
 نمونه سواالت فصل اول زیست یازدهم

 

 ثِ عَس هؼوَل غلظز یَى ّبی سذین ٍ دشبسین دس خبسج ٍ داخل ًَسٍى چگًَِ اسز؟-1

 هشکض ػصجی سٌظین ّش یک اص هَاسد دس کذام ثخص هغض لشاس داسد؟ -2 

 ة(گشسٌگی.         .خطنالف(

ٍ ٍجَد ایي سذ چِ  آیذهغضی دس دسشگبُ ػصجی دسشبى داساى ثِ ٍجَد  –چِ ػبهلی سجت ضذُ اسز کِ سذ خًَی  -3 

 اّویشی داسد؟

 ّشیک اص اصغالحبر صیش سا سؼشیف کٌیذ؟ -4 

 اسجک هغض )ّیذَکبهخ(ة(        الف(اػصبة حشکشی

 یک اص ًین کشُ ّبی هخ سا ثٌَیسیذًمص ّش -5 

  

 هطبّذُ هی ضَد ًبم ثجشیذ؟ چْبس ثخص هغض سا کِ دس ٌّگبم سطشیح دس سغح ضکوی هغض -6

  

 دس سیٌبدسی سا سؼشیف کٌیذ؟ یبخشِالف( -7

 دس سیٌبدسی اص چِ عشیك هوکي اسز؟ یبخشِدیص سیٌبدسی ثِ  یبخشِ ػصجیة(اًشمبل دیبم ػصجی اص 

  

 اجضاء سبلِ هغض سا ًبم ثجشیذ؟ -8

  

 ًمص هخچِ چیسز؟ -9

  

 ؟ ٍ ثش کذام ثخص اثشگزاسًذ؟بی ػصجی داسًذهطبثِ کذام اًشمبل دٌّذُ ّ هَاد هخذس ػولکشدی -11

  

 دبسا سوذبسیک سا ثش فطبس خَى ٍ فؼبلیز ّبی گَاسضی ثٌَیسیذ؟ اثش ػصت -11



  

 دسشگبُ ػصجی هشکضی دالًبسیب)اص کشم ّبی دْي (ضبهل چیسز؟ -12

  

 چِ اػوبلی اًجبم هی دٌّذ؟ یبخشِ ّبی ػصجی -13

  

 چِ اّویشی داسد؟هیلیي دس سضشِ ّبی ػصجی هیلیي داس  -14

  

  ػصبة سوذبسیک چِ سبثیشی ثش سؼذاد سٌفس داسد؟ا -15

 دشبًسیل ػول دس ًَسٍى سا سؼشیف کٌیذ؟ -16

 هغضی ػجَس هی کٌٌذ ًبم ثجشیذ؟ -هَادی سا کِ اص سذ خًَی -17 

 فضبی سیٌبدسی سا سؼشیف کٌیذ؟ -18 

 سبخشوبى دسشگبُ ػصجی ّیذس سا ًبم ثجشیذ؟ -19 

بًسیل ػول ،دس اص آًکِ کبًبل ّبی دسیچِ داس دشبسیوی ثبص ضذًذ چِ ػولی اسفبق هی افشذ ٍ ًشیجِ اى دس ٌّگبم دش-21

 چیسز؟

 اًشمبل دٌّذُ ػصجی عجك کذام دذیذُ اص اًشْبی آکسَى ًَسٍى دیص سیٌبدسی آصاد هی ضَد؟-21 

 سبدُ(اًشطبس 4(اًشطبس سسْیل ضذُ     3( اگضٍسیشَص        2(اًشمبل فؼبل      1

 

 ثِ دشسطْبی صیش کِ دس هَسد هٌحٌی سغییش دشبًسیل غطب اسز، دبسخ کَسبُ دّیذ. -22

 الف: دس دی ثبص ضذى کذام کبًبلْب دس هشحلِ دشبسیل ػول، دشبًسیل دسٍى سلَل ًسجز ثِ ثیشٍى سلَل هٌفی هیطَد؟

سوز سلَل ثِ حبلز اٍلیِ خَد ثشگشدًذ، ة: ثؼذ اص دبیبى دشبًسیل ػول، ثشای آًکِ غلظز یًَْبی سذین ٍ دشبسین دس دٍ 

 دشبسین، چِ سغییش ی هیکٌذ؟-فؼبلیز دوخ سذین

 

 ثخطْبی هطخص ضذُ سا ًبهگزاسی کٌیذ. -23



 
 اثش اػصبة سوذبسیک دس کذاهیک اص هَاسد صیش ثب ثمیِ هشفبٍر اسز؟ -24

 گَاسضیالف. ضشثبى للت     ة. سؼذاد سٌفس     ج. فطبس خَى      د. فؼبلیشْبی 

 

 دس اسسجبط ثب سبخشبس هغض ثِ سَاالر صیش دبسخ دّیذ. -25

 الف. ثیطششیي دشداصش اعالػبر حسی ٍ حشکشی دس کجب اًجبم هیطَد؟

 ة. دس ضکل همبثل کذام ضوبسُ دس سٌظین ضشثبى للت دخبلز داسد؟

 
هیلی ٍلز  -65دشبًسیل دسٍى سلَل ثِ  الف: دس دشبًسیل ػول ثِ دًجبل ثبص ضذى کذام دشٍسئیٌْبی کبًبلی غطبی ًَسٍى، -26

