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 آساهؾ خبطش پبػخ دّیذ.ل ثِ خذا ٍتَکّ ثب ت ثخَاًیذ ٍضوي خیشهقذم ثِ داًؾ آهَصاى ٍداٍطلجبى عضیض،ػؤاالت صیشساثِ دقّ

 : دبیر وامضا ی نام و نام خانوادگی
 نمره با عدد                                      

 

                                                         نمره با حروف

                              : دبیر امضا ی و نام و نام خانوادگی
 نمره تجدید نظر با عدد                                    

                                                نظربا حروفنمره تجدید 
 

 نمره سؤال    ضماره

 نمره ( 2الف( گسینه درست را انتخاب کنیذ. ) 

 دس سٍدُ ثبسیک جزة هی ؿَد؟ ثشیکذام ٍیتبهیي ثِ سٍؽ دسٍى  1

 B1د( ٍیتبهیي   Cج( ٍیتبهیي   B1ة( ٍیتبهیي   B12الف( ٍیتبهیي 

2 

 چِ تغییشی هی کٌذ؟  PHچیضی تَلیذ هی ؿَد ٍ تِ ای ، چِ خاص ٍاکٌؾ کشثي دی اکؼیذ ثب آة دس تٌفغ یب 2

 کبّؾ  PH –ة( کشثٌیک اػیذ    کبّؾ  PH –الف( ػیتشیک اػیذ 

 افضایؾ PH –د( ػیتشیک اػیذ    افضایؾ PH –ج( کشثٌیک اػیذ 

 کذام یک اص ػبهبًِ ّبی حیبت دس صیش ًؼجت ثِ ثقیِ پیچیذگی ثیـتشی داسد؟  3

 د( دػتگبُ    ام ج( اًذ   یبختِة(   الف( ثبفت  

 کذام پذیذُ عبهل ثؼتِ ؿذى دسیچِ ػِ لختی ثِ ؿوبس هی سٍد؟  4

 د( اًقجبض دّلیض ساػت  ج( اًقجبض ثطي ساػت ة( اًقجبض دّلیض چپ  ي چپطالف( اًقجبض ث

 نمره ( 2ب( از داخل پرانتس ، کلمه مناسة را انتخاب کنیذ. )

 ًگشی / کلی ًگشی ( ثؼیبسی اص ػبختبسّب ٍ فشایٌذّبی صًذُ سا ثـٌبػٌذ. تَاًؼتٌذ ثب ) جضء  اهشٍصیصیؼت ؿٌبػبى  1

2 
 سیضپشص ( هی گَیٌذ.  –ثبسیک دس ػوت فضبی سٍدُ ) پشص  ُثِ چیي خَسدگی ّبی غـبیی ػلَل ّبی پَؿـی سٍد 2

 ؿَد.  ًبیظک اًتْبیی ( دس اًتْبی خَد ، ثِ ػبختبسی ؿجیِ خَؿِ اًگَس ختن هی –) ًبیظک هجبدلِ ای  3

 ػیبّشگ اکلیلی ثِ دّلیض ) ساػت / چپ ( هی سیضد.  4

 نمره ( 2ج( در جاهای خالی کلمه های مناسة تنویسیذ. ) 

 ّش ......................... اص چٌذ ثَم ػبصگبى تـکیل هی ؿَد.  1

2 

 اسد هی ؿَد. دس هلخ ، غزای خشد ؿذُ ، اص طشیق هشی ثِ ................................. ٍ 2

 دس تٌفغ آسام ٍ طجیعی ، ًقؾ اصلی سا ................................. ثش عْذُ داسد.   3

 ت ........................ قلت ًقؾ داسد.  وت .............................. قلت ٍ دس گشدؽ خَى عوَهی، ػودس گشدؽ خَى ؿـی ػ 4

 د( ته سواالت زیر پاسخ دهیذ 

1 

 چْبس هَسد اص هعبیت اػتفبدُ اص ػَخت ّبی فؼیلی سا ثٌَیؼیذ. 

 

 

1 
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2 

 ػبختبس دیَاسُ لَلِ گَاسؽ سا اص داخل ثِ خبسج ًبم ثجشیذ. 

 

 
1 

3 

 ثِ سیفالکغ ) ثشگـت اػیذ ثِ هشی ( هی ؿَد؟ هجتال الف( دس چِ صَست فشد

 

 هَسد اص علل سیفالکغ سا رکش کٌیذ.  2ة( 

 

1 

4 

 َد ٍ احتوبل ایجبد آى دس چِ افشادی ثیـتش اػت؟ ػٌگ صفشا چگًَِ ایجبد هی ؿ

 

 
1 

5 

 ٍیتبهیي ّبی هحلَل دس آة اص طشیق چِ فشایٌذّبی جزة هی ؿًَذ؟ 

 

 

5/0 

6 

 لیپَپشٍتئیي ّب چگًَِ ثَجَد هی آیٌذ ٍ ثِ چٌذ دػتِ تقؼین هی ؿًَذ؟ 

 

 

1 

7 

 دس گیبُ خَاساى غیش ًـخَاس کٌٌذُ چشا ثخـی اص هَاد غزایی دفع هی ؿًَذ؟ 

 

 

1 

8 

 ّش یک اص ٍاطُ ّبی صیش سا تعشیف کٌیذ.

 ة( ظشفیت حیبتی      هشدُالف( َّای 

 

 

1 

9 

 ؿؾ چگًَِ هَجت هتَقف کشدى عول دم هی ؿَد؟ تَضیح دّیذ. 

 

 
75/0 

10 

 س ثذى خطشًبک تش اص کبّؾ اکؼیظى اػت؟تَضیح دّیذ کِ چشا افضایؾ کشثي دی اکؼیذ د

 

 
1 

11 

 اجضاء ػبصًذُ ؿجکِ ّبدی قلت چیؼت؟ 

 

 
75/0 
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12 

 َّسهَى ّبی تشؿح ؿذُ اص هعذُ ٍ سٍدُ سا ًبم ثشدُ ٍ ًقؾ ّش یک سا ثٌَیؼیذ.  

 

 
1 

13 

دس دقیقرِ حجرن    ثشٍى دُ قلجی دس ثبلغبى ، دس حبل اػتشاحت حذٍد پٌج لیتش دس دقیقِ اػت. ثب تَجِ ثِ تعذاد ضرشثبى 

 ضشثِ ای سا ثش حؼت هیلی لیتش هحبػجِ کٌیذ. 

 

 

5/0 

14 

پشٍتئبصّبی لَصالعوذُ قَی ٍ هتٌَع اًذ ٍ هی تَاًٌذ خَد لَصالعوذُ سا تجضیِ کٌٌذ. فکش هی کٌیذ ثرذى چگًَرِ اص ایري    

 هؼئلِ جلَگیشی هی کٌذ؟ 

 

 

75/0 

15 

 ًَع ثبفت پَؿـی دس ثخؾ ّبی هـخص ؿذُ سا ثٌَیؼیذ. 

    ( دّبى  الف

   ة( هعذُ  

 ج( غذُ ّبی ثضاقی 

75/0 

16 

 ؿکل ّبی صیش سا ًبم گزاسی کٌیذ. 

                    
 

1 

 

 مانا تاضیذ 

؟؟؟          
 ؟؟؟

 ؟؟؟                   ؟؟؟


