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طجك لبًَى سَم ًیَتَى  -صحیح 1وٌذ جبرثِ است دس گضیٌِ گلَلِ ٍاسد هیًیشٍیی وِ آٌّشثب ثِ  -2گسینه . 36

ثب دٍ ًیشٍی ثِ آٌّش -وٌذ، گلَلِ ًیض آٌّشثب شذُ ٍ ثِ آٌّشثب ًیشٍ ٍاسد هیًیشٍ ٍاسد وٌذ گلَلٍِلتی آٌّشثب ثِ 

 شَد.ًیشٍی گشاًش)ٍصى(( ٍاسد هی -وشش ًخ(ٍ دٍ ًیشٍی غیش توبسی)ًیشٍی هغٌبطیسی -توبسی)همبٍهت َّا

وي ثِ ػوَد ثش سطح ثبػث جزة تختِ دبن ٌبطیسیغوشذ ٍ ًیشٍی هًیشٍی ٍصى جسن سا ثِ دبییي هی -1گسینه.37

خَاّذ ثِ سوت ٍ ًیشٍی الىتشیىی ٍجَد ًذاسد چَى گفتِ ًشذُ دٍ جسن ثبسداسًذ، دس جسن هیشَد سوت تختِ هی

شَد.وٌذ ٍ هَاصی سطح ثِ سوت ثبال ٍاسد هیدبییي حشوت وٌذ وِ ًیشٍی اصطىبن ثب آى هخبلفت هی

 اطالػبت هسئلِ -3گسینه.38

  ًیشٍی ػلی+ ًیشٍی سضب  حسیي ًیشٍیاحوذ+ ًیشٍی        

 سضب ًیشٍیاحوذ+ ًیشٍی  ًیشٍی ػلی+ ًیشٍی حسیي        

)جوغ طشفیي ساثطِشَدساثطِ ثبال ًتیجِ هیاص 

 ًیشٍی سضب  حسیي  ًیشٍی

 آهَصاىول اًشطی هصشفی داًش  =  x 144  x 11  004444 =  044444444 ویلَ طٍل            4گسینه.39

 اًشطی تَلیذی ّش چَة وجشیت  = 0444 طٍل  = 0   ویلَ طٍل               

              044444444 =  
044444444

2
تؼذاد وجشیت  =  

ّب ثشاثش است چَى دس هسئلِ گفتِ شذُ جشم دٍ هبدُ ثشاثش است ، دلیل ثبال لشاس ٍصى ّش آّي ٍ ًبخبلصی -4گسینه .44

ش ّب ثیشتگشفتي ًبخبلصی چگبلی ووتش آى ًسجت ثِ آّي است ٍ چَى جشم دٍ هبدُ ثشاثش است دس حجن ًبخبلصی

است.

ٍ فشبس داخل اص  شَد() ثب افضایش سشػت َّا فشبس ون هیثیشتش 3ٍ 0دٌجشُ  ثیشٍى اتبق اص فشبس داخل -2گسینه.41

ٍ ّویشِ ًیشٍی خبلصی اص طشفی وِ فشبس ثیشتش است ثِ  ووتش است ) ثِ ػلت ًیشٍی همبٍهت َّا( 1ثیشٍى دٌجشُ 

شَد.سوتی وِ فشبس ووتش است ٍاسد هی

ّب فمط آًفلًَضا شًَذ، دس ثیي گضیٌِّب تَسط هیىشٍسىَح ًَسی دیذُ ًویثب تَجِ ثِ شىل ٍیشٍس -3گسینه  .42

ػبهلش ٍیشٍس است.

 1گسینه.43
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 سئوال ایراد .44

شًَذ ٍ ًِ غزایی هلخ ٍ گٌجشه ثب سفتي ثِ جضیشُ )ة( دس چشخِ غزایی جبی ًذاسى دس ًِ شىش هی  -1گسینه.45

یِ زشَد ٍ اص دٍ ًَع هَجَد تغجغذ دس ّش دٍ جضیشُ شىبس ًوی -هیشًذ آٍسًذ ٍ اص گشسٌگی هیثشای خَسدى ثذست هی

وٌذ ٍ تَسط یه هَجَد شىبس یه هَجَد سا شىبس هیسٍثبُ دس جضیشُ)الف(  -وٌذ دس شبًس ثمبیش فشق ًوی وٌذهی

 شَد.وٌذ ٍلی تَسط هَجَدیشىبس ًویشَد ٍلی دس جضیشُ)ة( سٍثبُ یه هَجَد سا شىبس هیهی

ِ ًفغ طجیؼت است چَى اص وبغز وبّی ثهصشف وی است ٍ توبم فشآیٌذّب دس تَلیذ دٍ ًَع وبغز ی -2گسینه.46

 ای هصٌَػی است(اًذ)وبغز هبدُّبی یىسبلِ سبختِ شذُدسخت

)آة اسیذ PHشَد ثب اضبفِ وشدى آة ًضدیىتش هی 2تش ثبشٌذ اػذاد آًْب ثِ ٍ ثبص ضؼیفّشچِ اسیذ  -3نهگسی.47

 شَد.ون هی )ششثت هؼذُ(ثبص PHصیبد ٍ  لیوَ(

 0( است وِ فمط دس گضیٌِ 1313سبل ّب ثیشتشیي سطح آة دس شىل سوت چخ)ثب تَجِ ثِ شىل -4گسینه.48

 چٌیي است.

 ّوشاُ ثب ون شذى ًوه ٍ دهب ٍ وبّش آسوی است ٍ ًِ افضایش. PHافضایش  - 3گسینه.49

است   ٍ دبییض ٍ صهستبى تبثستبى ٍ ثْبس شتشیي تب ووتشیيیثتَجِ ثِ جذٍل غلظت هَاد آة ثِ تشتیت  ثب -2گسینه.54

اص ثیشتش ثِ ووتش  صهستبى  دبییض   ثْبس   تبثستبى بلی آة وِ ثب غلظت هَاد ساثطِ هستمین داسد ثِ تشتیت گدس چ

  است

 ّبتشتیت چگبلی طجك گفتِ گضیٌِ

 دبییض   صهستبى  تبثستبى  (1

 خَاًی داسد()ثب اطالػبت هسئلِ ّنصهستبى  دبییض   تبثستبى ( 0

 تبثستبى  دبییض    صهستبى( 3

 دبییض   تبثستبى   صهستبى( 0
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