 هیشسذ؟

 ة: جٌس دشدُ هٌٌژ اص چِ ًَع ثبفشی اسز؟

 

 دشبسین، یًَْبی سذین سا ثِ خبسج ٍ یًَْبی دشبسین سا ثِ داخل سلَل هی ساًذ.-آیب ایي جولِ صحیح اسز؟ دوخ سذین -27

 

 دّیذ.ثِ سَاالر صیش کِ دس اسسجبط ثب ضککل ثشش ػشضی ًخبع اسز، دبسخ  -28

 سا ًبهگزاسی کٌیذ. 1الف. ضوبسُ 

 ة.یک جفز ػصت ًخبػی، داسای چٌذ سیطِ ضکوی اسز؟

 ج. کذام ضوبسُ، هسیش حسی سا ًطبى هیذّذ؟

 
 ب اسز، دبسخ دّیذ.صیش کِ دس هَسد هٌحٌی سغییش دشبًسیل غط ثِ دشسطْبی -29

 الف. دس کذام ضوبسُ، کبًبل دسیچِ داس دشبسیوی ثبص اسز؟



 ، ٍضؼیز دٍ کبًبل دسیچِ داس سذیوی ٍ دشبسیوی چگًَِ اسز؟2ضوبسُ ة. دس 

 
 دس ساسجبط ثب دسشگبُ ػصجی ثِ دشسطْبی صیش دبسخ دّیذ. -31

 الف. کذام ثخص اص هغض، ًمص هْوی دس سٌظین ضشثبى للت ثشػْذُ داسد؟

 هٌشمل هیکٌذ؟ ة. کذام سیطِ ًخبع، دبسخ حشکشی سا اص دسشگبُ ػصجی هشکضی ثِ هبّیچِ ّب ٍ غذُ ّب

 دالًبسیب -3ّیذس  -2صًجَس  -1دس دسشگبُ ػصجی کذام جبًَس همبثل، سمسین ثٌذی هشکضی ٍ هحیغی ٍجَد ًذاسد؟ ج. 

 

 دس اسسجبط ثب سطشیح هغض ثِ دشسطْبی صیش دبسخ دّیذ. -31

 الف. کیبسوبی ثیٌبیی دس سغح دطشی هغض هطبّذُ هیطَد یب دس سغح ضکوی آى؟

 ًیوکشُ ّبی هخ، کِ ثِ صَسر ًَاسی سفیذ سًگ هطبّذُ هیطَد، چِ ًبم داسد؟ة. اٍلیي ساثظ ثیي 

 

 ًخبع ػالٍُ ثش اًشمبل دیبهْب، هشکض ثشخی اص ..................... اسز.الف.  -32

 ة. هغض دالًبسیب، سَدُ ّبیی هشطکل اص ..................... ًَسًٍْبسز.

 ................. ثبػث آغبص فؼبلیشْبی گَاسضی هیطَد.ج. دس دسشگبُ گَاسش اػصبة 

  -د. هشکض احسبس گشسٌگی دس ثخطی اص هغض ثِ ًبم ............................. اسز.

 

 ، کذام غذُ هطبّذُ هیطَد؟3الف. دس لجِ دبییي ثغي  -33

 دس ػمت ادی فیض کذام ثخص اص هغض لشاس گشفشِ اسز؟ة. 

 

 هغض، ثبػث اسصبل سبالهَس ٍ ّیذَسبالهَس ثِ لسوشْبیی اص لطش هخ هیطَد؟ الف. کذام ثخص اص -34

 چِ هَادی هؼوَال ًویشَاًٌذ ٍاسد هغض ضًَذ؟ة. 

 

 ًمص یبخشِ ّبی دطشیجبى )ًَسٍگلیب( سا ثٌَیسیذ. -35

 

 گشُ ساًَیِ سا سؼشیف کٌیذ. -36

 

 هشکض سمَیز دیبهْبی حسی کذاهیک اص سبخشبسّبی هغض هیجبضذ؟ -37

 

 : الف: دسشگبُ ایوٌی چِ ثخطی اص سلَلْبی ػصجی سا هَسد سْبجن لشاس هیذّذ؟ MSدس ثیوبسی   -38

 ة: دٍ هَسد اص ػالئن ایي ثیوبسی سا ثٌَیسیذ.

 

 ّش یک اص اػوبل صیش سَسظ کذام ثخص هغض اًجبم هیطَد؟ -39



 اًؼکبسْبیی هبًٌذ ػغسِ ٍ ثلغسٌظین سطٌگی ٍ خَاة      د. الف: سمَیز اعالػبر حسی       ة: احسبس سضبیز       ج. 

 سشضح    ح. سؼبدل ثذىر. 

