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صیغت : ًبم دسط :ًبم ّ ًبم خبًْادگی

 ؽٌبعی 

 هحل هِش آهْصؽگبٍ

 

 

دُن، : پبیَ ّ سؽتَ

 ػلْم تجشثی
:  اتبق

 

ًْثت 

 :اهتحبًی
 : عبػت ؽشّع

:    تؼذاد صفحبت
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:  تؼذاد عْاالت

28 

: ًبم دثیش

 
  دلیم60َ: ّلت :  تبسیخ

 ًوشٍ تجذیذ ًظش :ًوشٍ ثَ حشّف :ًوشٍ ثَ ػذد

 ثبسم عئْاالت سدیف

  الف

 ًوشٍ 0.5 ُشکذام :جوالت صحیح ّ غلط سا هؾخص کٌیذ

 .گْاسػ دس سّدٍ ثبسیک فمط اص ًْع ؽیویبیی اعت .1
 .ًیشّی جبرثَ صهیي دس حشکت غزا دس هشی، ًفؾی ًذاسد .2
 .  خْى ًمؼ داسًذPHآلجْهیي ُب دس حفظ فؾبس اعوضی ّ تٌظین  .3

دس هبُیبى غضشّفی غذد ساعت سّدٍ ای ًیض همذاسی ًوک ثغیبس غلیظ سا  .4

 . ثَ سّدٍ تشؽح هی کٌٌذ

 .فمط دیْاسٍ ًخغتیي ضخین داسًذ (کالًؾین)یبختَ ُبی چغت آکٌَ  .5
 . کْدُبی آلی، هْاد هؼذًی سا ثَ آُغتگی آصاد هی کٌٌذ .6
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  ج

 ًوشٍ 0.5 ُشکذام :کبهل کٌیذ

 .کؾیذٍ هی ؽْد......... ٌُگبم ػطغَ صثبى کْچک ثَ طشف  .7

.............. ّ........... گلجْل ُبی لشهض آعیت دیذٍ ّ هشدٍ دس  .8

 . تخشیت هی ؽًْذ

 . ایجبد هی ؽْد.................... عٌگ کلیَ ثیؾتش دس ًتیجَ سعْة  .9
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  ًوش0.5ٍُشکذام : عئْاالت دّ گضیٌَ ای

 . تؾکیل ؽذٍ اعت ( اجتوبع–ثْم عبصگبى )ُش صیغت ثْم اص چٌذ  .10
دعتگبٍ تٌفظ هحغْة هی  (اًتمبل-ُبدی)کیغَ ُبی حجبثکی جضء ثخؼ ُبی  .11

 .ؽًْذ
اًؼکبط دفغ اًجبم  ( کْلْى پبییي سّ–ساعت سّدٍ )ثب ّسّد هذفْع ثَ  .12

 .هی ؽْد
 ( حفشٍ ػوْهی–حفشٍ گْاسؽی )دس ثی هِشگبًی هثل کشم ُبی لْلَ ای  .13

 .کبس اًتمبل هْاد سا اًجبم هی دُذ

 ( هتبًفشیذی–پشّتًْفشیذی )ّجْد یبختَ ُبی ؽؼلَ ای اص اختصبصبت  .14

 .اعت
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  ًوش0.5ٍُشکذام : عئْاالت چِبس گضیٌَ ای

 .لشاس داسد................ ثٌذاسٍ یب اعفٌگتش پیلْس دس حذ فبصل  .15
هشی  ّ دُبى( هؼذٍ ّ سّدٍ ثبسیک     ج( هشی ّ هؼذٍ         ة (الف

 سّدٍ ُبی ثبسیک ّ ثضسگ (د 

  کذام یک اص هْاسد صیش دس عطح ثیشًّی یبختَ ّجْد داسد؟ .16
 (     د گلیکْلیپیذ (ج کلغتشّل   (ة  فغفْلیپیذ (الف

 پشّتئیي

 
 

 .......... ثضسگتشیي گْیچَ عفیذ ًوی تْاًذ  .17
ُغتَ یک لغوتی داؽتَ  (ة هٌؾب ثٌیبدی هیلْئیذی داؽتَ ثبؽذ (الف

 ثبؽذ
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عیتْپالعن ثذّى داًَ  (د دس اًذام ُبی لٌفی تْلیذ ؽْد (ج

 داؽتَ ثبؽذ

 

ٍ  

 ُشکذام یک ًوشٍ: عئْاالت تؾشیحی
 گبصّئیل صیغتی چگًَْ تِیَ هی ؽْد ّ چَ هضایبیی داسد؟ .18
ثشای عبختَ ؽذى گلجْل ُبی لشهض دس هغض اعتخْاى چَ هْادی الصم اعت؟  .19

  هْسد4

  ( ًوش0.5ٍ). اص ّظبیف خْى حذالل دّ هْسد سا ثٌْیغیذ .20
 ثب عبیش هْیشگ ُبی ثذى دس چیغت؟  (گلْهشّل)تفبّت هِن کالفک  .21
دس اًذام ُبی ُْایی ّ )اص توبیض یبختَ ُبی سّپْعتی چَ عبختبسُبیی  .22

 ثَ ّجْد هی آیذ؟  (صهیٌی
  هْسد4دس ؽیشٍ ی کشیچَ چَ هْادی یبفت هی ؽْد؟  .23

 . لیگٌیي چیغت؟ ّ چَ کبسی اًجبم هی دُذ .24
هِوتشیي ُوضیغتی ُبیی کَ گیبُبى ثشای جزة هْاد هؼذًی اًجبم هی  .25

 . دٌُذ سا ًبم ثجشیذ
 (ُش کذام اص ثبکتشی ُبی ًبهجشدٍ چَ ػولی اًجبم هی دٌُذ؟ الف .26

 ًیتشات عبص  (آهًْیبک عبص       ة
 چَ ػبهلی ثبػث تکبهل گیبُبى گْؽتخْاس ؽذٍ اعت؟ .27

 

9.5 

 :فؼبلیت
 گیشی لشاس ًظش اص سا ُب ای دّلپَ ّ ُب ای لپَ تک عبلَ ًخغتیي .28

 . کٌیذ همبیغَ ػشضی ثشػ صیشدس ثبفتی ُبی عبهبًَ
.  ثضًیذ هثبل یک کذام ُش ثشای              ّ

 سیؾَ دّ لپَ ای  سیؾَ تک لپَ ای

  دعتجبت آًّذی

  تؼذاد دعتَ ُبی آًّذی

  هغض

  پْعت

  هثبل
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 جوغ هْفك ثبؽیذ
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