
 
 ثبػوِ تؼبلی ..........................ًبم ٍ ًبم خبًَادگی: ..........

 اداسُ کل آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتبى آرسثبیدبى غشثی

 هذیشیت آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿْشػتبى ؿَط

 دی  9دثیشػتبى هتَػطِ اٍل 

 99 -99ػبل تحصیلی 

 «ثبد گشاهی ایشاًی کبالی اص حوبیت ػبل»

 09/03/99تبسیخ اهتحبى :  هبدُ دسػی:ػلَم تدشثی 

 دلیمِ 90هذت اهتحبى :  1399ًَثت اهتحبًی :  دٍم خشداد هبُ 

 صجح 10ػبػت ؿشٍع:   پبیِ : ّفتن ، ؿؼجِ کالع : .......

 21تؼذاد ػؤال:                2تؼذاد صفحِ:  .............................ؿوبسُ داًؾ آهَصی : 

 بارم ػؤاالت صفحِ یک              (99-ًول«)آًگبُ کِ تٌْب ؿذی ٍدس خؼتدَی یک تکیِ گبُ هطوئي ّؼتی ثش هي تَکل ًوب» ردیف

1 

 ًـبى دّیذ.« ى»ٍ ػجبستْبی ًبدسػت سا ثب « د»ػجبستْبی دسػت سا ثب 

  اػت. )           ( آصهبیؾالف( ثْتشیي ساُ ثشسػی دسػتی آًچِ پیؾ ثیٌی کشدین اًدبم 

 ة( یکی اص هْوتشیي کبسّبی کجذ تٌظین هیضاى آة ثذى اػت. )           (

 ثِ سٍدُ ثبسیک هتصل اػت. )         (لَصالوؼذُ )پبًکشاع( ج( 

  (        . ) ػتا هشکتّبی  کشثَّیذسات اص گلَکضد ( 

1 

 
 
 

 ّش یک اص ػجبسات صیش سا ثب کلوِ هٌبػت داخل پشاًتض کبهل کٌیذ.
 اًشطی پتبًؼیل کـؼبًی( –......... اػت. )اًشطی پتبًؼیل ؿیویبیی ................ الف( اًشطی رخیشُ ؿذُ دس اًَاع ػَختْب ٍ هَاد غزایی اص ًَع

 یًََلیت( -......... اػتفبدُ هی ؿَد. )آلَهیٌیَم  ّب اص  ............ شٍاًیة( ثشای ػبیك ثٌذی ػمف خبًِ ّب یب صیش ؿی

 ٍیتبهیي( –........ ػبختِ ؿذُ اًذ.)آهیٌَ اػیذ ًبم  ....................ج( ّوِ پشٍتئیي ّب اص هَلکَل ّبیی ثِ 

 هَیشگ ّب ( –........ فمط اص یک الیِ ثبفت پَؿـی ػبختِ ؿذُ اػت.)ػیبّشگْب د( دیَاسُ ............

1 

3 

 ب الف

 گَگشد تشکیت

 هغ ػٌصش هَلکَلی

 ؿکش ػٌصش اتوی

  هخلَط

 اػت(اضبفِ « الف»)یک هَسد دس ػتَى استجبط داسًذ آًْب سا ثِ ّن ٍصل کٌیذ.« ة»ثب یکی اص هَاسد ػتَى « الف»ّش یک اص هَاسد ػتَى 

 
  

75./ 

4 
 .صیش سا ثٌَیؼیذ ّش یک اص هَاد  اًتخبة ثشای  ػلت یک 

 .........................                ة( آلَهیٌیَم دس َّاپیوب ...............................الف( ػین هؼی دس ػین ثشق ..........................
5./ 

5 
 ثٌَیؼیذ. یک خولِاػتفبدُ کشد . دلیل آًشا سا دس وی تَاى دس ػبخت لَاصم آؿپضخبًِ اص فلض آّي خبلص ً

 
5./ 

6 
 هَسد ثٌَیؼیذ. دٍاص اّویت دسیبچِ ّب 

5./ 

7 
 هَسد ثٌَیؼیذ. دٍاص ٍیظگی آة ّبی صیش صهیٌی 

 
5./ 

8 

حبل حشکت اًذ. اًشطی خٌجـی آًْب سا ثب دس ؿکل صیش دٍچشخِ ػَاس ٍ اتَهجیل ثب ػشػت یکؼبًی دس اهتذاد غشة ثِ ؿشق دس 

 .یکذیگش همبیؼِ کٌیذ
 

75./ 

9 
  تفبٍت ثیي یک هٌجغ اًشطی تدذیذ پزیش سا ثب یک هٌجغ اًشطی تدذیذ ًبپزیش ثیبى کٌیذ. )دٍ هَسد(

1 

10 

 پبػخ دّیذ. اًشطی ثشق آثیثب تَخِ ثِ 

 الف(اًشطی آة دسیبچِ پـت ػذ اص چِ ًَػی اػت؟

 ة( ٍلتی آة اص طشیك لَلِ ثِ طشف تَسثیي ًیشٍگبُ ّذایت هی ؿَد چِ اًشطی ای داسد؟                                 
5./ 

