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: آهْصضگبٍ   ثسوَ تعبلی 

 

 

  

: ًبم    
 

: ًبم خبًْادگی  
 
:     تبسیخ     

  
علْم تجشثی:      دسط  

دقیقَ 6∙:   هذت اهتحبى   
 

ُفتن:        پبیَ تحصیلی   

 سْاالت بارم
 سدیف
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.  هطخص ًوبییذ×جْاة دسست سا ثب عالهت    
سا تغییش هی دُذ؟( هحلْل یذ)کذام هْسد صیش داسای ًطبستَ است ّ سًگ لْگْل  (الف  

آة - 4 سیت                           – 3 سیت صهیٌی                       – 2 خیبس                      – 1  
 

ّجْد ًذاسد؟کذام هْسد صیش دس سبختبس غطبی سلْل  (ة  
  کشثْ ُیذسات- 4هْلکْل پشّتئیي                        - 3لیپیذ                           - 2ّیتبهیي                       - 1

کذام هشد صیش جضّ هْاد هعذًی هْسد ًیبص ثذى هب  است؟ (ج  
آلْهیٌیْم- 4لیپیذ                       - 3سذین                       - 2پشّتئیي                           - 1  

ثیطتش آًضین ُبی سّدٍ ثبسیک دس کذام اًذام سبختَ هی ضًْذ؟ (د  
پبًکشاط - 4 کجذ                     – 3 کلیَ                        – 2 هعذٍ                         – 1  

۱ 

 
 

5/3  

.جبُبی خبلی سا ثب کلوبت هٌبست کبهل کٌیذ  

.ثبص است.....................  فقط ساٍ ّسّد هبدٍ غزایی ثَ ٬ٌُگبم ثلع  (الف  

. سشعت ّاکٌص ُبی ضیویبیی سا صیبد هی کٌٌذ٬.......................... ثعضی   (ة  

.هحل گْاسش ًِبیی غزا است .................. (ج  

.است................................... ّظیفَ اصلی  کشثْ ُیذسات ُب دس ثذى  (د  

.دس دهبی هعوْلی هبیع ُستٌذ....................... چشثی ُبی  (ٍ  

.اص ّیتبهیي ُبی هحلْل دس آثٌذ..........  ّ ّیتبهیي ُبی گشٍّ ........... ّیتبهیي  (ّ  

(دس ثذى جبًذاساى. )ّجْد داسد........................................ آُي دس سبختبس  ( ص  

۲ 

. بودن عبارات زیر را مشخص کنیذ غلط یاصحیح 1  

.هبیع صفشا دس گْاسش چشثی ُب ًقص داسد (الف  

.سّدٍ ثبسیک هحل گْاسش ًِبیی غزا است (ة  

.گلْکض ًْعی قٌذ است کَ اص کٌبس ُن قشاسگشفتي  هْلکْل ُبی  سلْلض  ثَ ّجْد هی آیذ (ج  

. اسصش غزایی آى خْساکی ثیطتش است٬ ثیطتش ثبضذ٬ُشچَ هقذاس یک ًْع هبدٍ غزایی کَ هی خْسین (د  

۳ 

 
75/0  

 ۴ هصشف صیبد ًوک چَ ضشسی داسد؟
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 ًقص ُش یک اص ّیتبهیي ُبی صیش سا  اص جذّل اًتخبة ّ جلْی آى ثٌْیسیذ؟ 1

  

 

۵ 

5/0 (یک هْسد)آة چَ ًقطی دس هْجْدات صًذٍ داسد؟    
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 گیاهان چگونه نشاسته می سازنذ؟ 1

 

۷ 

(دّ هْسد)چَ ًقص ُبیی دس ثذى هب داسد؟  (چشثی)لیپیذ  1  ۸ 

75/0  ۹ آهیٌْ اسیذ  چیست؟ 

 
75/0  

۱∙ چشا غزا هذتی دس هعذٍ ثبقی هی هبًذ؟  

 
1 

 لْلَ گْاسش چیست؟

 

۱۱ 

 چشا هْاد قٌذی ثبعث پْسیذگی دًذاى ُب هی ضًْذ؟ 1

 

۱۲ 

75/0  اضبفَ ّصى چَ خطشاتی داسد؟ 
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5/0  یک هْسد اص ّظبیف کجذ سا ًبم ثجشیذ؟ 
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                هْفق ثبضیذ         

…………….  : Αّیتبهیي  

…………….. :Bّیتبهیي  …………… :Dّیتبهیي  

   سالهت پْست–پیطگیشی اص کن خًْی 

  جزة کلسین–سالهت چطن 
…………… :Cّیتبهیي  


