
  17/10/93:اهتحاى خیتار                                                              بسوِ تعالی                                                                                                  ًام:...........

 مِیدل60 :ىهذت اهتحا                    دشت آسادگاى         شْزستاى  آهَسش ٍپزٍرش تیزیهذ                                :...............    خاًَادگی ًام

 ْزبعذ اس ظ3 ساعت شزٍع:                   دبیزستاى دٍرُ اٍل هتَسطِ شْیذ هحزاب هذًی                    .                             :...............پذر ًام

 1شوارُ صفحِ:                                  آسهَى پایاًی تزم اٍل درس علَم تجزبی                                                    :..........             تنپایِ ّش

 آهَختي داًػ تر ّر هعلواًی ٍاجة اظت.                   پیاهثر اکرم)ؾ(

 بارم سیز یه هثال بیاى وٌیذ. هَاردس بزای ّزیه ا -1

 /.57 ج(ظَظپاًعیَى:........................     ..................ب(هخلَط ًاّوگي:..........            ..............  .........الف(هخلَط ّوگي:....

 اسیذ یا باس بَدى ّزیه اسهَارد سیز را هشخص وٌیذ. -2

 /.57 .......(.......ؼیر)...ج(                       .......(  ..هایغ ظرفؽَیی)........ ب(                   ......( ....آب لیوَ)........الف( 

 .(ذییدادى فعل جوله خودداري نوا ریی) از تغ ذ؟یوٌ حیٍجَد دارد ، آى را هشخص ٍ تصح یغلط علو هی زیدر جولِ ی س-3

 /.27 «واکنش دهنذه هی گوینذ. هواد تازه اي که دریک تغییر شیویایی تولیذ هی شونذ،»                                   

 شىل ّای رٍبزٍ چِ ًَع تغییزی هی باشٌذ.فیشیىی یاشیویایی؟-4

  دلیل بیاٍریذ.

57./  

 

 

 پاسخ وَتاُ دّیذ.-5

 /.7 ......................؟نقش خاک باغچه در اینجا چیست ،با سرعت بیشتري هی سوزد،به خاک هرطوب باغچه  با آغشته شذى حبه ي قنذالف( 

 /.7 ..........................شیویایی؟ سرکه قرار دهین،تغییر فیسیکی رخ هی دهذ یا وقتی تخن هرغ را درب( 

 /.7 ج(هنگام حل شذى قرص جوشاى در آب ،چه گازي هتظاعذ هی شود؟........................

                                                                                             است.                                                                                                                          7ٍعذد جزهی آى 3صزلیتین عذد اتوی عٌ -6

 /.Li.......... 7        باشذ،عذد اتوی وعذدجرهی را درنواد شیویایی آى بظورت طحیح بنویسیذ.Li ویایی آى الف(اگرنواد شی

 /.7       ب(تعذا نوتروى وپروتوى هاي آى راهشخض کنیذ.                 نوتروى..............              پروتوى...............            

 /.7 ؟ذبٌَیسی را ولزیذ یَى ٍ سذین یَى شیویایی ًِشاًهی باشذ، NaCl )ًوه خَراوی( فزهَل شیویایی سذین ولزیذ -7

 /.7 ایشٍتَپ را تعزیف وٌیذ؟-8

 االت سیز پاسخ دّیذ؟بِ سؤ« دستگاُ عصبی»درهَرد  -9

 /.7 الف(ًام دیگرظلَل ػصثی چیعت؟

 /.7 ٍیصگی ترای پاظخ ّای اًؼکاظی تیاى کٌیذ؟ ب(دٍ

 /.7 هخ قرار دارد؟ قؽر (هرکس حط تیٌایی در کذام قعوتج

 درشىل همابل لسوت ّای هشخص شذُ را ًام گذاری وٌیذ. -10

1- .......................... 

2- .......................... 57./ 

3- .......................... 

 

 االت پشت بزيسؤ اداهِ



  /.57 ا در بذى رابیاى وٌیذ؟سِ ٍظیفِ ی استخَاى ّ -11

 /.57 درهَرد هاّیچِ ّا ،جذٍل سیز را واهل وٌیذ. با استفادُ اس اطالعات خَد -12

 

 

 

 

 ّزیه اس ٍظایف سیز هزبَط بِ وذام یه اس غذُ ّای بذى هی باشذ؟ -13

 لَسالوعذُ(  –ذ تیزٍئی –یذ پاراتیزٍئ  –فَق ولیِ   –)ّیپَفیش 

 /.7 الف(تٌظین ظَخت ٍظاز هَاد در ظلَل ّا)......................(

 /.7 ...........(ب(تٌظین رؼذ تذى)..............

 /.7 ج(تٌظین ٍضؼیت ػوَهی تذى ترای هقاتلِ تا فؽارّای رٍحی ٍجعوی)اظترض().................(

 /.7 د(تٌظین هقذار قٌذ خَى)............................(

 

 وٌیذ.در ّزیه اس شىل ّای سیز ًَع هفصل)ثابت/ًیوِ هتحزن/هتحزن( را هشخص -14

 

 

57./  

 

 

 (جوجوه).........................(3(دنذه ها).......................(                      2)......................(                             (آرنج1                          

 

 سیز پاسخ دّیذ. سؤاالتبِ  «یتَستمسین ه »در هَرد -15

 /.27 ؟َع ظلَل تِ ٍجَد هی آیذدر ایي ًَع تقعین،از یک ظلَل،چٌذ ًالف(

 /.7 ب(دٍ کارترد هْن ایي تقعین در تذى چیعت؟

 /.27 کٌذ؟ ّا در ایي تقعین چِ تغییری هی ج(تؼذاد کرٍهَزٍم

 

 پاسخ وَتاُ دّیذ. -16

 /.7 .......................ًذ؟از چِ جاًذاری هی گیرشى هَرد ًظر را ,ترای تَلیذ یک هادُ هاًٌذ اًعَلیي اًعاًی,الف( در هٌْذظی شًتیک

 /.7 ..........................ب(تِ صفاتی کِ دظتَرالؼول آى ّا رٍی شى ّا قرار دارد چِ هی گَیٌذ؟

 /.7 ٍپرٍتییي چِ چیسی ظاختِ هی ؼَد؟............................. DNAج(ازترکیة 

 

 

  

 ًورُ کتثی     ًورُ آزهایؽگاُ     ًورُ کل      

   

 حزداًی -ٍهي اهلل التَفیك                                                                                                                       

 هثال               ػول      رًگ       ًَع هاّیچِ

 اظکلتی    

2.....).........     ..... 

1.......)........ 

 ظفیذ   

 ارادی    

3.................) 

 ّیچِ راى پاها      

 دیَارُ ی لَلِ ی گَارغ


