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الف) سواالت چهار گزینه ای
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کدام اّزم رٍبزٍ تغییز جْت ًوی دّد؟
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اگز در یک هاشیي اس اصطکاک صزف ًظز شَد  ،کدام گشیٌِ صحیح است؟

ب) کار ًیزٍی هحزک < کار ًیزٍی هقاٍم 

الف) 𝑅 > 𝐸 

ج)کار ًیزٍی هحزک = کار ًیزٍی هقاٍم  د) کار ًیزٍی هحزک > کار ًیزٍی هقاٍم 
3

4

کدام گشیٌِ سیز را دٍراى کْکشاًی گَیٌد؟

الف) قزى  18 ٍ 17هیالدی 

ب) قزى  16 ٍ 15هیالدی 

ج) اس قزى  16تا حاال 

د) اس قزى  18تا حاال 

فاصلِ هاُ تا سهیي اگز  300,000کیلَهتز باشد چٌد ٍاحد ًجَم است؟

الف) ٍ 5احد 
5

5

500

سلَل کدام جاًدار سیز پزٍکاربَت است؟

الف) اًساى 
6

1

ب) ٍاحد 

ج)

1

ٍاحد 

د) ٍ 500احد 

ب) کبَتز 

ج) باکتزی 

د) کزم خاکی 

لکِ ّای سرد رًگ رٍی گیاّاى کِ آفت گیاُ است بِ کدام گزٍُ سیز تعلق دارًد؟

الف) گیاّاى 

ب)قارچ ّا 

ج) باکتزی 

د) ٍیزٍط 

ب) سواالت تشریحی
1

تَضیح دّید کِ چزا با آچار بلٌدتز هْزُ هحکن را هی تَاى آساى باس کزد؟

2

هشیت هکاًیکی یک هاشیي  3است در ایي هاشیي ًسبت ًیزٍی هحزک بِ ًیزٍی هقااٍم چقادر اسات؟ باا
ًَشتي فزهَل تَضیح دّید.

3

در سطح شیبدار رٍبزٍ باسٍی هقاٍم را بدست بیاٍرید.

4

هَارد استفادُ اس چزخ دًدُ را بٌَیسید.

5

اًزصی خَرشید چگًَِ تاهیي هی شَد؟

6

در یک رٍس آفتابی چگًَِ جْت شوال ٍ جٌَب جغزافیایی را تعییي هی کٌید؟

7

دٍ تفاٍت سیارات داخلی ٍ خارجی را بٌَیسید.

8

آیا اهکاى حیات در سیارات هشتزی ٍ عطارد است؟ چزا؟

9

در یک گزٍُ پزًدُ اس سلسلِ تا گًَِ آى پزًدُ تعداد آى ّا ٍ شباّت چِ تغییزی هی کٌد؟

10

سلَل یَکاربَت ٍ پزٍکاربَت چِ تفاٍتی دارًد بزای ّز کدام یک هثال بٌَیسیید.

11

کدام گزٍُ اس آغاسیاى هی تَاًٌد غذاساسی کٌٌد؟ چزا؟

12

چِ ٍیضگی اس ٍیزٍط ّا آى ّا را شبیِ جاًداراى کزدُ است؟ دٍ ًَع بیواری ٍیزٍسی ًام ببزید.
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