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 باسوِ تعالی

 هْذیطْزهذیزیت آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستاى 
 ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 

 هْز آهَسضگاُ: 98 -99 سال تحصیلی: دقیقِ  90   هذت اهتحاى: 24/3/99 تاریخ:

 سَال 46  تعذاد سَال : اهتحاًات ًَبت دٍم صبح 10ساعت اهتحاى : 

 صفحِ 4  تعذاد صفحِ : آهَسضگاُ جوَْری اسالهی هتَسطِ اٍل  -ًْن    پایِ: علَم تجزبی  آسهَى درس:

 ًوزُ ( 1سَاالت ) صفحِ    ردیف

 فصل اٍل

 25/0 زضؾت               ٘ازضؾت       ٔی تاشس. Hتطاتط تؼساز اتٓ ٞای ػٙصط  O  ،4اتٓ ػٙصط ؾِٛفٛضیه اؾیس ، تؼساز زض فطَٔٛ شیٕیایی  (1

 ؾتٖٛ جسَٚ تٙاٚتی لطاض زاض٘س ؟ آذطیٗٚ زض  زٚ ػٙصط زض یه ٌطٜٚیه اظ ٌعیٙٝ ٞای ظیط ، ٞط وسأ (2

             ٚ      ز(                 ٚ      ج(                     ٚ      ب(                   ٚ    اِف( 
25/0 

 فصل دٍم

 چمسض اؾت ؟  Clٌطْ تاشس ، جطْ  Na  ،5ٌطْ تاشس ٚ جطْ ػٙصط  20ٙش ظیط ، ٔجٕٛع جطْ ٚاوٙش زٞٙسٜ ٚ فطاٚضزٜ واٌط زض ٚا (3

                
 ٌطْ   5ز(              ٌطْ  20ج(               ٌطْ   15 ب(             ٌطْ 10اِف ( 

25/0 

 

شأُ زٚ اِىتطٖٚ تٝ ، تاشس ٚ ٞط ذط  اال٘ؿی(ٚاٖ زٞٙسٜ ی یه پیٛ٘س اشتطاوی ) وٛاٌط ٞط ذط ٘شاٖ زازٜ شسٜ زض ٌعیٙٝ ٞای ظیط ، ٘ش (4

 ٔی تاشس؟ ٘ازضؾتاشتطان ٌصاشتٝ تاشس ، تا تٛجٝ تٝ ٘اْ ػٙصط ٚ تؼساز پیٛ٘سٞای ٘شاٖ زازٜ شسٜ ، وساْ ٌعیٙٝ 

 ()*** ضإٞٙایی ، تٝ تؼساز پیٛ٘سٞای تطلطاض شسٜ تٛجٝ وٙیس . 

  7** ػسز اتٕی ٘یتطٚغٖ : 1** ػسز اتٕی ٞیسضٚغٖ : 8**ػسز اتٕی اوؿیػٖ :  6 ػسز اتٕی وطتٗ :***

  ز(         ج(           ب(          اِف( 

25/0 

 فصل سَم

 تا تٛجٝ تٝ ٚاوٙش ظیط ، تٝ ؾٛاالت پاؾد زٞیس : (5

 
  ایٗ ٚاوٙش ، تٝ ٚاوٙش ................................. ٔؼطٚف اؾت.الف( 

 ٘ازضؾت زضؾت   ضؾیسٜ واضتطز زاضز.٘اْ زاضز ، زض تثسیُ ٔیٜٛ ی ٘اضؼ تٝ ٔیٜٛ ی ٗ تِوٝ ٌاظ اِ فطاٚضزٜ ی ایٗ ٚاوٙشب( 

 

 

 

 فصل چْارم

  تا ؾطػت   A لایك اٌطویّٛٔتط اظ یىسیٍط فاصّٝ زاض٘س . 5زض یه ِحظٝ ، زٚ لایك طثك شىُ ظیط ،  (6
 

 
زض حطوت تاشس ،  ضاؾتتٝ ؾٕت  

 ؟تٝ یىسیٍط تطذٛضز وٙٙس Cتا زض ٘مطٝ ی تاشس ؾطػت لایك زیٍط تایؿتی چٙس ٔتط تط ثا٘یٝ 

    30ز(                 17ج(                27ب(       15 اِف(

 

 

 

25/0 

 ٔتحطنٔی ضؾس . اٌط ٔست ظٔا٘ی وٝ طَٛ ٔی وشس تا ( تٝ ٔمصس 2اظ ٔؿیط ) B( ٚ ٔتحطن 1) اظ ٔؿیط Aا تٛجٝ تٝ شىُ ظیط ، ٔتحطن ت (7

A ٔتحطن حطوت تا ٔست ظٔاٖ س ، تٝ ٔمصس تطؾB  ، وساْ ٔتحطن تیشتط اؾت ؟ؾطػت ٔتٛؾط تطاتط تاشس 

 ( وٛتاٜ تط اؾت .2( ، اظ ٔؿیط )1)***ٔؿیط 
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25/0 

25/0 

 سانتی متر20

 ًوزُ ( 2سَاالت  ) صفحِ  ردیف

 فصل پٌجن

 25/0 کاّص ( –) افشایص  ٔی یاتس.......................... ٞط چٝ جؿٓ ؾٍٙیٗ تط تاشس ، ٘یطٚی اصطىان جٙثشی تیٗ جؿٓ ٚ ؾطح ،  (8