 

 کشهیٌِ چیسز؟ -41

 

 .دّیذ دبسخ غطبء دشبًسیل سغییش هٌحٌی هَسد دس صیش ّبی دشسص ثِ -41

 اسز؟ ثبص دشبسیوی داس دسیچِ کبًبل ضوبسُ، کذام دس )الف

 اسز؟ چگًَِ سذیوی داس دسیچِ کبًبل ٍضؼیز ،3 ضوبسُ دس )ة

 اسز؟ سش ثیص سذین ثِ ًسجز غطبء دزیشی ًفَر ضوبسُ کذام دس )ج

 
 .دّیذ دبسخ صیش ّبی دشسص ثِ هغض سطشیح ثب اسسجبط دس -42

 ضَد؟ هی هطبّذُ هغض سغح کذام دس ثیٌبیی کیبسوبی )الف

 ضَد؟ هی هطبّذُ سفیذ ًَاسی صَسر ثِ هخ ّبی ًیوکشُ ثیي ساثظ کذام دسز، ثب ثشش دس )ة

 

 .دّیذ دبسخ صیش سَاالر ثِ همبثل ضکل ثِ سَجِ ثب -43

 اسز؟ ضوبسُ کذام سیٌبدسی دیص ًَسٍى )الف

 ؟ضَد هی سشضح ًَسٍى کذام اص کَلیي اسشیل هبًٌذ هَادی )ة

 
 داسیٌِ )دًذسیز( چیسز؟ -44

 

 آسِ )آکسَى( چیسز؟ -45

 

 ًمص جسن یبخشِ ای دس یبخشِ ػصجی سا ثٌَیسیذ. -46

 

 ٍ کبس آًْب سا ثٌَیسیذ.ػصجی اًَاع یبخشِ ّبی  -47

 

 دیبم ػصجی چگًَِ ثِ ٍجَد هی آیذ؟ -48

 

 همبیسِ کٌیذ.سا دس سضشِ ّبی ػصجی هیلیي داس ثب سضشِ ّبی ثذٍى هیلیي ّن لغش سشػز ّذایز دیبم ػصجی  -49

 



 هٌظَس اص ّذایز جْطی چیسز؟ -51

 

 چیسز؟ ًَع ًَسٍى ّبی حشکشی دس هبّیچِ ّبی اسکلشی -51

 

 ًبلل ػصجی چگًَِ دشبًسیل الکششیکی یبخشِ ػصجی سا سغییش هیذّذ؟ -52

 

 دس اص اًشمبل دیبم، چشا هَلکَلْبی ًبلل ثبلی هبًذُ ثبیذ اص فضبی سیٌبدسی سخلیِ ضًَذ ٍ ایٌکبس چگًَِ اًجبم هیطَد؟ -53

 

لسشْبیی سطکیل ضذُ اًذ؟ ٍ حفبظز اص دسشگبُ سطکیل ضذُ؟ ایي ثخطْب اص چِ دسشگبُ ػصجی هشکضی اص چِ ثخطْبیی  -54

 ػصجی هشکضی ثش ػْذُ چِ ثخطْبیی اسز؟

 

 هغض هیبًی کجب لشاس داسد ٍ ٍظبیف آى چیسز؟-55

 

 ثشجسشگی ّبی چْبسگبًِ جضء کذام ثخص اص هغض هیجبضٌذ؟ -56

 

 سبلِ هغض اص چِ لسوشْبیی سطکیل یبفشِ اسز؟ -57

 

 ػول لطش هخ چیسز؟ -58

 

 دس سٌظین چِ فؼبلیشْبیی دخبلز داسد؟ دل هغضی -59

 

 دبییي سشیي ثخص هغض سا ًبم ثشدُ ٍ ٍظبیف آًشا ثیبى کٌیذ؟ -61

 

 صیش ًٌْج )ّیذَسبالهَس( کجب لشاس گشفشِ اسز؟ ٍظبیف آى چیسز؟ -61

 

 سبهبًِ لیوجیک ثب چِ ثخطْبیی دس اسسجبط اسز؟ ًمص آى سا ثٌَیسیذ. -62

 

 یبى کٌیذ.ّیذَکبهخ چیز؟ ًمص آى سا ث -63

 

 اص ػالئن هصشف ثلٌذهذر الکل چٌذ ًوًَِ ثیبى کٌیذ. -64

 

 چشا الکل ثِ سشػز دس دسشگبُ گَاسش جزة هیطَد؟ -65

 

 ّش ػصت ًخبػی چٌذ سیطِ داسد. سَضیح دّیذ. -66

 

 هٌظَس اص دسشگبُ ػصجی هحیغی چیسز؟-67

 

 دسشگبُ ػصجی هحیغی چٌذ ثخص داسد؟ًبم ثجشیذ. -68

 



دسشگبُ ػصجی هحیغی دیبهْبی ػصجی سا ثِ چِ ثخطی هیشسبًذ؟ ٍ فؼبلیز ایي ثخطْب چگًَِ سٌظین ثخص دیکشی  -69

 هیطَد؟

 

 هشکض سٌظین اػکبس ػمت کطیذى دسز دس ثشخَس ثب جسن داؽ دس کجبسز؟ -71

 

