
 هطخصبت داًص آهَص صهبى اهتحبى هطخصبت اهتحبى 

هحل هْش آهَصضگبُ  : ًبم: سبػت ضشٍع ػلَم تجشثی: دسس

: ًبم خبًَادگی 10/1395:   / تبسیخ ّطتن: پبیِ

 سیوب اکجشصادُ: عشاح سؤالدقیقِ  75:      صهبىًَثت اٍل  

ًوشُ سؤاالت سدیف 

 هخلَط ٍ جذاسبصی هَاد: 1فصل 

ثِ ًظش ضوب ایي ّب هخلَط ّوگي ّستٌذ یب . ثؼضی هَاقغ ثشخی ًَضیذًی ّب سا قجل اص استفبدُ ّن هی صًین  1

 ًبّوگي؟ تَضیح دّیذ؟ 

75/0 

 25/0 ضیش هخلَعی اص چشثی ٍ آة است ثشای جذاسبصی چشثی اص ضیش اص چِ دستگبّی استفبدُ هی ضَد؟ 2

 صیش هطخص کٌیذ؟حل ٍ حل ضًَذُ سا دس ضکل  3

 

 

5/0 

 تغییشّبی ضیویبیی دس خذهت صًذگی: 2فصل 

 :دس هؼبدلِ ًَضتبسی صیش 4

گبص هتبى + → اکسیژى کشثي دی اکسیذ + ثخبس آة +  گشهب

 :ٍاکٌص دٌّذُ ّب ٍ فشآٍسدُ ّب سا هطخص کٌیذ( الف

 .ایي ٍاکٌص گشهبدُ است یب گشهبگیش؟ چشا( ة

1 

 5/0 سشیؼتش هی سَصد؟چشا حجِ قٌذ آغطتِ ثِ خبک ثبغچِ  5

 : سَختي چَة ٍ صًگ صدى آّي سا اص لحبػ سشػت اًجبم ٍاکٌص ٍ ًَع سَختي ثب ّن هقبیسِ کٌیذ 6

 

5/0 

 اص دٍسى اتن چِ خجش؟: 3فصل 

+𝑀𝑔2ثب تَجِ ثِ  7
12
 :ثِ سؤاالت صیش پبسخ دّیذ 24

 تؼذاد ًَتشٍى ّب( ج                      تؼذاد الکتشٍى ّب( ة                     تؼذاد پشٍتَى ّب( الف

75/0 

الکتشٍى ثبضذ ٍ تؼذاد ًَتشٍى ّبی آى سِ ػذد ثیطتش اص تؼذاد پشٍتَى ّبیص ثبضذ ػذد  20داسای  −𝑥2اگش یَى  8

 :اتوی ٍ ػذد جشهی آى سا ثذست آٍسیذ

75/0 

 تفبٍت تؼذاد پشٍتَى ّب ٍ ًَتشٍى ّب دس کذام اتن ثشاثش صفش است؟ چشا؟ 9

1 .𝐿𝑖3
7                    2 .𝐹𝑒26

56                    3 .𝐵𝑒4
9                  4 .𝑁7

14 

5/0 

 تٌظین ػصجی: 4فصل 

 افشاد ثٌذثبص ثب توشیي ثیطتش کذام قسوت هغض خَد سا تقَیت کشدُ اًذ؟( الف 10

 ساثغِ ثیي هخ ٍ هخچِ ثب ًخبع چِ ًبم داسد؟( ة

 .ثِ هب تَاًبیی فکش کشدى ٍ حشف صدى ٍ حل هسئلِ سا هی دٌّذکذام قسوت هغض ( ج

25/1 
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حشکبت تٌفسی ٍ ضشثبى قلت اٍ »ٍ « توبم خبعشات خَد سا فشاهَش کشدُ است»ی هغضی ضخصی ثشاثش ضشثِ 11

 دس ّش هَسد ثِ تشتیت کذام قسوت هغض اٍ آسیت دیذُ است؟ « دچبس اختالل ضذُ است

5/0 

 حس ٍ حشکت 5فصل 

 :سؤاالت صیش پبسخ کَتبُ دّیذ ثِ 12

 هشکض حس ضٌَایی دس کجب قشاس داسد؟( الف

 :دٍ هَسد اص ٍظبیف استخَاى ّب سا ثٌَیسیذ( ة

 : هبّیچِ ّبی صبف ٍ اسکلتی سا اص لحبػ سًگ ٍ ػول ثب ّن هقبیسِ کٌیذ( ج

5/1 

 :جولِ صیش سا تفسیش کٌیذ 13

 «کبس هی کٌٌذهبّیچِ ّبی اسکلتی ػول هتقبثل داسًذ ٍ جفت جفت »

1 

 تٌظین َّسهًَی: 6فصل 

 .....................ی ّستن کِ دس کبسکشد غذُ تیشٍئیذ هؤثشم ػٌصش( الف                            14

 .....ًَػی َّسهَى کبٌّذُ قٌذخَى ّستن کِ اص پبًکشاس تشضح هی ضَم ( هي چیستن؟            ة

 ................. غذُ ای ّستن کِ دس ثبالی کلیِ قشاس داسم ( ج                          

75/0 

 :  دٍ اًذام ّذف ثشای َّسهَى ّبیی کِ اص غذُ پبساتیشٍئیذ تشضح هی ضًَذ ًبم ثجشیذ( الف 15

 یک صفت ثبًَیِ جٌسی دس دختشّب رکش کٌیذ؟( ة

 غذُ ّیپَفیض ثبضذ؟یک غذُ ًبم ثجشیذ کِ تحت ًظبست ( ح

5/0 

25/0 

25/0 

 الفجبی صیست فٌبٍسی: 7فصل 

 ػبهل تؼییي کٌٌذُ صفبت اسثی دس سلَل چِ ًبم داسد؟ ( الف 16

 (دٍ هَسد)ػَاهل هؤثش ثشایجبد سشعبى سا ًبم ثجشیذ؟ ( ة

 دس چِ ًَع تقسین سلَلی، تؼذاد کشٍهَصم ّب تغییشی ًوی کٌذ؟( ج

1 

 5/0 : جبًذاساى سا ثٌَیسیذ صفبت اسثیهثبلی اص اثش هحیظ ثش  17

 تَلیذ هثل دس جبًذاساى 8فصل 

 ًَع لقبح دس جبًَساى صیش سا هطخص کٌیذ؟ 18

 قَسثبغِ -گبٍ                            -

5/0 

 اص جبًَساى صیش ًَع تَلیذ هثل غیشجٌسی سا هطخص کٌیذ؟دس ّش کذام  19

 :ثبکتشی             -:                      هخوش ًبًَایی -

5/0 

 :ضکل هقبثل سا ًبم گزاسی کٌیذ 20

 

1 

 «پیشٍص ٍ هَفق ثبضیذ»
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