاتی تِ جاًَضاى هیّای شکط قسُ، چِ اهکاًاتی تِ جاًَضاى هیّط یک اظ ٍیػگیّط یک اظ ٍیػگی    1313

  ّای تالؾ.ّای تالؾ.الق( پَؾت ًاظک، هططَب ٍ تسٍى پَلک زض قَضتاؿِالق( پَؾت ًاظک، هططَب ٍ تسٍى پَلک زض قَضتاؿِ
  

  ّای َّا قطاض زاضز.ّای َّا قطاض زاضز.ّایی تِ ًام کیؿِّایی تِ ًام کیؿِّای پطًسگاى کیؿِّای پطًسگاى کیؿِب( زض کٌاض قفب( زض کٌاض قف
  

  ی زضاظ زض کطٍکَزیل.ی زضاظ زض کطٍکَزیل.ضٍی ؾط ٍ ؾَضاخ تیٌی ضٍی پَظُضٍی ؾط ٍ ؾَضاخ تیٌی ضٍی پَظُّا ّا ج( قطاض گطكتي چكنج( قطاض گطكتي چكن

  

9595//00  

  

1414      

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

55//00  

  

  ( را وشان می  دهذ. ( را وشان می  دهذ. CC  HH44شکل ريبري ساختار اتمی مًلکًل متان )شکل ريبري ساختار اتمی مًلکًل متان )    1515

  الف( هر اتم کربه چىذ پیًوذ کًياالوسی تشکیل می دهذ؟ .......................  الف( هر اتم کربه چىذ پیًوذ کًياالوسی تشکیل می دهذ؟ .......................  

  

  

          در مًلکًل متان چىذ الکترين يجًد دارد؟ ........................در مًلکًل متان چىذ الکترين يجًد دارد؟ ........................،،در مذار آخر اتم هیذريژندر مذار آخر اتم هیذريژن  ب(ب(

55//00  
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  تیٌیس کِ تط ضٍی تیٌیس کِ تط ضٍی آضـ ٍ ؾؼیس ضا هیآضـ ٍ ؾؼیس ضا هی  زض قکل ظیطزض قکل ظیط

کیلَ کیلَ   1010. آضـ. آضـقطاض زاضًسقطاض زاضًسّایكاى هقاتل ّن ّایكاى هقاتل ّن اؾکیتاؾکیت

تط اظ ؾؼیس اؾت. اگط ؾؼیس هطاتق تط اظ ؾؼیس اؾت. اگط ؾؼیس هطاتق گطم ؾٌگیيگطم ؾٌگیي

ًیَتٌی تِ آضـ ٍاضز کٌس. ّط ًیَتٌی تِ آضـ ٍاضز کٌس. ّط   200200ًیطٍی ًیطٍی قکل قکل 

  کٌٌس. کٌٌس.   حطکت هیحطکت هی  ت ّنت ّنــــزض ذالف جْزض ذالف جّْا ّا زٍی آىزٍی آى

)طثق قاًَى کٌف ٍ ٍاکٌف( حطکت ؾؼیس قتاب )طثق قاًَى کٌف ٍ ٍاکٌف( حطکت ؾؼیس قتاب 

  ًؿثت تِ آضـ زاضز. ًؿثت تِ آضـ زاضز.   تیكتطیتیكتطی

  ..............................................................................................  ػلت چیؿت؟ػلت چیؿت؟

  



  

«تاؾوِ تؼالی»  

10/79/ 04تاضید اهتحاى :       ًام ٍ ًام ذاًَازگی:                                        ازاضُ کل آهَظـ ٍ پطٍضـ ذطاؾاى ضضَی                  

زقیقِ    95هست اهتحاى :        ًام آهَظقگاُ :                                                        ازاضُ ؾٌجف آهَظـ ٍ پطٍضـ                        

تؼساظظْط(1)13ؾاػت قطٍع:  پایِ ًْن)هتَؾطِ اٍل(                 ؾؤاالت اهتحاى ّواٌّگ                                  قواضُ زاٍطلة :           

4تؼساز نلحات :     : ػلَم تجطتی                                 زضؼ                                                                     هاُزی ًَتت:  

