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 ظ           غ                      .        کنید مشخص)×( عالمت با را زیر جمالت بودن غلط یا صحیح

 است خاغیت تازی دارًذ. 7 آى ّا تیطترازعذد PHهَادی کِ الف( 

 ّای تلٌذ تار عػثی گفتِ هی ضَد. سِآ ٍّا  داریٌِب( تِ  

  ضَد.ترضح هی  دخٌسیاز غذ رضذَّرهَى ج(  

 تَلیذ هثل هی کٌذ. دٍ ًین ضذىتا  هخور د(  

 

 

1 

 .کنید متصل هم به را وچپ راست سمت مناسب های گزینه 2
 آزتست-1 )         ( .ًام دیگر ایي کاًی علق ًسَز است -الف

 ٍریتئفلَ -2 .)       (از ایي کاًی در تْیِ گچ استفادُ هی ضَد  -ب

 هسکٍَیت -3 .)       (ّای کارب تکار هی رٍددر لثاس ّای ضذ حریق ٍ سقف  -ج

 شیپس -4 .)        (ازایي کاًی در تْیِ خویر دًذاى استفادُ هی ضَد-د

 

1 

 

3 
 .کنید مشخص)×(  عالمت با را درست پاسخ

A)  از چِ دستگاُ یا ٍسیلِ ای استفادُ هی ضَد؟ ّای خًَی، یاختِپالسوا از ترای خذاسازی 

 تقطیر دستگاه -د  سانتریفیوژ دستگاه – ج          صافی کاغذ-ب         جداکننده قیف-الف
B) ؟راتظ تیي هغس ٍتخص هحیغی دستگاُ عػثی است 

 مغز ساقه-د                         النخاع بصل-ج             نخاع-ب              مخ-الف
C) از کذام غذُ ترضح هی ضَد؟ اًسَلیيَّرهَى 

 پانکراس( د                         یدئتیرو پارا(ج            کلیه فوق(ب       یدئروتی (الف
D) ؟لقاح خارخی دارًذ زیر هْرُ داراى کذاهیک از 

 خزندگان(د               پرندگان(ج    پستانداران(ب                  ها ماهی(الف

 

 

 

1 

 ٌیذ.خاّای خالی را تا کلوات هٌاسة کاهل ک 4

 .اٍلیي تار در ایراى کطف ضذکاًی ............. الف( 

 . ٌذیگَ ی.................. ه  ذیدٌّذُ ًَر سف لیتطک یرًگْا هدوَعِ تِب(

 هی ضَد. ذدر اثر سَختي چَب ٍ گاز در فضای تستِ عالٍُ تر کرتي دی اکسیذ ٍتخار آب گاز ................... تَلیج( 

 هضر( است. -ضیویایی ...............)هفیذ ریک ًَع تغیی زًگ زدى آّيد( 

1 

 .بدهید کوتاه پاسخ زیر سواالت به 5
 ؟هخ قرار داردکذام قسوت قطردر  ضٌَاییهرکس  -الف

 غیر ارادی( –)ارادی ؟ًَع عول هاّیچِ ّای غاف چگًَِ است -ب

 ؟تَخَد هی آیٌذ یاختِ ایًرٍهادُ تَسظ کذام تقسین  کاهِ ّای -ج

 در کدا سازهاًذّی ضذُ اًذ؟ هَلکَل دًاد در هَخَ اعالعات  -د

 

1 

6 

 
  تا تَخِ تِ خذٍل تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ  :

  کذام ررُ یک یَى را ًطاى هی دّذ؟ -الف

 هی تاضذ هثثت است  یا هٌفی ؟ ررُ ای کِ یَى -ب

   چٌذ است ؟  Bعذد خرهی عٌػر  -ج

 چٌذ است؟ Aعذد اتوی عٌػر -د

 nتعداد    p  تعداد  eتعداد   نام ذره

A 81 81 81 

B 88 88 81 

1 

 1 آهپر را ًطاى هی دّذ هقاٍهت هذار چقذر است؟)ًَضتي فرهَل الساهی است( 6/0ٍلت ٍآهپر سٌح عذد 6در یک هذار ٍلت سٌح عذد  7



 ًسدیک هی کٌین  در ّر کرُ چِ   Aُ در ضکل هقاتل دٍ کرُ ی فلسی رٍی پایِ  ّای عایقی قرار دارًذ . هیلِ پالستیکی تاردار را تِ کر  8

                                                                                   تاری  ایداد هی ضَد؟
                                                                                                                                          A     B          

                                                                                                                                      

  A        .......................  B............................. 

 

 

5/0 
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  ّي رتا را ًام تثریذ.سِ رٍش ساخت آ

75/0 

10 

 
    یک تفاٍت هْن قغة ّای هغٌاعیسی تا تارّای الکتریکی چیست؟ -الف

 در هَتَر الکتریکی چِ تثذیل اًرشیی غَرت هی گیرد؟-ب

 

1 
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 یک ًوًَِ سٌگ آرریي تیرًٍی ٍیک ًوًَِ سٌگ آرریي درًٍی ًام تثریذ. -الف

 ٍیک ًوًَِ سٌگ رسَتی آٍاری ًام تثریذ.یک ًوًَِ سٌگ رسَتی تثخیری  - -ب

 

1 

  دٍ ًوًَِ سٌگ دگرگًَی ًام تثریذ. 12

5/0 

 ًَع َّازدگی ّریک از هَارد زیر را هطخع کٌیذ. 13

 (                            ):رضذ ریطِ درختاى الی سٌگ ّاب(                               (                                           )تثذیل سٌگ تِ خاک:   الف(

   (                           :)اًحالل سٌگ ّای آّکیت(          (                               ):       ٍ اًثساط آب در ضکاف سٌگ ّا اًدوادج(

 

1 

 ّای زیر پرتَ ًَری ًطاى دادُ ضذُ است کِ تِ سغح یک آیٌۀ تخت تاتیذُ است. تا تَخِ تِ قاًَى تازتاب ًَر تِ سَاالت پاسخ دّیذ.ضکل در ّر یک از 14

 ب: پرتَ تازتاب را رسن کٌیذ. الف: اًذازُ زاٍیِ تازتاب چٌذ درخِ است؟
 

 
 30 

  

75/0 

                                                                                                                           یک خػَغیت از تػَیر در آیٌِ کَش را تٌَیسیذ.                                                                                    -الف 15

                                                                                                           یک کارترد از آیٌِ کَش را تٌَیسیذ.                                                                                             -ب

 را تٌَیسیذ.کاٍیک کارترد از آیٌِ  -ج

75/0 

 ؟استکذام پذیذُ عثیعی  رٍترٍ ًطاى دٌّذُ  ضکل  16

 

5/0 

 ًام عذسی در ضکل زیر چیست؟ -الف 17

 از عثَر از عذسی را رسن کٌیذ. اداهِ اهتذاد پرتَّای ًَر را تعذ -ب

 

75/0 

   هحیظ رقیق ٍ غلیظ را در ضکل زیر هطخع کٌیذ. 18
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 ًورُ عولی: 

 خوع ًورات هَفق تاضیذ ًورُ کتثی:

 

15 

 


