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 بارم سواالت ردیف
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 ی را با کلوه هناسب کاهل کنیذ.لجاهای خا

 گَیٌذ.ّا تِ یکذیگر را .................. هیاظتخَاى ( هحل اتفالالف

 ّا تعذاد ................ تا ّن فرق دارد.( در ایسٍتَجب

  اًذ کِ در تخػ .............. گَغ داخلی لرار دارًذ.داریّای هصُّای ـَتی ظلَل( گیرًذُج

 ًذ.رگیّای گردُ رٍی هادگی گل لرار هید(ٌّگام ............ داًِ

2 
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 (هشخص کنیذ.×گسینه  هناسب را باعالهت)

 تَاًیذ جذا کٌیذ.؟ّای زیر را هییک از هخلَطاگر لیف جذاکٌٌذُ)دکاًتَر( داؼتِ تاؼیذ، کذام -

 □د( آتلیوَ ٍ آب             □ٍ آب ج( ًوک           □ٍ آب ب( رٍغي          □الف( الکل ٍ آب

 ًاحیِ هغس هرتثظ اظت؟فرآیٌذ تفکر تِ کذام  -

 □د( گرُ حیات         □ّای هخج( ًیوکرُ            □الٌخاع  ب(  تفل               □الف( هخچِ

 ّا اظت؟کذام غذُ تٌظین کٌٌذُ عول ظایر غذُ -

 □ِد( غذُ فَق کلی             □ج( غذد جٌعی                     □ب( تیرٍئیذ              □الف( ّیپَفیس

 ؟ؼَدکذام تغییر ؼیویایی زیر، تا دریافت اًرشی اًجام هی -

 □د(فاظذؼذى هیَُ        □ج(ظَختي جٌگل        □ب( زًگ زدى خَدرٍ         □الف( ظَختي ًفت

 

2 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.
 ًَع عول هاّیچِ ـاف چگًَِ اظت؟

 اظت؟ُ ًَری چؽن ذتؽخیؿ رًگ تر عْذُ کذام ظلَل گیرً

 ؼَد چِ ًام دارد؟َّرهَى کاٌّذُ لٌذ خَى کِ از پاًکراض ترؼح هی
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 هشخص کنیذ.×( یا غلط بودى جوالت زیر را با عالهت) صحیح 
       □غ   □کٌٌذ.                 ؾهَاد تعذ از هخلَط ؼذى توام خَاؾ اٍلیِ خَد را حفظ هی

       □غ   □ؾ                                     ٍردُ اظت.   آدر ٍاکٌػ ظَختي، اکعیصى یک فر

       □غ   □ؾگیرد.                         تٌظین َّرهًَی ًعثت تِ تٌظین عفثی کٌذتر اًجام هی
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5 
 ؼَد؟ّایی تاعث افسایػ یَى کلعین در خَى هیغذُ پاراتیرٍئیذ تا تاثیر تر رٍی چِ اًذام

 55/0 

 ؼیویایی هفیذ ٍ یک تغییر ؼیویایی هضر را ًام تثریذ.یک تغییر  6
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 تا تَجِ تِ ؼکل هماتل هَارد خَاظتِ ؼذُ را پاظخ دّیذ.

 کٌذ؟الف( تا افسایػ دها همذار حل ؼذى ًوک در آب چِ تغییری هی

 کٌذ یا در آب گرم؟ تر تٌفط هیب( هاّی در آب ظرد تْتر ٍ راحت

 تِ چِ دلیل؟
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ی لٌذ تِ اگر یک حثِ لٌذ را رٍی ؼعلِ تگیرین تا ؼرٍع تِ ظَختي کٌذ ٍ ظپط از ؼعلِ دٍر کٌین، حثِ

 دّذ. دلیل آى چیعت؟ظَختي خَد اداهِ هی

 
5/0 

 57/0 :ظِ ؼرط الزم ترای ظَختي)هثلث آتػ( را ًام تثریذ 9
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 را تنویسیذ. موارد خواسته شذه ،تا توجه ته نماد شیمیایی مقاتل

 .............الف( ًام عٌفر

 ..............ب( عذد اتوی

 را رظن کٌیذ:ج( هذل تَر

5/1 

11 
 5/0 .ّا) زیعت فٌاٍری(را ًام تثریذّای ایجاد ـفات جذیذ در جاًذاراى تِ ٍظیلِ اًتمال شىدٍ هَرد از رٍغ
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 اگر در ظلَل هماتل تمعین هیتَز ـَرت گیرد، هَارد خَاظتِ ؼذُ را تٌَیعیذ.

 ؟آیذتِ ٍجَد هی ظلَلتعذاد  چِالف(

 تِ ٍجَد آهذُ چٌذ کرٍهَزٍم ٍجَد دارد؟ ب( درّر ظلَل
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 وصل کنیذ. برا ته کلمه مناسة در ستون  الفهر عثارت ستون 

 ظتَى )ب(   ظتَى )الف(

 ظیٌاپط Ο Ο ایي لعوت در افراد تٌذتاز تمَیت ؼذُ اظت.

 ًخاع Ο Ο ّا اظت.َللّا تا ّن یا تا ظهحل ارتثاط ًَرٍى

ّای غیر ارادی هثل تٌفط، ضرتاى للة ٍ فؽار خَى اظت ٍ هرکس کٌترل فعالیت

 الٌخاع لرار دارد.در تفل

Ο Ο ِهخچ 

 گرُ حیات Ο Ο رظاًذ.ّا هیّای هغس را تِ اًذاماعالعات هحیظ را تِ هغس ٍ فرهاى
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 نوع تولیذ مثل را در جانذاران زیر مشخص کنیذ.

                                ).......................(ج( ؼمایك دریایی                  ).......................(ب( هخور              ).......................( الف( تاکتری
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 پــــناه یگــــــانه هســـتی بـخش مـوفــق باشــــیذرد                                                                                                             
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