17تؼساز ؾؤال :                             Sanjesh.razavi.medu.ir                                                                                            

  تاضمتاضم  ؾَالؾَال  ضزیقضزیق

  تَاًس اٍج تگیطز؟تَاًس اٍج تگیطز؟هقاتل َّاپیوا چگًَِ هیهقاتل َّاپیوا چگًَِ هیزض قکل زض قکل         1616

  

  
  

55//00  

  

  

  00//55  ..ّای ذَاؾتِ قسُ ضا تٌَیؿیسّای ذَاؾتِ قسُ ضا تٌَیؿیسقکل ظیط ًام قؿوتقکل ظیط ًام قؿوتزض زض     1717

  

، ،   زقیقِ طی کٌسزقیقِ طی کٌس  1010ضٍز. اگط اٍ ایي هؿاكت ضا زض ظهاى ضٍز. اگط اٍ ایي هؿاكت ضا زض ظهاى هحؿي ّط ضٍظ نثح طثق هؿیط هقاتل اظ ذاًِ تِ هسضؾِ هیهحؿي ّط ضٍظ نثح طثق هؿیط هقاتل اظ ذاًِ تِ هسضؾِ هی    1818

  العاهی اؾت(العاهی اؾت(تٌسی هتَؾط اٍ چٌس هتط تط ثاًیِ اؾت؟) شکط كطهَل تٌسی هتَؾط اٍ چٌس هتط تط ثاًیِ اؾت؟) شکط كطهَل 

  

  

  

                                                  

                                                                  

11  

  

  ّای ظیط ٍ تا اؾتلازُ اظ کلیس زٍ ضاّی گطٍُ تٌسی کٌیس.ّای ظیط ٍ تا اؾتلازُ اظ کلیس زٍ ضاّی گطٍُ تٌسی کٌیس.ذعُ، ؾطذؽ، ؾطٍ، شضت ٍ ًرَز ضا تط اؾاؼ نلتذعُ، ؾطذؽ، ؾطٍ، شضت ٍ ًرَز ضا تط اؾاؼ نلت    1919

    ٍ تؼساز لپٍِ تؼساز لپِ  آًٍسآًٍس  ،،، گل، گل  زاقتي: زاًِزاقتي: زاًِ

  

  

  

  
  

11  

  1515  جمع تارمجمع تارم                                                                                              موفق تاشیذ                             موفق تاشیذ                                                                                                                                                                                                 44صفحهصفحه

  تهحیح ٍ ًوطُ گصاضیتهحیح ٍ ًوطُ گصاضی
  ًام ٍ ًام ذاًَازگیًام ٍ ًام ذاًَازگی

  ههحح / زتیطههحح / زتیط
تِ تِ ًوطُ ًْایی پؽ اظ ضؾیسگی ًوطُ ًْایی پؽ اظ ضؾیسگی 

  اػتطاضاتاػتطاضات
  ًام ٍ ًام ذاًَازگیًام ٍ ًام ذاًَازگی

  ههحح / زتیطههحح / زتیط

    تا حطٍفتا حطٍف  تا ػسزتا ػسز    تا حطٍفتا حطٍف  تا ػسزتا ػسز

  اهضاء :اهضاء :      اهضاء :اهضاء :    

  بخش ساقه ماوىذبخش ساقه ماوىذ  --33

22      --        ................................................................  

44      --        ................................................................  

11  --        ................................................................  

  
  مقاومت هوامقاومت هوا

  نیروی پیشراننیروی پیشران

  وزنوزن

  نیروی تاالترینیروی تاالتری

  

  میلهمیله  --22

  



 

 تاسوِ تعالی

 )استاى خشاساى سضَی ( ًْن پایِ ّواٌّگ اهتحاى سَاالت تصحیح ساٌّوای

      97-98سال تحصیلی         (ماهدی) ًَتت :                          دسس :علَم تجشتی 

 04/10/97تاسیخ اهتحاى  

 اداسُ سٌجص آهَصش ٍ پشٍسش

 1 ًوشُ 25/0ّش کذام                                                ظ(4                              غ( 3                             غ(2                   ظ( 1  1

 1 ًوشُ 25/0ّش کذام               ( ضیشُ پشٍسدُ            د                آغاصیاى (ج             گشم ٍ هشطَب (  ب            الف(  استخَاًی  2