 ثخص خَدهخشبس دسشگبُ ػصجی هحیغی کبس چِ لسوشْبیی سا سٌظین هیکٌذ؟ -71

 

 ثخطْبیی سطکیل ضذُ اسز؟شگبُ ػصجی هلخ اص چِ دس -72

 

 

 



 نمونه سواالت فصل اول زیست یازدهمپاسخ 
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 صیش ًٌْح    ة(گشسٌگی.                                             سبهبًِ ی کٌبسی .خطنالف(

ٍ ٍخَد ایي سذ چِ اّویشی  آیذهغضی دس دسشگبُ ػصجی دسشبى داساى ثِ ٍخَد  –چِ ػبهلی سجت ضذُ اسز کِ سذ خًَی  -3

دَضطی هَیشگْبی هغض ثِ یکذیگش چسجیذُ اًذ ٍ ثیي آًْب هٌفزی ٍخَد ًذاسد دس ًشیدِ ثسیبسی اص یبخشِ ّبی ثبفز       داسد؟

هغضی ًبم داسد. الجشِ -هَاد ٍ هیکشٍثْب دس ضشایظ عجیؼی ًویشَاًٌذ ثِ هغض ٍاسد ضًَذ. ایي ػبهل حفبظز کٌٌذُ سذ خًَی

 َاًٌذ اص ایي سذ ػجَس کٌٌذ ٍ ثِ هغض ٍاسد ضًَذ.هَلکَلْبیی هثل اکسیژى، گلَکض ٍ آهیٌَاسیذّب ٍ ثشخی داسٍّب هیش
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 ایي یبخشِ ّب دیبم ّب سا اص ثخص هشکضی دسشگبُ ػصجی ثِ سَی اًذاهْب هیجشًذ.:    الف(اػصبة حشکشی

 یبدگیشی ًمص داسد. یکی اص اخضای سبهبًِ لیوجیک اسز کِ دس سطکیل حبفظِ ٍ:     اسجک هغض )ّیذَکبهخ(ة(

ًیوکشُ ساسز دس هْبسسْبی ٌّشی ٍ ًیوکشُ چخ سَاًبیی دس سیبضیبر ٍ .     یک اص ًین کشُ ّبی هخ سا ثٌَیسیذًمص ّش -5
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-کیبسوبی ثیٌبیی-لَثْبی ثَیبیی   چْبس ثخص هغض سا کِ دس ٌّگبم سطشیح دس سغح ضکوی هغض هطبّذُ هی ضَد ًبم ثجشیذ؟ -6
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ثِ یبخشِ دسیبفز کٌٌذُ دیبم ػصجی کِ ًبلل ػصجی سا دس فضبی سیٌبدسی دسیبفز  دس سیٌبدسی سا سؼشیف کٌیذ؟ یبخشِالف( -7

 هیکٌذ گَیٌذ. 

ثشای اًشمبل دیبم اص  دس سیٌبدسی اص چِ عشیك هوکي اسز؟ یبخشِدیص سیٌبدسی ثِ  یبخشِ ػصجیة(اًشمبل دیبم ػصجی اص 

دیص سیٌبدسی هبدُ ای ثِ ًبم ًبلل ػصجی دس فضبی سیٌبدسی آصاد هیطَد ایي هبدُ ثش یبخشِ دس سیٌبدسی اثش یبخشِ ػصجی 

 هیکٌذ.
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 دٍ عٌبة ػصجی هشصل ثِ آىهغض ٍ  دسشگبُ ػصجی هشکضی دالًبسیب)اص کشم ّبی دْي (ضبهل چیسز؟ -12

 ّذایز ٍ اًشمبل دیبم-سحشیک دزیشی چِ اػوبلی اًدبم هی دٌّذ؟ یبخشِ ّبی ػصجی -13

 ًمص حفبظز ٍ ػبیك ثٌذی یبخشِ ّبی ػصجی هیلیي دس سضشِ ّبی ػصجی هیلیي داس چِ اّویشی داسد؟ -14

 سٌفس هیطَد. ثبػث افضایص سؼذاد  ػصبة سوذبسیک چِ سبثیشی ثش سؼذاد سٌفس داسد؟ا -15

ٍلشی یبخشِ ػصجی سحشیک هیطَد، دس هحل سحشیک، اخشالف دشبًسیل دٍ سَی  دشبًسیل ػول دس ًَسٍى سا سؼشیف کٌیذ؟ -16

غطبی آى ثِ عَس ًبگْبًی سغییش هیکٌذ. ٍ داخل یبخشِ اص ثیشٍى آى هثجز سش هیطَد ٍ دس اص صهبى کَسبّی اخشالف دشبًسیل دٍ 

 آساهص ثشهیگشدد، ایي سغییش سا دشبًسیل ػول گَیٌذ.سَی غطب دٍثبسُ ثِ حبلز 

 آهیٌَاسیذ ٍ ثشخی داسٍّب-گلَکض-اکسیژى هغضی ػجَس هی کٌٌذ ًبم ثجشیذ؟ -هَادی سا کِ اص سذ خًَی -17 

یبخشِ ّبی ػصجی ثب یکذیگش اسسجبط ٍیژُ ای ثِ ًبم ّوبیِ )سیٌبدس( ثشلشاس هیکٌٌذ ثیي  فضبی سیٌبدسی سا سؼشیف کٌیذ؟ -18 

 ایي یبخشِ ّب دس هحل سیٌبدس فضبیی ٍخَد داسد ثِ ًبم فضبی سیٌبدسی.