11 

 ثِ ػؤاالت صیش دس یک خولِ پبػخ دّیذ. ساُ ّبی اًتمبل گشهبثب تَخِ ثِ 

 الف( چشا سادیبتَس خَدسٍ ثِ سًگ ػیبُ یب تیشُ ػبختِ هی ؿَد؟

 یبًِ ّب داسای في خٌک کٌٌذُ ّؼتٌذ؟ ة( چشا کیغ سا

 ج( چشا ٌّگبم دسػت کشدى کجبة ثب ػیخ فلضی اهکبى ػَختي دػتوبى ٍخَد داسد؟

5/1 

 ادامه سؤاالت در صفحه دوم



 

 

 مرادزاده :مصحح خانوادگی نام و نام
 امضاء

 : کتبی نمره : عملی نمره :نمره جمع

 

 بارم سؤاالت صفحه دوم ردیف

12 

  یکبی اًذاصُ گیشی ٍ ٍػیلِ اًذاصُ گیشی کبهل کٌیذثب تَخِ ثِ کویت ، خذٍل صیش سا 

 ٍػیلِ اًذاصُ گیشی یکبی اًذاصُ گیشی کویتًبم 

 اػتَاًِ هذسج ....................... حدن

  .................... کیلَگشم خشم

5./ 

13 
 ثب تَخِ ثِ ػبصهبى ثٌذی ثذى پشػلَلی ّب خبّبی خبلی سا پش کٌیذ.

 .ج( دػتگبُ هثبل : ................................... .................................الف( ثبفت هثبل :  ..........................          ة( اًذام هثبل :  
75./ 

14 

 گیبّی ٍ خبًَسی خذٍل صیش سا کبهل کٌیذ. یبختِثب تَخِ ثِ هـخصبت 

 خبًَسی یبختِ گیبّی یبختِ هـخصِ

 ًذاسد .......................... کلشٍپالػت

  ........................ داسد هیتَکٌذسی

5./ 

15 

  خذٍل صیش دسثبسُ هَاد هغزی اػت ثب کلوِ ّبی هٌبػت خذٍل سا کبهل کٌیذ.

 ًمؾ هٌجغ هبدُ هغزی

 ػالهت چـن َّیح،گَخِ فشًگی .....................

 َل ّبی لشهضجلگػبختبس  .......................... آّي
 

5./ 

16 

  خًَی خذٍل صیش سا کبهل کٌیذ. یبختِ ّبیدس هَسد 

 کبس ؿکل ػلَلًَع 
 اًتمبل گبص ّبی تٌفؼی سکه مانند با وسط فرو رفته ..............................
 دفبع اص ثذى تقریبا کروی شکل گلبول های سفید
  دخبلت دس اًؼمبد خَى بسیار ریز و شکل به خصوصی ندارند. .............................

5./ 

17 

 ثب تَخِ ثِ ؿکل همبثل ثِ ػؤاالت پبػخ دّیذ.

 ..................؟ ثشد هی کدب ثِ سا خَى 2 ؿوبسُ سگ الف( 

 .................... ؟ داسد ًبم چِ 11 ؿوبسُ حفشُ ة(

 خَى تیشُ ٍخَد داسد یب سٍؿي؟................ 5ج( دس حفشُ ؿوبسُ 

                                                                      

 

75./ 

18 
 ............ ؟ کٌیذ هی پیـٌْبد اٍ ثِ سا هبیغ یب خبهذ ّبی چشثی اص کذاهیک ؿوب اػت هجتال للجی ثیوبسی یک ثِ اهیش هْذی  ثضسگ پذس

 دلیل خَد سا ثٌَیؼیذ.
75./ 

19 

 ثِ ػؤاالت صیش پبػخ دّیذ. غزا دس ثذى  ػفشثب تَخِ ثِ 

 الف( کجذ چِ ًمـی دس تدضیِ چشثی ّب داسد؟ 

 ة( کذام ثخؾ غزا سا ثِ هؼذُ هی فشػتذ؟
75./ 

20 
 ػِ هَسد ًبم ثجشیذ. اًذاهْبیی کِ دس تٌظین هحیط داخلی دخبلت داسًذاص 

75./ 

21 

هتش ثبالی  5/1ًیَتي ،ٍصًِ ای سا ثِ آساهی تب استفبع  3000ؿکل صیش یک ٍصًِ ثشداس سا ًـبى هی دّذ کِ ثب ٍاسد کشدى ًیشٍی 

 اػت؟ ٌذ طٍلػشؽ خبثِ خب هی کٌذ. کبس اًدبم ؿذُ تَػط ایي ٍصًِ ثشداس چ
75./ 

 15 جمع بارم                                                                  «تَفیك سفیك ساّتبى ثبد»                                                                                     


