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سواالت چهار گسینه ای
1

کلیِ ّب عضَ کذام دستگبُ ثذى هی ثبضٌذ ؟

الف) گَاسش
2

کذام ٍیتبهیي ّب دس سٍدُ ثضسگ سبختِ هی ضًَذ؟
الف) A

3

ة) سشاهیک

ج) کبضی

د) آسفبلت

کذام گضیٌِ صیش دس اًشطی جٌجطی دخبلت ًذاسد ؟

الف) جشم
9

ة) ثبکتشی

ج) آغبصیبى

د) قبسچ ّب

کذام هبدُ صیش اًشطی تبثطی گشهبیی ثیطتشی سا جزة هی کٌذ ؟

الف) آیٌِ
8

ة) دَضطی

ج) دیًَذی

د) هبّیچِ ای

ّستِ سلَل کذام جبًذاس صیش غطب ًذاسد ؟

الف) اًسبى
7

ة) دشٍتئیي

ج) کشثَّیذسات

د) سلَلض

ثبفت ّبی غضشٍفی ٍ استخَاًی جضء کذام ثبفت اصلی ّستٌذ ؟

الف) عصجی
6

ة) ثیٌی آئَستی

ج) سیٌی سشخشگی

د) سِ لختی

اهیٌَاسیذّب سبصًذُ چِ ًَع غزایی ّستٌذ ؟

الف) چشثی
5

ة)  B

ج)  K

د) هَسد ة ٍ ج

کذام دسیچِ ثیي دّلیض ٍ ثطي چخ قشاس داسد ؟

الف) دٍلختی
4

ة) گشدش خَى

ج) تٌفس

د) دفع ادساس

ة) سشعت

ج) استفبع

هَسد الف ٍ ة

کذام هبدُ صیش چکص خَاس ًیست ؟

الف) گَگشد

ة) آّي

ج) ًقشُ

د) هس

 10کذام عبهل سجت جبسی ضذى صیبد آة ًوی ضَد ؟

الف) ضیت صیبد صهیي

ة) ثبساى صیبد

ج) خبک ًفَر ًبدزیش د) دسختبى صیبد

جمالت علمی درست را با (ص) و نادرست را با (غ) مشخض کنیذ.
1

یکبی اًذاصُ گیشی ٍصى کیلَگشم است( .

2

رسات سبصًذُ عٌصش اکسیظى هَلکَل است( .

3

ًبخبلصی سجت استحکبم فلضات هی ضَد( .

4

هصشف ًکشدى هَاد یکی اص ساُ ّبی حفبظت اص هٌبثع طجیعی است( .

1

)
)
)
)

جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل نمائیذ.
1

کوبى کطیذُ ضذُ داسای اًشطی  .......................................است.

2

هٌجع تَلیذ اًشطی دس سلَل ً .......................................بم داسد.

3

جزة کبهل غزا دس  ...................................... .اًجبم هی گیشد.

4

تعذاد الکتشٍى ٍ ًَتشٍى اتن ّبی هختلف . .......................................

5

دس اًتقبل گشهب ثِ طشیقِ تبثص ثِ ً .......................................یبص ًیست.

1/52

به سواالت زیر با دقّت پاسخ دهیذ.
1

دٍ هضیت اًشطی صهیي گشهبیی سا ثٌَیسیذ.

0/5

2

ًقشٍى چیست ؟

0/5

3

آثخَاى تحت فطبس سا تعشیف کٌیذ.

0/5

4

دس کذام قسوت دستگبُ تٌفس تجبدل گبصّب صَست هی گیشد ٍ علّت ایي تجبدل چیست ؟

0/75

5

هْوتشیي ثخص دستگبُ گَاسش چیست ٍ دلیل آًشا ثٌَیسیذ.

0/75

6

هطخص کٌیذ کِ دس ضکل سٍثشٍ کذام عٌصش فلضی ً ،بفلض ٍ یب تشکیت ّستٌذ ؟

0/75
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7

دٍ اتَهجیل هطبثِ ٍلی ثب سشعت هتفبٍت دس حشکت ّستٌذ .اًشطی جٌجطی کذام اتَهجیل ثیطتش است؟ چشا؟

8

یک جسن ً 20یَتٌی ثِ اًذاصُ  4هتش ثبال هی ثشین .هقذاس کبس اًجبم ضذُ چٌذ طٍل است ؟

1

9

چگبلی هبدُ ای سا ثذست آٍسیذ کِ جشم آى  18گشم ٍ حجن آى  54سبًتی هتش هکعت حسبة کٌیذ.

1

بارم

0/75

 10چٌذ ًَع چشثی ٍجَد داسد ؟ هصشف صیبدی کذام ًَع خطشًبک است؟ چشا؟

1

 11دٍ تفبٍت سلَل جبًَسی ٍ گیبّی سا ثٌَیسیذ.

1

 12آصهبیطی سا طشاحی کٌیذ کِ ًطبى دّذ هیضاى سسبًبیی فلضات هختلف هتفبٍت است ؟

1

 13ثب تَجِ ثِ ضکل سٍثشٍ ثِ سَاالت تَضیح دّیذ.

1

الف -سگ سسن ضذُ چِ ًبم داسد ؟
ة -هحلّ دسیچِ دٍ لختی سا سٍی ضکل ًطبى دّیذ.
ح -یکی اص سیبّشگ ّبی قلت سا سسن ًوبئیذ.

؟

ت -حفشُ هطخص ضذُ داسای خَى سٍضي یب تیشُ است ؟
« مانند شکوفه ها شاد و خندان باشید دیگران را هم شاد کنید» .