 1 ًوشُ 25/0ّش کذام           3 (2گضیٌِ)د(               هاّی (4گضیٌِ)(ج                     )اتیلي(تياِ (2گضیٌِ)(ب       سِ (3گضیٌِ)(الف  3

 5/0 .اتشایي فطاس ٍاسد تش سطح دس ّش دٍ ظشف یکساى استٌدس هایعات چَى فطاس تِ استفاع تستگی داسد  ت  4

 2 ًوشُ 25/0ّش کذام                  ( گطتاٍس                     ب ( سال ًَسی                   ج ( هشجاى ّا                           د( صاگشسالف  5

 آهشیکای جٌَتی تا حاضیِ غشتی آفشیما یاًطثاق حاضیِ ضشلی لاسُ -2  ّای هختلف تطاتِ فسیل جاًذاساى دس لاسُ -1  6

 مورد کافی است(3)ذکر  -ّای هختلفٍجَد آثاس یخچالی دس لاسُ -4  ّای آفشیما ٍ آهشیکای جٌَتیتطاتِ سٌگ ضٌاسی دس لاسُ -3 

75/0 

 5/0 جذیذی تشای خَد تساصد .ی تضسگ ٍ کٌذ تا پَستِگیشد تِ ّویي دلیل پَست اًذاصی هیی سضذ جاًَس سا هیسخت تَدى اسکلت خاسجی جلَ  7

 75/0 ًوشُ 25/0ّش کذام                                                                                           تشتش     ج ( جَاىالف ( جذیذتش      ب ( لذیوی  8

 5/0 الکتشٍى داسًذ 6چَى ّش دٍ دس الیِ آخشضاى      ٍ        9

 25/0 دس سالِ  11

 بزگ داوٍ تعذاد لپٍ  11

 هَاصی لسوتی یک تک لپٍ

 هٌطعة لسوتی دٍ دي لپٍ
 

1 

 )دي مفًُم اضافی است( ب الف  12
 . ی مشخصی وذاردَا َستٍجاوًراوی کٍ سلًل آن -

 .دارگزيَی اس ديسیستان دم -

 داروذ.گزيَی اس جاوذاراوی کٍ وقش مُمی در تًلیذ اکسیژن ي تأمیه غذای جاوًران آبشی -

 کىىذ.َای مفیذ ایه جاوذاران بزای تًلیذ گیاَان مقايم بٍ آفت ي داري استفادٌ میاس گزيٌ -

 یًکاریًت 

 سمىذر 

 آغاسیان 

 پزيکاریًت 

 َاباکتزی 

 َاقارچ  

1 

 75/0     . تذٍى دیذُ ضذى دس آب ضٌا کٌذ ج (.  ضَدّا دس جزب اکسیژى هیسثة افضایص کاسایی ضص ب( تٌفس پَستی.   (الف  13

   طثك ایي ساتطِ جشم تا ضتاب ساتطِ   14
 

 
چَى دس ًتیجِ سعیذ  (25/0)است شتم کوتش تاضذ ضتاب تیطّشچِ جش عکس داسد ؛

 (25/0). جشم کوتشی داسد  ضتاب تیطتشی داسد

5/0 

 5/0 (    25/0الکتشٍى  ) 2 -(     ب25/0پیًَذ ) 4الف(   15

 5/0 ًیشٍی تاالتش تیطتش اص ٍصى َّاپیوا تاضذ .ٌّگاهی کِ   16

 5/0  ساسیطِ – 4ّاگذاى      -1   17

18  S600;60×10 (22/0 ) ٌومز  

 

 

1 

 ًخَد -رست  -سشٍ –سشخس      داسد  19
 

  خضُ     ًذاسد

 

  :آًٍذ  (1             

 

 ًخَد -رست  -سشٍ       داسد                                                                                                                                                     داًِ:   (2            
 

  سشخس      ًذاسد

1 

 15 جوع تاسم

 َمکاران محتزم خستٍ وباشیذ

 

 :  گل (3

 

 ًخَد –رست       داسد   

 سشٍ     ًذاسد     

 رست      ای تک لپِ

 ًخَد       ای دٍ لپِ

تىذی  
شذٌطی   مسافت 

سمان
  22 0ومزٌ   

000 

000 
2 1  22 0ومزٌ  

 

 
  22 0ومزٌ   

 تعذاد لپِ(4