ضجکِ ػصجی داسد کِ هدوَػِ ای اص ًَسًٍْبی دشاکٌذُ دس دیَاسُ ثذى ّیذس  سبخشوبى دسشگبُ ػصجی ّیذس سا ًبم ثجشیذ؟ -19 

 اسز.

ػولی اسفبق هی افشذ ٍ ًشیدِ اى دس ٌّگبم دشبًسیل ػول ،دس اص آًکِ کبًبل ّبی دسیچِ داس دشبسیوی ثبص ضذًذ چِ -21

 یًَْبی دشبسین خبسج ضذُ ٍ ًشیدِ اى ثشگطز ثِ حبلز دشبًسیل آساهص اسز چیسز؟

 اًشمبل دٌّذُ ػصجی عجك کذام دذیذُ اص اًشْبی آکسَى ًَسٍى دیص سیٌبدسی آصاد هی ضَد؟-21 

 (اًشطبس سبد4ُ           (اًشطبس سسْیل ضذُ   3            ( اگضٍسیشَص 2(اًشمبل فؼبل      1

 

 ثِ دشسطْبی صیش کِ دس هَسد هٌحٌی سغییش دشبًسیل غطب اسز، دبسخ کَسبُ دّیذ. -22

کبًبلْبی  الف: دس دی ثبص ضذى کذام کبًبلْب دس هشحلِ دشبسیل ػول، دشبًسیل دسٍى سلَل ًسجز ثِ ثیشٍى سلَل هٌفی هیطَد؟

 دسیچِ داس دشبسیوی

ػول، ثشای آًکِ غلظز یًَْبی سذین ٍ دشبسین دس دٍ سوز سلَل ثِ حبلز اٍلیِ خَد ثشگشدًذ، ة: ثؼذ اص دبیبى دشبًسیل 

 ثیطشش دشبسین، چِ سغییش ی هیکٌذ؟-فؼبلیز دوخ سذین

 

 ثخطْبی هطخص ضذُ سا ًبهگزاسی کٌیذ. -23



 ثصل الٌخبع -4دسخز صًذگی  -3ادی فیض  -2اخسبم هخغظ  -1

 

 اص هَاسد صیش ثب ثمیِ هشفبٍر اسز؟ اثش اػصبة سوذبسیک دس کذاهیک -24

 د. فؼبلیشْبی گَاسضی        ج. فطبس خَى            ة. سؼذاد سٌفس              الف. ضشثبى للت  

 

 دس اسسجبط ثب سبخشبس هغض ثِ سَاالر صیش دبسخ دّیذ. -25

 لطش هخ الف. ثیطششیي دشداصش اعالػبر حسی ٍ حشکشی دس کدب اًدبم هیطَد؟

 5ضوبسُ  ضکل همبثل کذام ضوبسُ دس سٌظین ضشثبى للت دخبلز داسد؟ة. دس 

 
هیلی ٍلز  -65الف: دس دشبًسیل ػول ثِ دًجبل ثبص ضذى کذام دشٍسئیٌْبی کبًبلی غطبی ًَسٍى، دشبًسیل دسٍى سلَل ثِ  -26

 کبًبل دسیچِ داس دشبسیوی هیشسذ؟

 ثبفز دیًَذی ة: خٌس دشدُ هٌٌژ اص چِ ًَع ثبفشی اسز؟

 

 دشبسین، یًَْبی سذین سا ثِ خبسج ٍ یًَْبی دشبسین سا ثِ داخل سلَل هی ساًذ.-آیب ایي خولِ صحیح اسز؟ دوخ سذین -27

 صحیح اسز

 

 ثِ سَاالر صیش کِ دس اسسجبط ثب ضکل ثشش ػشضی ًخبع اسز، دبسخ دّیذ. -28

 هبدُ سفیذ سا ًبهگزاسی کٌیذ. 1الف. ضوبسُ 

 دٍ سیطِ ضکوی اسز؟ ة.یک خفز ػصت ًخبػی، داسای چٌذ

 2 ج. کذام ضوبسُ، هسیش حسی سا ًطبى هیذّذ؟

 
 ب اسز، دبسخ دّیذ.صیش کِ دس هَسد هٌحٌی سغییش دشبًسیل غط ثِ دشسطْبی -29



  3ضوبسُ  الف. دس کذام ضوبسُ، کبًبل دسیچِ داس دشبسیوی ثبص اسز؟

 ّش دٍ کبًبل ثسشِ اسز؟، ٍضؼیز دٍ کبًبل دسیچِ داس سذیوی ٍ دشبسیوی چگًَِ 2ة. دس ضوبسُ 

 
 دس ساسجبط ثب دسشگبُ ػصجی ثِ دشسطْبی صیش دبسخ دّیذ. -31

 ثصل الٌخبع الف. کذام ثخص اص هغض، ًمص هْوی دس سٌظین ضشثبى للت ثشػْذُ داسد؟

 سیطِ ضکوی ة. کذام سیطِ ًخبع، دبسخ حشکشی سا اص دسشگبُ ػصجی هشکضی ثِ هبّیچِ ّب ٍ غذُ ّب هٌشمل هیکٌذ؟

 دالًبسیب -3 ّیذس -2صًجَس  -1دس دسشگبُ ػصجی کذام خبًَس همبثل، سمسین ثٌذی هشکضی ٍ هحیغی ٍخَد ًذاسد؟ ج. 

