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 1 ضوبرُ غفحِ:               2تعذاد غفحِ:                                                                    ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
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 زدن ))ص(( و عثارت نادرست را تا ))غ((  مشخض کنیذدر هریک از عثارات زیر، عثارت طحیح را تا عالمت

 ⃝ غ:     ⃝ ًورُ( ظ: 25/0ی عال یک هحلَل جبهذ درجبهذ است.)سکِ .1

 ⃝غ   ⃝ظًورُ( 25/0)ّب را آزاد کرد. تَاى اًرشی ضیویبیی آىتٌْب ثب سَختي هَاد هی .2
 ⃝غ    ⃝ظ ًورُ( 25/0)دارد.  قرار ًخبع ثبالی در کِ ی هغس  استسبقِ از ثخطی الٌخبع ثػل .3

 ⃝غ     ⃝ًورُ( ظ 25/0سبزًذ. )ّب را هیّب، کرٍهَزٍمدرٍى ّستِ ّوراُ ثب پرٍتئیي DNAّبی رضتِ .4

 ⃝غ    ⃝ًورُ(  ظ 25/0ضًَذ. )گبهت ّبی هبدُ در اًسبى ثعذ از ثلَغ تَلیذ هی .5

 طحیح را انتخاب و عالمت تسنیذ. در هر یک از سواالت زیر گسینه

 ًورُ(    25/0کذام یک از هخلَط ّبی زیر ّوگي است؟) .6

 ⃝د: گَگرد در آة    ⃝ج: آة در ًفت   ⃝ة: ضکر در آة  ⃝الف: ًوک ععبم در ًفت

  ًورُ( 25/0)کذام تغییر ضیویبیی زیر هضر است؟  .7

 ⃝د: تجذیل ضذى اًگَر ثِ سرکِ    ⃝ج: پَسیذى ثرگ درخت    ⃝ة: زًگ زدى آّي   ⃝الف: سَختي ًفت

 ًورُ( 25/0)گَیٌذ؟ ّبی آى ثبضذ چِ هیتر از تعذاد پرٍتَىثیص ّبی آىثِ اتوی کِ تعذاد الکترٍى .8

 ⃝د: ایسٍثبر   ⃝ج: ایسٍتَح   ⃝ة: یَى هٌفی   ⃝الف: یَى هثجت 

 ًورُ( 0.25)ّبی هختلفی را ثِ پیبم حسی تجذیل کٌذ؟ تَاًذ اثر هحرککذام اًذام حسی هی .9

 ⃝د: گَش    ⃝ج: پَست    ⃝ة: زثبى   ⃝الف: چطن 
 ًورُ( 25/0)ضَد؟ َّرهَى رضذ از کذام غذُ ترضح هی .10

 ⃝د: پبراتیرٍئیذ   ⃝ج: ّیپَفیس   ⃝ة: پبًکراض   ⃝الف: تیرٍئیذ

  ًورُ( 25/0)ضَد؟ گسبلی ثبعث افسایص َّضیبری هیرّبی کذام غذُ در ثسَّرهَى .11

 ⃝د: پبراتیرٍئیذ   ⃝ج: ّیپَفیس   ⃝ة: پبًکراض   ⃝الف: تیرٍئیذ

 ًورُ( 25/0؟) تَاًذ تغییر کٌذهیکذام غفت در اًسبى تحت تأثیر هحیظ  .12

 ⃝د: پیَستِ ثَدى ًرهی گَش   ⃝ج: تیرگی رًگ پَست   ⃝ة: رًگ چطن  ⃝الف: چبل رٍی گًَِ

 ًورُ(.  25/0کٌذ) . تَلیذهثل هیهخور یک جبًذار تک سلَلی است کِ ثِ رٍش .......................... .13

 ⃝زایید: ّبگ   ⃝ج: قغعِ قغعِ ضذى   ⃝ة: جَاًِ زدى   ⃝ضذىالف: دًٍین

 جاهای خالی را تا کلمه مناسة پرکنیذ.

 .ضًَذاًذ .........................   ًبهیذُ هیپراکٌذُ ّن در یکٌَاخت عَر آى ثِ یدٌّذُ تطکیل هَاد ّبیررُ هخلَعی کِ .14

 ًورُ(5/0)

کٌذ ........................ ًبهیذُ ضَد ٍ گرهب ٍ ًَر تَلیذ هیکسیصى ترکیت هیاثِ ٍاکٌطی کِ در آى یک هبدُ ثِ سرعت ثب  .15

 ًورُ( 25/0) ضَد.هی

 ًورُ( 5/0)گَیٌذ. ّبی یک عٌػر کِ تعذاد ًَترٍى هتفبٍت دارًذ ......................... آى عٌػر هیثِ اتن .16
 ًورُ( 5/0)دٌّذ. اًذ ............................... را تطکیل هیای از تبرّبی عػجی در کٌبر ّن کِ تَسظ غالفی احبعِ ضذُهجوَعِ .17

 ًورُ(1.)ًبم داردی قٌذ خَى ..............................  ٍ َّرهَى افسایٌذُ قٌذ خَى .................................. َّرهَى کبٌّذُ .18

 ًورُ( 5/0ّب دارًذ. )افطبًی گلّبیی هبًٌذ .................................. ًقص هْوی در گردُحطرُ .19
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 سواالت تشریحی

 ًورُ(5/0ضَد.)یک حالل ٍ کذام حل ضًَذُ هحسَة هیتَضیح دّیذ در هحلَل آة ٍ الکل کذام .20

 

 ًورُ(5/1ثسًیذ. )تغییرّبی ضیویبیی ٍ فیسیکی را تعریف کٌیذ ٍ ثرای ّر یک هثبل  .21

 

 

  اگر ًوبد عٌػر کرثي  .22
 ّبی آى را هطخع کٌیذ.ثبضذ ، عذد اتوی، عذدجرهی، تعذاد الکترٍى، پرٍتَى ٍ ًَترٍى   

 ًورُ( 25/1)

 

 

 ًورُ(1ّر یک را ثٌَیسیذ.) ًبم دٍ هرکس هْن عػجی ٍ هحل قرارگیری .23

 
 ًورُ( 1) چْبر هَرد از ٍظبیف استخَاًْب در ثذى را ثٌَیسیذ. .24

 

 

 ًورُ(  5/0)تفبٍت رثبط ٍ تبًذٍى چیست؟ .25

 

 
 ًورُ(75/0) کذاهٌذ؟. آى سِ اًذام ضَد هی خَى در کلسین یَى افسایص ثبعث سِ اًذام رٍی تأثیر ثب پبراتیرٍئیذ، یغذُ یّب َّرهَى .26

 

 (5/0دٍ ٍیصگی تقسین هیتَز را ثٌَیسیذ. ) .27

 

 ًورُ(5/0هٌظَر از شى چیست؟) .28

 

 ًورُ (1کٌٌذ؟)دارًذ، ثیطتر از جبًَراىِ دارای لقبح داخلی، گبهت تَلیذ هیچرا جبًَراًی کِ لقبح خبرجی  .29


