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( سوال  1تا  12هر مورد ./ 5نمره )
تشای خذا کشدى اخضای ساصًذُ ی ًفت خام ،کذام یک اص سٍش ّای صیش هٌاسة است؟
د) قیف خذا کٌٌذُ 
ب) ساًتشیفیَط  ج) تقطیش خضء تِ خضء 
الف) غاف کشدى
32
کذام رسُ صیض تا اتن 𝑆 16ایضٍتَج هی تاضذ.
 34
 33
 33
 32
د) 𝑝17
ج) 𝑧15
ب) 𝑦16
الف) 𝑥15
تشای ضٌاسایی گاص  .............................آى سا ٍاسد هحلَل آب اّک هی کٌین.
ج) کشتي هًََکسیذ  د) کشتي دی اکسیذ 
ب) تخاس آب 
الف) اکسیظى 
تشادس سضا دسسیشک کاس هی کٌذ .اٍ تَاًستِ است تا توشیي صیاد سٍی طٌاب ساُ تشٍد .دس ایي غَست کدذام
تخص اص دستگاُ عػثی اٍ تقَیت ضذُ است؟
د) تخص هحیطی دستگاُ عػثی 
ج) تػل الٌخاع 
ب) هخچِ 
الف) هخ 

5
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ظ
اکسیذ ضذى فلضاتی هاًٌذ آّيً ،وًَِ ای اص یک تغییش ضیویایی هفیذ است.
ظ
هشکض حس تیٌایی ،دس قسوت گیدگاّی قطش هخ قشاس داسد.
َّسهَى تشضح ضذُ اص یک غذُ تِ هقذاس صیادی دس خَى هی سیضد تا یک عول سا کٌتشل کٌذ .ظ 
ظ
دٍ قلَّای ّوساى اص سضذ ٍ ًوَ یک سلَل تخن تِ ٍخَد هی آیٌذ.

9

" گشُ حیات " یکی اص تخص ّای  ...........................................است کِ دس آى خا فعالیت ّایی هاًٌذ تدٌفس ٍ
ضشتاى قلة کٌتشل هی ضَد.
هاّیت َّسهَى ّا تش خالف پیام عػثی ،اص ًَع  .........................................هی تاضذ.
غفاتی کِ عاهل ایداد کٌٌذُ ی آى ّا اص ٍالذیي تِ فشصًذاى هٌتقل هی ضًَذ ،غفات ........................................
ًاهیذُ هی ضَد.
تقسیوی کِ دس آى کشٍهَصٍم ّا تِ ًػف کاّص پیذا هی کٌذً ....................................... ،ام داسد.
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غ
غ
غ
غ

سواالت تشریحی
1

چشا آتص سَصی ًاضی اص تٌضیي سا ًثایذ تا آب خاهَش کشد؟

./5

2

دس هعادلِ ضیویایی صیشٍ ،اکٌص دٌّذُ ٍ فشاٍسدُ سا هطخع کٌیذ:

./5

آب  +نمک < --------باز  +اسید

3

هاّیچِ غاف ٍ قلثی سا اص ًظش ًَع عول تا ّن هقایسِ کٌیذ.

./5

4

عَاهل هَثش تش سشعت ٍاکٌص ّای ضیویایی سا ًام تثشیذ ( .دٍ هَسد )

./5

5

هذل تَس سا تشای اکسیظى کِ داسای  8پشٍتَى هی تاضذ ،سسن کٌیذ.

6

تْشٍص دس یک آصهایص ،یک استخَاى ساى هشغ سا سٍی ضعلِ قشاس هی دّذ ٍ تِ آساهی تِ آى ضشتِ هی صًذ ٍ
هی ضکٌذ .علت ضکٌٌذُ تَدى استخَاى پس اص اتوام ایي آصهایص چیست؟

7

./5

./5

اگش تکِ ای اص تذى یک اسفٌح سا خذا کٌین ٍ آى سا تِ تکِ ّای کَچک تش تقسین کٌینّ ،ش قطعِ هی تَاًذ تِ
یک اسفٌح کاهل تثذیل ضَد.

./5

الف) ایي سٍش تکثیش اسفٌح ّا ،خٌسی است یا غیش خٌسی؟
ب) ًام ایي سٍش تَلیذ هثل سا تیاى کٌیذ.
8

سَخت تیطتش ًیشٍگاُ ّای ّستِ ای اص فلض اٍساًیَهی است کدِ عدذد خشهدی آى  235هدی تاضدذ .اگدش دس
ّستِ ی آى ًَ 143تشٍى تاضذ:

./5

الف) عذد اتوی اٍساًیَم سا هطخع کٌیذ.
ب) چِ تعذاد الکتشٍى دس اطشاف ّستِ دس حال چشخص هی تاضذ؟
9

غذُ ّای سیضی کِ تِ تیشٍئیذ چسثیذُ اًذ چِ ًام داسًذٍ .ظیفِ آى سا تٌَیسیذ.

./75

10

دس تعضی اص هخلَط ّا ،اخضای ساصًذُ ی آى ّا تطَس یکٌَاخت دس یکذیگش پشاکٌذُ اًذ.

./75

الف) یک ٍیظگی دیگش ایي هخلَط ّا سا تیاى کٌیذ.

ب) یک هثال تشای ایي گشٍُ اص هخلَط ّا سا تٌَیسیذ.

11

اص تقسین ضذى غیش عادی سلَل ّا دس تذى ( تقسین هطکل ساص ) ،کذام تیواسی تِ ٍخَد هی آیذ؟ دٍ عاهدل
هحیطی کِ دس ایداد آى ًقص داسًذ سا تٌَیسیذ.

./75
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./75

فشهَل ضیویایی ًوک خَساکی  NaClاست.
الف) ًوک خَساکی یک عٌػش است یا تشکیة؟
ب) چِ عٌاغشی دس ساختواى آى هطاّذُ هی ضَد؟

1

 13ضکل صیش یک ًَسٍى سا ًطاى هی دّذ:
الف) خْت اًتقال پیام عػثی سا سٍی ضکل ًطاى دّیذ.
ب) قسوت ّای هطخع ضذُ سا ًام گزاسی کٌیذ.

14

1

پس اص تلَغَّ ،سهَى ّای خٌسی دس خَى تشضح هی ضًَذ.

الف) دٍ َّسهَى خٌسی دس صًاى سا ًام تثشیذ.

ب) ایي َّسهَى ّا اص کذام غذُ تشضح هی ضَد.
ج) یکی اص غفات ثاًَیِ خٌسی کِ دس صًاى ظاّش هی ضًَذ سا تٌَیسیذ.

15

تعضی اص خاًَساى هاًٌذ هاّی ّا لقاح خاسخی ٍ تعضی هاًٌذ پستاًذاساى لقاح داخلی داسًذ.
الف) لقاح داخلی سا تعشیف کٌیذ؟

ب) یک هضیت لقاح داخلی ًسثت تِ لقاح خاسخی تٌَیسیذ.

پیروز و سربلند باشید
مادی

1