 

 دس اسسجبط ثب سطشیح هغض ثِ دشسطْبی صیش دبسخ دّیذ. -31

 سغح ضکوی  الف. کیبسوبی ثیٌبیی دس سغح دطشی هغض هطبّذُ هیطَد یب دس سغح ضکوی آى؟

 خسن دیٌِ ای ّبی هخ، کِ ثِ صَسر ًَاسی سفیذ سًگ هطبّذُ هیطَد، چِ ًبم داسد؟ة. اٍلیي ساثظ ثیي ًیوکشُ 

 

 اسز.اًؼکبس ّبی ثذى  ًخبع ػالٍُ ثش اًشمبل دیبهْب، هشکض ثشخی اص ....الف.  -32

 .. ًَسًٍْبسز.خسن سلَل ة. هغض دالًبسیب، سَدُ ّبیی هشطکل اص ....

 ثبػث آغبص فؼبلیشْبی گَاسضی هیطَد. ...دبساسوذبسیک....ج. دس دسشگبُ گَاسش اػصبة 

  -.. اسز.ّیذَسبالهَسی دس ثخطی اص هغض ثِ ًبم .د. هشکض احسبس گشسٌگ

 

 ادی فیض      ، کذام غذُ هطبّذُ هیطَد؟3الف. دس لجِ دبییي ثغي  -33

 ثشخسشگی ّبی چْبسگبًِ  دس ػمت ادی فیض کذام ثخص اص هغض لشاس گشفشِ اسز؟ة. 

 

 دسشگبُ لیوجیک  اص هغض، ثبػث اسصبل سبالهَس ٍ ّیذَسبالهَس ثِ لسوشْبیی اص لطش هخ هیطَد؟ الف. کذام ثخص -34

ثسیبسی اص هَاد کِ دس هشبثَلیسن سلَلْبی هغضی ًفطی ًذاسًذ ٍ ًیض هیکشٍثْبی  چِ هَادی هؼوَال ًویشَاًٌذ ٍاسد هغض ضًَذ؟ة. 

 هؼوَال ًویشَاًٌذ ٍاسد هغض ضًَذ.

 

-دفبع اص یبخشِ ّبی ػصجی-داسثسشْبیی ثشای اسشمشاس یبخشِ ّبی ػصجی دطشیجبى )ًَسٍگلیب( سا ثٌَیسیذ.ًمص یبخشِ ّبی  -35

 حفظ ّن ایسشبیی هبیغ اعشاف ایي یبخشِ ّب

 

غالف هیلیي دس ثخطْبیی اص سضشِ ّبی ػصجی لغغ هیطَد کِ ثِ ایي ًمبط گشُ ساًَیِ گفشِ  گشُ ساًَیِ سا سؼشیف کٌیذ. -36

 هیطَد.

 

 

 ًٌْح(سبالهَس ) هشکض سمَیز دیبهْبی حسی کذاهیک اص سبخشبسّبی هغض هیجبضذ؟ -37



 

دَضص اعشاف سلَلْبی  : الف: دسشگبُ ایوٌی چِ ثخطی اص سلَلْبی ػصجی سا هَسد سْبخن لشاس هیذّذ؟ MSدس ثیوبسی   -38

 ػصجی هغض ٍ ًخبع

 ٍ فشد دچبس ثی حسی ٍ لشصشثیٌبیی ٍ حشکز هخشل  ة: دٍ هَسد اص ػالئن ایي ثیوبسی سا ثٌَیسیذ.

 

 ّش یک اص اػوبل صیش سَسظ کذام ثخص هغض اًدبم هیطَد؟ -39

      ّیذَسبالهَس: سٌظین سطٌگی ٍ خَاةج.             لیوجیک: ة: احسبس سضبیز       سبالهَس: الف: سمَیز اعالػبر حسی

 هخچِ: ح. سؼبدل ثذى    دل هغضی: سشضحر.       ثصل الٌخبع: اًؼکبسْبیی هبًٌذ ػغسِ ٍ ثلغد. 

