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1

درست یا ًادرست بَدى ّز یک اس جوالت سیز را هشخص ًواییذ:
)

الف) سلَل ّبی کالًشین قذست اًدبم هیتَص داسًذ(.

ة) بب هیکشٍسکَپ الکتشًٍی گزاسُ هی تَاى کالطى سا دیذ(. .

)

ج) فشبس اسوضی هحلَل  2هَالس آة قٌذ بیشتش اص هحلَل  5هَالس آة قٌذ هی ببشذ(. .
د) خض پشٍتئیٌی سیبَصٍم خبصیت آًضیوی داسد(. .
2

)

)
1

گشیٌِ ی هٌاسب را در سَاالت چْارگشیٌِ ای سیز هشخص ًواییذ:
الف)کذام یک اص هَاسد صیش فبقذ اسیذ چشة دس سبختبس خَد هی ببشذ؟

 )2سٍغي صیتَى

 )1کَتیکَل 

 )4کلستشٍل 

 )3غالف هیلیي

ة) ٍیظگی هشتشک آًضیوْب کذام است است؟

 )1پشٍتیئٌی ّستٌذ 
 )3دس دهبی ببالی  45°غیش فؼبلٌذ 

 )2ػول اختصبصی داسًذ 
)4دس  PHخٌثی فؼبلٌذ

ج) سبختبس ببفت پَششی سطح خبًِ ّبی ششی بیشتش بِ ببفت پَششی کذام یک اص هَاسد صیش شبیِ هی ببشذ؟

 )1لَلِ ّبی ًفشٍى

 )2هَیشگ ّبی کلیِ )3 سٍدُ ببسیک

ً )4بی

د)آًضین پشٍتئبص بش کذام تبثیشی ًذاسد؟

 )1ابشیشن
3

 )2هَ 

 )3سفیذُ تخن هشؽ

ٍ )4یتبهیي  B1

خوالت سیز را با قزار دادى کلوات هٌاسب در جاّای خالی تکویل ًوائیذ:

1

الف) بیي هًََهشّبی آلبَهیي پیًَذٍ ..........................خَد داسد.
ة)ّش ریبَسٍم اص پشٍتئیي ٍ  .............................سبختِ شذُ است.
ج) ٍاکٌشْبی هتببَلیسوی هَسد ًیبص لَلِ ّبی غزبالی دس سلَل ...........................اًدبم هی شَد.
د) اص تدضیِ پشٍتئیي اًسَلیي بب  574آهیٌَ اسیذ  ............................هَلکَل آة تَلیذ هی شَد .
4

اصطالحات سیز را تعزیف کٌیذ:
الف)فیبشیل
ة) ًبحیِ ًَکلئَئیذی
ج)قذست تفکیک
د)پالسوَدسن

2

5

ّش یک اص فؼبلیت ّبی صیش هشبَط بِ کذام اخضای سلَلی است؟

1

الف)تَلیذ ٍصیکَل تششحی
ة) دفغ آة اضبفی اص سلَل
6

بشای ّش یک اص هَاسد صیش یک هثبل بٌَیسیذ:

0/75

الف) پشٍتئیي دفبػی
ة)پشٍتئیي اًتقبل دٌّذُ
ج)ٍاکٌش اًشطی خَاُ
7

ٍاکٌش تَلیذ الکتَص اص هًََهش ّبی آى سا بٌَیسیذ ٍ ًَع ٍاکٌش سا ًیض هشخص ًوبئیذ.

 8هیکشٍسکَپْبی الکتشًٍی ًگارُ ٍ گذارُ ّشکذام چِ کبسبشدی داسًذ؟

9

ساختار ٍ ًقش غشبی پبیِ سا بٌَیسیذ.

1

1

1

 10تشکیببت سبصًذُ ی آدًَسیي سا بٌَیسیذ.

0/5

 11بِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ:

1/25

الف) ّیذسٍطى پشاکسیذ دس کذام اًذاهک تَلیذ هی شَد؟
ة) ًبم آًشین تدضیِ کٌٌذُ ّیذسٍطى پشاکسیذ چیست؟
ج)دٍ گیبُ ًبم ببشیذ کِ سلَل خٌسی ًش تبطکذاس داشتِ ببشٌذ.
د)دسسلَل ّبی بذى شوب کذام سیبَصٍم بب بقیِ هتفبٍت است؟

 12اگش یک سلَل پاراًشیوی دس آة قشاس گیشد چِ اتفبقی هی افتذ؟ چشا؟

0/75
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شماره صفحه 3 :

0/75

 13الف) استزٍها چیست؟
ة) فشایٌذی کِ دس آى یک سلَل رسات بضسگتش سا خزة هی کٌذ چِ ًبم داسد؟
 14لیشٍسٍم اص ّوکبسی کذام اًذاهک ّب سبختِ هی شَد؟

0/5

 15دستصبٍیش صیش ًَع ببفت پَششی ،هبّیچِ ای ٍ پیًَذی سا هشخص ًوبئیذ:

0/75

الف)

ة)

ج)

 16هبّیچِ ی هثاًِ ٍ باسٍ سا اص ًظش هذت ًگْذاسی اًقببض بب ّن هقبیسِ کٌیذ.

0/5

 17بِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ:

1/25

الف) فضبی بیي سلَلی دس ببفت استخَاًی بیشتش است یب پَششی؟
ة) بخشی اص ًَسٍى کِ پیبم سا اص خسن سلَلی بِ سَی اًتْبی سشتِ هی بشد چِ ًبم داسد؟
ج) اًَاع سلَل ّبی اسکلزاًشیوی سا ًبم ببشیذ.
د)هٌشب سلَل ّبی ًگْببى سٍصًِ اص کذام ببفت هی ببشذ؟
ًَ 18ع آًٍذ چَبی دس سزخس ٍ لَبیا سا بٌَیسیذ.

0/75

1

 19بشای ّش یک اص هَاسد صیش دلیل ػلوی بٌَیسیذ.
الف) سن ارسٌیک اص فؼبلیت آًضین ّب خلَگیشی هی کٌذ.
ة) اسیذ ّبی چشة سیز ًشذُ دس دهبی هؼوَلی هبیغ ٍ سٍاى ّستٌذ.

1

 20دس هَسد هیتَکٌذسی بِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ؟
الف) دسٍى هیتَکٌذری اص چِ هادُ ای پَشیذُ شذُ است.
ة) چیي خَسدگی ّبی غشبی دسًٍی هیتَکٌذسی چِ ًام داسًذ
ج) چیي خَسدگی ّبی غشبی دسًٍی هیتَکٌذسی چِ اّویتی داسًذ
 21دس ّش یک اص هَاسد صیش اص چِ آًضیوی استفبدُ هی شَد؟
الف)تْیِ آبویَُ

ة)سبختي اسفٌح

 22بِ سَاالت صیش پبسخ کَتبُ دّیذ:
الف) کبس پشٍتئیي ّبی تشکیل دٌّذٓ اسکلت ّستِ ای چیست؟
ة) «کلزاًشین» چِ ًَع ببفتی است؟

0/5

0/75

