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1

هفصل تیي دًذُ ٍ ستَى هْشُ ّا اص چِ ًَع است ؟

الف) ًیوِ هتحشک  ب) هتحشک
2

اتن

12
6C

ب) هخچِ

ج) ًخاع
ج) سشفِ

ب) سیضش هَ
ب)  196 X

P3

 ب)

P11
N11

 ج)

6P
7N

د)  126 X

 د)

P1



تشای جذاساصی اجضای یک هحلَل اص کذام سٍش استفادُ هی ضَد ؟

ب) تثخیش
د) هَسد الف ٍ ج

کذام جولِ ػلوی صیش صحیح است ؟

الف) افضایص دها اًحالل پزیشی جاهذ دس هایغ کن هی ضَد
ب) افضایص دها اًحالل پزیشی گاص دس هایغ کن هی ضَد
ج) افضایص دها اًحالل پزیشی جاهذ دس هایغ صیاد هی ضَد
9

د) پلک صدى

ج)  156 X

الف) استفادُ اص قیف دکاًتَس
ج) کاغز صافی
8

د) تصل الٌخاع

کذام گضیٌِ صیش یک یَى است ؟
الف)

7

ج) قطش هخ

تا کذام اتن فشضی صیش ایضٍتَج ًیست ؟

الف)  146 X
6

ب) ًخاع

د) تصل الٌخاع

کذام پاسخ صیش اص پاسخ ّای اًؼکاسی ًیست ؟

الف) ػطسِ
5

ج) ثاتت

هشکض ضشتاى قلة دس کجا قشاس داسد ؟

الف) هخ
4

د) هَاسد الف ٍ ب

پیام ػصة چطایی تِ کذام تخص دستگاُ ػصثی اسسال ضذُ تا هضُ آى هادُ تطخیص دادُ ضَد؟

الف) هغض
3

مدت امتحان  02دقیقه

د) هَسد الف ٍ ج

اگش  PHیک هادُ تشاتش تا  2تاضذ آى هادُ چیست ؟

الف) تاص قَی

ب) اسیذ قَی

ج) اسیذ ضؼیف

د) تاص ضؼیف

 10کوتشیي گاص هَجَد دس َّای پاک چِ گاصی است ؟

الف) ًیتشٍطى

ب) اکسیظى

ج) اصت

د) کشتي دی اکسیذ

1

 11دٍ فایذُ غضشٍف دس تذى اًساى تٌَیسیذ.

1/5

 12گیش ضذُ هخشٍطی ضثکیِ چطن چٌذ ًَع ّستٌذ ٍ تِ چِ سًگی حساسیت داسًذ ؟

 13کاس هخچِ چیست ؟

1

 14دس پَست اًساى چِ چیضّایی ٍجَد داسد ؟ (  4هَسد )

1

 15دستگاُ حشکتی ضاهل چِ چیضی است ٍ ػاهل اصلی حشکت کذام است ؟

1/5

 16دستگاُ حشکتی ضاهل چِ چیضی است ٍ ػاهل اصلی حشکت کذام است ؟

1/5

 17هاّیچِ ّای صاف ٍ اسکلتی اص ًظش سًگ ٍ ػول هقایسِ کٌیذ.

1

 18چگًَِ یک اتن خٌثی سا هی تَاى تاسداس کشد ؟

1

 19تا تَجِ تِ اتن  188 Oهقادیش صیش چٌذ است ؟

1/5

=A

=Z

=e

=P

=n

 20اکسایص سا تا رکش هثال تَضیح دّیذ.

1

 21هذل اتوی تَستشا اتن (لیستن)  73 Liسسن کٌیذ.

1

 22آصهایطی سا طشاحی کٌیذ کِ یک حثِ قٌذ دس اثش گشها ضؼلِ ٍس ضَد .

1

 22دٍ تغییش ضیویایی هفیذ ٍ دٍ تغییش ضیویایی غیش هفیذ سا ًام تثشیذ.

1