 

 هخچِ ضبهل دٍ ًیوکشُ اسز ٍ ثخطی ثِ ًبم کشهیٌِ ٍسظ آًْبسز. کشهیٌِ چیسز؟ -41

 .دّیذ دبسخ غطبء دشبًسیل سغییش هٌحٌی هَسد دس صیش ّبی دشسص ثِ -41

 4 اسز؟ ثبص دشبسیوی داس دسیچِ کبًبل ضوبسُ، کذام دس )الف

  ثسشِ اسز؟ چگًَِ سذیوی داس دسیچِ کبًبل ٍضؼیز ،3 ضوبسُ دس )ة

 2 اسز؟ سش ثیص سذین ثِ ًسجز غطبء دزیشی ًفَر ضوبسُ کذام دس )ج

 
 .دّیذ دبسخ صیش ّبی دشسص ثِ هغض سطشیح ثب اسسجبط دس -42

 سغح ضکوی ضَد؟ هی هطبّذُ هغض سغح کذام دس ثیٌبیی کیبسوبی )الف

 خسن دیٌِ ای ضَد؟ هی هطبّذُ سفیذ ًَاسی صَسر ثِ هخ ّبی ًیوکشُ ثیي ساثظ کذام دسز، ثب ثشش دس )ة

 

 .دّیذ دبسخ صیش سَاالر ثِ همبثل ضکل ثِ سَخِ ثب -43

 2 اسز؟ ضوبسُ کذام سیٌبدسی دیص ًَسٍى )الف

 1 ضَد؟ هی سشضح ًَسٍى کذام اص کَلیي اسشیل هبًٌذ هَادی )ة

 
 یبخشِ ػصجی ٍاسد هیکٌذ.سضشِ ای اسز کِ دیبهْب سا دسیبفز ٍ ثِ خسن  داسیٌِ )دًذسیز( چیسز؟ -44

 

سضشِ ای اسز کِ دیبم ػصجی سا اص خسن یبخشِ ػصجی سب اًشْبی خَد کِ دبیبًِ آکسَى ًبم داسد  آسِ )آکسَى( چیسز؟ -45

 ّذایز هیکٌذ.



هحل لشاس گشفشي ّسشِ ثَدُ ٍ اًدبم سَخز ٍ سبص یبخشِ ػصجی ٍ ًیض  ًمص خسن یبخشِ ای دس یبخشِ ػصجی سا ثٌَیسیذ. -46

 دسیبفز دیبم

حشکشی ٍ ساثظ. حسی: دیبهْب سا اص گیشًذُ ّبی حسی ثِ سَی ثخص  -حسی ٍ کبس آًْب سا ثٌَیسیذ.ػصجی اًَاع یبخشِ ّبی  -47

هشکضی دسشگبُ ػصجی هی آٍسًذ. حشکشی: دیبهْب سا اص ثخص هشکضی ثِ سَی اًذاهْب هیجشًذ. ساثظ: اسسجبط ثیي حسی ٍ حشکشی 

 سا سبهیي هیکٌٌذ

 دس اثش سغییش همذاس یًَْب دس دٍ سَی غطبی یبخشِ ػصجی م ػصجی چگًَِ ثِ ٍخَد هی آیذ؟دیب -48

 

دس سضشِ  همبیسِ کٌیذ.سا دس سضشِ ّبی ػصجی هیلیي داس ثب سضشِ ّبی ثذٍى هیلیي ّن لغش سشػز ّذایز دیبم ػصجی  -49

 ّبی هیلیي داس سشیؼشش اسز

ػصجی هیلیي داس گشُ ساًَیِ ٍخَد داسد کِ دس ایي ًمبط هیلیي ًجَدُ ٍ دس یبخشِ ّبی  هٌظَس اص ّذایز خْطی چیسز؟ -51

سضشِ ػصجی ثب هحیظ ثیشٍى اص یبخشِ اسسجبط داسد. ثٌبثشایي دس ایي گشُ ّب دشبًسیل ػول ایدبد ضذُ ٍ دیبم ػصجی دسٍى سضشِ 

 ذایز، ّذایز خْطی گَئین.ػصجی اص یک گشُ ثِ گشُ دیگش ّذایز هیطَد ٍ ثِ اصغالح هیدْذ ثِ ّویي خبعش ثِ ایي ّ

 هیلیي داس ًَع ًَسٍى ّبی حشکشی دس هبّیچِ ّبی اسکلشی چیسز؟ -51

 ثب سغییش دس ًفَردزیشی غطبی یبخشِ ًبلل ػصجی چگًَِ دشبًسیل الکششیکی یبخشِ ػصجی سا سغییش هیذّذ؟ -52

سب اص  سخلیِ ضًَذ ٍ ایٌکبس چگًَِ اًدبم هیطَد؟دس اص اًشمبل دیبم، چشا هَلکَلْبی ًبلل ثبلی هبًذُ ثبیذ اص فضبی سیٌبدسی  -53

سشضح  -2ثبصخزة ًبلل ثِ ثبخشِ دیص سیٌبدسی  -1اًشمبل ثیص اص حذ دیبم خلَگیشی ضَد. اص دٍ عشیك سخلیِ هیطَد: 

 آًضیوْبیی سدضیِ کٌٌذُ ًبلل

اًذ؟ ٍ حفبظز اص دسشگبُ سطکیل ضذُ؟ ایي ثخطْب اص چِ لسشْبیی سطکیل ضذُ دسشگبُ ػصجی هشکضی اص چِ ثخطْبیی  -54

