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1

فؾارّای رٍحی – خغوی تِ اًغاى اتتذا کذام تخؼ را تحت تاثیز قزار هی دٌّذ؟

الف) ّیپَفیش 
2

ب) فَق کلیِ 

6

ب) ٍراثت 
ب) رًگ چؾن 

د) خْؼ 

ج) هحیط 
ج) رًگ هَ 

د) ٍسى 

تَلیذ تزًح طالیی تِ هٌظَر  ......................................در دعتَر تزخی کؾَرّا قزار دارد.

الف) ایداد طعن ٍ هشُ ی تْتز 

ب) تَلیذ هحصَل غذایی تیؾتز 

ج) ایداد هحصَلی هقاٍم در تزاتز آفتاب 

د) تَلیذ هحصَلی غٌی اس ٍیتاهیي  A

 .................................تِ رٍػ خَاًِ سدى تَلیذ هثل هی کٌٌذ.

الف) کزم خاکی – هخوز 
ج) ّیذر – کزم کذٍ 
7

ج) رؽذ لگي 

کذام یک صفتی ارثی هحغَب ًوی ؽَد؟

الف) گزٍُ خًَی 
5

ب) عضالًی ؽذى 

د) تن ؽذى صذا 

ؽثاّت ّا ٍ تفاٍت ّایی کِ تیي ٍالذیي ٍ فزسًذاى دیذُ هی ؽَد ،حاصل کذام عاهل یا عَاهل اعت؟

الف) ٍراثت ٍ هحیط 
4

ج) تیزٍئیذ 

د) تاالهَط 

کذام یک اس اثزات َّرهَى تغتَعتزٍى هحغَب ًوی گزدد ؟

الف) رٍیؼ هَ در تذى 
3
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ب) هخوز ّ -یذر 
د) اعفٌح  -کپک 

لقاح داخلی  ،تخن گذاری ٍ عذم هحافظت هادر اس تخن ّا در طَل دٍراى خٌیٌی اس ٍیضگی ّای تَلیذ هثلیی
در کذام خاًَر اعت؟

الف) هاّی عفیذ 
8

کذام رٍػ تَلیذ هثلی سیز  ،تَلیذ هثل غیزخٌغی هحغَب ًوی ؽَد؟

الف) ّاگ سایی 
9

ب) ؽتز هزغ 
ب) دٍ ًین ؽذى 

ج)

اّن
ٍلت

= آهپز 

د)

ب) آلَهیٌیَم 

آهپز
ٍلت

= اّن 

ج) ؽیؾِ 

د) اتزیؾن 

چزا در اًتقال تار الکتزیکی  ،فقط الکتزٍى ّا رد ٍ تذل هی ؽًَذ؟

الف) چَى تارؽاى سیاد اعت 
ج) چَى عثک ّغتٌذ 
12

ب) آهپز × ٍلت = اّن 

القاء رٍؽی تزای تاردار کزدى  ................................اعت.

الف) پالعتیک 
11

ج) کاؽت داًِ 

د) خَاًِ سدى 

کذام راتطِ درعت اعت؟

الف) اّن × آهپز = ٍلت 

10

ج) عقاب 

د) الک پؾت دریایی 

ب) چَى تارؽاى هٌفی اعت 
د) چَى عزیع حزکت هی کٌٌذ 

ایداد سًدیزُ ی هغٌاطیغی هثالی اس ایداد خاصیت هغٌاطیغی تِ رٍػ  ..........................اعت.

الف) الکتزیکی 

ب) هالؼ 

ج) القا 

د) القا ٍ هالؼ 

13

تا پیچیذى یک عین هغی رٍکؼ دار آّي رتا هی عاسین .در کذام حالیت آّیي رتیای الکتزیکیی حاصیل ،
قَی تز اعت؟

الف) اعتفادُ اس تاتزی ٍ 12لت تا  50دٍر 
ج) اعتفادُ اس تاتزی ٍ 8لت تا  40دٍر 
14

در کذام هادُ دٍ قطثی ّای هغٌاطیغی ٍخَد ًذارد؟

الف) آّي 
15

ب) فَالد 

ب) پَدر تچِ 

ج) حؾزُ کؼ 

د) هصالح عاختواًی 

کذام یک اس کاًی ّای سیز تِ افتخار اتي عیٌا ًام گذاری ؽذُ اعت؟

الف) تالوغیت 
20

ب) ؽکز 

ج) خیَُ 

د) ًوک 

هْن تزیي کارتزد تالک در تْیِ ی  ..........................اعت.

الف) العتیک 
19

ب) الواط ٍ گزافیت 
د) کَارتش ٍ تالک 

کذام یک کاًی اعت؟

الف) هزٍاریذ 
18

ب) ًَک عَسى  ٍ Sتِ آى  Nهی ؽَد 
د) فقط ًَک عَسى  Sهی ؽَد 

تزکیة ؽیویایی کذام دٍ کاًی ؽثیِ ّن تَدُ ٍلی یکی تغیار عخت ٍ دیگزی تغیار ًزم اعت؟

الف) الواط ٍ تالک 
ج) کَارتش ٍ گزافیت 
17

ج) ًیکل 

د) طال 

ًَک عَسى فَالدی را تِ قطة  Nیک آّي رتا ًشدیک هی کٌین .عَسى چگًَِ آّي رتا هی ؽَد؟

الف) ًَک عَسى  ٍ Nتِ آى  Sهی ؽَد 
ج) فقط ًَک عَسى  Nهی ؽَد 
16

ب) اعتفادُ اس تاتزی ٍ 10لت تا  40دٍر 
د) اعتفادُ اس تاتزی ٍ 10لت تا  50دٍر 

ب) خًَیک

کذام کاًی ًاهْزتاى اعت؟

الف) فلَئَریت 

ب) آستغت 

ج) خادهیت 
ج) صیپظ 

د) آٍیغٌیت 
د) ّالیت 

