
 عشاح : افضلی                                                                           تاسوِ زؼالی

 (92/  12تسساى اسهغاى ػلن )   / ًام ٍ ًام خاًَادگی :                                                                    آصهَى ػلَم                          د

 ًوشُ(5)( هطخص کٌیذ. ×دسسَس کاس الف ( خاسخ صحیح سا تا ػالهر ) 

 خیطٌْاد ساُ حل یؼٌی : -1

 ًظشیِ الف( هطاّذُ                              ب( آصهَى فشضیِ                               ج( فشضیِ                             د(

 کذام یک اص هیَُ ّای صیش داسای اسیذ اسر؟ -2

 د( ًاسگیل        الف( هَص                                     ب( خیاس                                    ج( لیوَ زشش                          

 اص کذام دسسِ اثشاذ حاصل اص صهیي لشصُ اسر؟« ضیَع تیواسی ّای ٍاگیشداس» -3

 صادیالف( ساخسواًی                         ب( اجسواػی                                ج( تْذاضسی                             د( اقس

 کذام ًیشٍ تش َّاخیوای دس حال حشکر دس آسواى اثش هی گزاسد؟ -4

 ج( هغٌاعیسی                              د( هقاٍهر َّا               الف( ّسسِ ای                              ب( الکسشیکی             

 اص هسّصل کٌٌذُ ّای الصم دس ساخر ٍسایل ٍ کاسدسسی ّا : -5

 ( چکصد    الف( قیچی                               ب( اسُّ                                    ج( هیخ                                    

 دس الهح کذام زثذیل اًشطی ّا صَسذ هی گیشد؟ -6

 ج( الکسشیکی تِ ًَساًی                    د( الکسشیکی تِ حشکسی        الف( ضیویایی تِ ًَساًی                 ب( ًَساًی تِ الکسشیکی            

 هَجَد زک سلَلی ، گشد یا تیضی ضکل کِ دس خویش ًاى ٍجَد داسد چیسر؟ -7

 تاکسشی                                ج( کدک ًاى                                د( هخوّش( قاسچ چسشی                    ب( الف

 کذام قسور گیاُ ، کشتي دی اکسیذ سا اص َّا جزب هی کٌٌذ؟ -8

 ای تشگالف( سثضیٌِ ی تشگ                    ب( سیطِ ّا                       ج( سٍصًِ ّای ساق                             د( سٍصًِ ّ

 دس هَسد کذام گشٍُ ّن صیسسی ٍجَد داسد؟ -9

 ب( اسة ٍ صالَ                       ج( ضسِ ٍ هَسچِ                      د( هیوَى ٍ سٌجاب                   الف( گشگ ٍ سٍتاُ          

 زٌَع گیاّی دس جٌگل ّای کذام دسخر کن اسر؟ -10

 د( زًَذسا                الف( تلَط                                    ب( کاج                                 ج( سشٍ             

 ًوشُ(4)دسسَس کاس ب( جاّای خالی سا تا کلواذ هٌاسة خش کٌیذ.

 یکی اص ساُ ّای هٌاسة حفظ هٌاتغ عثیؼی ، ................................... اسر. -1

 سٌگ کشُ ضاهل خَسسِ ٍ قسور جاهذ تاالیی ................................. اسر. -2

 .............................. تیي دٍ جسن اسر. ًیشٍ ًاضی اص -3

 ٍقسی ازَهثیل دس جادُ ای دس حال حشکر اسر ًیشٍی ................................ تش آى اثش هی کٌذ. -4

 ٌذ.آب سشاصیش ضذُ اص تاالی آتطاس اًشطی رخیشُ ضذُ سا تِ اًشطی ..................................... زثذیل هی ک -5

 دس فسَسٌسض ػالٍُ تش غزا ، ................................. ًیض زَلیذ هی ضَد. -6

 جَداذ صًذُ ی دیگش اسر. صیادی اص جاًَساى ، گیاّاى ٍ هَ هحیظ ّای ............................... صیسسگاُ اًَاع -7

 اص آتی کِ خطر سذ جوغ هی ضَد ، اًشطی ........................ زَلیذ هی ضَد. -8

 

 ًادسسر     دسسر                                                      ًوشُ(2). کٌیذ هطخّص)×( ػالهر تا سا ًٍادسسر دسسر ّای جولِدسسَس کاس ج( 

 قذسذ ٍ اسسحکام فلض آّي هْن زشیي دلیل آى تشای اسسفادُ دس کاسخاًِ ّاسر. -1

 هی ضًَذ.ّوِ ی صهیي لشصُ ّا تاػث خشاتی دس سغح صهیي  -2

 ًیشٍّا ٍقسی هَاصًِ ًیسسٌذ کِ یکی اص ًیشٍّا هقذاسش تیطسش تاضذ. -3

 ٍاحذ کیلَ طٍل اص ٍاحذ طٍل تضسگ زش اسر. -4



 ًوشُ(2)دسسَس کاس د( تِ سَاالذ صیش خاسخ کَزاُ دّیذ.

 اٍلیي حلقِ دس صًجیشُ ی غزایی سا ًام تثشیذ. -1

 ؟هی کٌٌذاص هیکشٍسکَج ّای ًَسی تیطسش دس کجاّا اسسفادُ  -2

 ٍسیلِ ی ضٌاسایی اسیذّا چِ ًام داسد؟ -3

 ًیشٍ سثة هی ضَد کِ آب ّویطِ تِ سور خاییي زشیي ًقغِ حشکر کٌذ؟ کذام -4

 ( تا زَجِّ تِ زصَیش تِ سَاالذ صیش خاسخ دّیذ ( ّ دسسَس کاس

 ًوشُ(5/1)دس ّش یک اص زصاٍیش صیش کذام زثذیل اًشطی صَسذ گشفسِ اسر؟ -1

 

 

 

 

 

 

 ًوشُ(2)( سا تا یکذیگش هقایسِ کٌیذ. ) میکروسکوپ های قدیمی و امروزیتا زَجِ تِ زصاٍیش سٍتشٍ  -2

 

 

 

 

 ًوشُ(5/1)هفاّین صیش سا زؼشیف کٌیذ.دسسَس کاس ٍ( 

 هَاد عثیؼی:

 ٍصى:

 دسسَس کاس ص( تِ سَاالذ خاسخ کاهل دّیذ.

                                                                                                          ًوشُ(1)دسخر تَهی ، چِ ًَع دسخسی اسر؟  -1

                                                                                      ًوشُ(1)چگًَِ قاسچ ّا دس تْثَد ٍ زقَیر خاک هؤثش ّسسٌذ؟ -2

 اًشطی الکسشیکی تِ صَزی اًشطی صَزی تِ حشکسی

 حشکسیاًشطی هغٌاعیسی تِ  اًشطی ضیویایی)تاعشی ( تِ ًَسی

اًشطی الکسشیکی تِ صَزی ٍ  اًشطی حشکسی تِ صَزی

 ًَسی

 اًشطی ضیویایی تِ گشهایی ٍحشکسی

 

 هیکشٍسکَج قذیوی

1- 

2- 

 

 هیکشٍسکَج اهشٍصی

1- 

2- 