هبدُ خبکسششی )ضبهل خسن یبخشِ ّبی ػصجی ٍ سضشِ ّبی ثذٍى  -هغض ٍ ًخبع ػصجی هشکضی ثش ػْذُ چِ ثخطْبیی اسز؟

 ًخبػی-خودوِ، سشَى هْشُ ّب ٍ دشدُ ّبی هٌٌژ ٍ هبیغ هغضی -هیلیي( ٍ هبدُ سفیذ )ضبهل سضشِ ّبی هیلیي داس(

 ضٌَایی، ثیٌبیی ٍ حشکز-ثبالی دل هغضی ٍظبیف آى چیسز؟هغض هیبًی کدب لشاس داسد ٍ -55

 هغض هیبًی ثشخسشگی ّبی چْبسگبًِ خضء کذام ثخص اص هغض هیجبضٌذ؟ -56

 دل هغضی ٍ ثصل الٌخبع-هغض هیبًی سبلِ هغض اص چِ لسوشْبیی سطکیل یبفشِ اسز؟ -57

 آى یبدگیشی سفکش ٍ ػولکشد َّضوٌذاًِ اسزدشداصش ًْبیی اعالػبر ٍسٍدی ثِ هغض کِ ًشیدِ  ػول لطش هخ چیسز؟ -58

 سشضح ثضاق ٍ اضک-سٌفس دل هغضی دس سٌظین چِ فؼبلیشْبیی دخبلز داسد؟ -59

سٌظین سٌفس، فطبس خَى ٍ صًص للت ٍ هشکض  -ثصل الٌخبع دبییي سشیي ثخص هغض سا ًبم ثشدُ ٍ ٍظبیف آًشا ثیبى کٌیذ؟ -61

 اًؼکبسْبیی چَى ثلغ، ػغسِ ٍ سشفِ اسز



 

سٌظین دهبی ثذى، سؼذا ضشثبى للت،  -صیش سبالهَس صیش ًٌْح )ّیذَسبالهَس( کدب لشاس گشفشِ اسز؟ ٍظبیف آى چیسز؟ -61

 فطبس خَى، سطٌگی، گشسٌگی ٍ خَاة

دس احسبسبسی  -لطش هخ، سبالهَس ٍ ّیذَسبالهَس سبهبًِ لیوجیک ثب چِ ثخطْبیی دس اسسجبط اسز؟ ًمص آى سا ثٌَیسیذ. -62

 خطن، لزر ٍ ًیض حبفظِ ًمص ایفب هیکٌذ.هبًٌذ سشس، 

 یکی اص اخضای سبهبًِ ی لیوجیک اسز. ًمص: دس سطکیل حبفظِ ٍ یبدگیشی ّیذَکبهخ چیز؟ ًمص آى سا ثیبى کٌیذ. -63

 اًَاع سشعبى-سکشِ للجی-هطکالر کجذی اص ػالئن هصشف ثلٌذهذر الکل چٌذ ًوًَِ ثیبى کٌیذ. -64

 چَى دس چشثی هحلَل اسز گَاسش خزة هیطَد؟ چشا الکل ثِ سشػز دس دسشگبُ -65

دطشی ٍ ضکوی، دطشی اعالػبر حسی سا ثِ ًخبع ٍاسد ٍ سضِ -دٍ سیطِ ّش ػصت ًخبػی چٌذ سیطِ داسد. سَضیح دّیذ. -66

 ضکوی دیبهْبی حشکشی سا اص ًخبع خبسج هیکٌذ

سا ثِ ثخطْبی دیگش هشسجظ هیکٌذ، ثخطی اص دسشگبُ ػصجی کِ هغض ٍ ًخبع  هٌظَس اص دسشگبُ ػصجی هحیغی چیسز؟-67

 دسشگبُ ػصجی هحیغی اسز.

 دیکشی ٍ خَدهخشبس -دٍ ثخص دسشگبُ ػصجی هحیغی چٌذ ثخص داسد؟ًبم ثجشیذ. -68

ثخص دیکشی دسشگبُ ػصجی هحیغی دیبهْبی ػصجی سا ثِ چِ ثخطی هیشسبًذ؟ ٍ فؼبلیز ایي ثخطْب چگًَِ سٌظین  -69

 اسادی ٍ غیشاسادی ثِ ضکل -هبّیچِ ّبی اسکلشی هیطَد؟

 ًخبع هشکض سٌظین اػکبس ػمت کطیذى دسز دس ثشخَس ثب خسن داؽ دس کدبسز؟ -71

 

هبّیچِ ّبی صبف، هبّیچِ للت ٍ غذُ ّب سا  ثخص خَدهخشبس دسشگبُ ػصجی هحیغی کبس چِ لسوشْبیی سا سٌظین هیکٌذ؟ -71

 ثصَسر ًبآگبّبًِ سٌظین هیکٌذ

 گشُ ّبی ػصجی-عٌبة ػصجی-هغض سطکیل ضذُ اسز؟ شگبُ ػصجی هلخ اص چِ ثخطْبییدس -72

 

 

 

 