 اٌط ٘یطٚی اصطىان  ػالٜٚ تط ٘یطٚٞای ٘شاٖ زازٜ شسٜ زض شىُ ، تا تٛجٝ تٝ شىُ ظیط ، (9

 ٔتط تط ٔجصٚض ثا٘یٝ ،  2ٚ جؿٓ تا شتاب  ٘یٛتٖٛ تاشس ، 12جٙثشی تیٗ جؿٓ ٚ ؾطح ، 

 ٔی تاشس(ٌطْ  4000) جطْ جؿٓ ، چمسض ٔی تاشس؟ Xحطوت وٙس ،  ضاؾتتٝ ؾٕت 

ب(                     2اِف( 
 

 
                      )ج

 

 
                    )10ز   

25/0 

 فصل ضطن

 25/0 تعضٌتطیٗ ٚضلٝ ی ؾًٙ وطٜ ، ٚضلٝ ی  .......................................... ٘اْ زاضز . (10

ٚضلٝ ی لاضٜ  ظیط٘ؿثت تٝ ٚضلٝ ی لاضٜ ای زاضز ، تٝ ٕٞیٗ زِیُ تٝ ٍٞٙاْ تطذٛضز ، ٚضلٝ ی الیا٘ٛؾی تٝ  تیشتطیٚضلٝ ی الیا٘ٛؾی ، چٍاِی  (11

 زضؾت             ٘ازضؾت  ای ٔی ضٚز .
25/0 

 

 فصل ّفتن

 ٔیّیٖٛ ؾاَ ٔی تاشس(:ؾٗ چٟاض الیٝ ی ظٔیٗ شٙاؾی تصٛضت زضٞٓ ضیرتٝ زازٜ شسٜ اؾت . ) اػساز تط حؿة  (12

 ، چٙس ٔیّیٖٛ ؾاَ ٔی تاشس ؟) تط حؿة اػساز زازٜ شسٜ( Dؾٗ الیٝ ی  الف(

 وٝ یه ٘ٛع شىشؿتٍی ٔحؿٛب ٔی شٛز ،  Eپسیسٜ ی  ب(

  ٘ازضؾت     زضؾت .جٛاٖ تطیٗ پسیسٜ ی ایٗ تصٛیط ٔی تاشس

 

 فصل ّطتن

   چٛب ، ؾا٘تی ٔتط زض اذتیاض زاضیٓ. اٌط چٍاِی ایٗ          تٝ اتؼاز  اظ جٙؽ چٛب، ٔىؼة ٔؿتطیّی (13
  

ٚ تاشس ،     

 ٔی تاشس؟) پاؾىاَ(  Paفشاض تٛؾط ایٗ جؿٓ تٝ ظٔیٗ ٚاضز شٛز، ایٗ فشاض چٙس  تیشتطیٗترٛاٞیٓ 

   50000ز(                                 5ج(                                5/0ب(                                 1/0 اِف(

25/0 

 ؾا٘تی ٔتط آب ضیرتٝ ایٓ( 30ٔی تاشس؟ ) زض ظطف تٝ اضتفاع  Aچٙس تطاتط فشاض زض ٘مطٝ ی  Bفشاض زض ٘مطٝ ی  (14

ب(                اِف (  
 

 
                      )ج                     )ز      

 

 

25/0 

وٙیٓ ، فشاض زضوف ظطف زضحاِت زْٚ  ٔجسزاً پط اظ آبظطفی تٝ شىُ ٔىؼة اظ آب زض اذتیاض زاضیٓ. اٌط تٕأی اتؼاز آ٘طا افعایش زٞیٓ ٚ  (15

 زضؾت             ٘ازضؾت  تغییطی پیسا ٕ٘ی وٙس ٚ ثاتت ٔی ٔا٘س . چٖٛ فشاض زض ٔایؼات تٝ شىُ ظطف تؿتٍی ٘ساضز.
25/0 

 25/0 زضؾت              ٘ازضؾت  زض لّٝ ی وٜٛ زٔاٚ٘س ، ٘ؿثت تٝ لّٝ ی وٜٛ اٚضؾت ، فشاض ٞٛا تیشتط اؾت .  (16

 طثك شىُ ظیط وٝ ٔطتٛط تٝ یه جه ٞیسضِٚیىی ٔی تاشس ، تطای ایٙىٝ ذٛزضٚ تٝ ؾٕت تاال ضٚز ، (17

 تاشس تا ذٛزضٚ تٝ ؾٕت تاال ضٚز( ًیَتَىچٙس  F1تایؿتی چٝ ٘یطٚیی تٛؾط ٔا ٚاضز شٛز؟)  حذاقل

  هستطیل ( ، یه A2، ؾطحی وٝ اتٛٔثیُ تط ضٚی آٖ لطاض زاضز )  تُي 3*** جطْ اتٛٔثیُ 

  دایزُ ایتط ضٚی آٖ ٚاضز ٔی شٛز ، یه ؾطح  F1ٔتط ٔی تاشس. ؾطحی وٝ ٘یطٚی  4ٚ  3تٝ اتؼاز 

 ٔتط ٔی تاشس.  5/0تٝ شؼاع 

 زض ٘ظط تٍیطیس . 3ضا تطاتط ) پی (  𝛑***تصوط : ػسز 

  1800ز(                        5/187ج(                     7500ب(                  1875 اِف(

25/0 

 فصل ًْن

   هستقین ( –) هعکَس  زاضز ......................... زض اٞطْ ٞا ، ٔمساض ٔعیت ٔىا٘یىی ، تا طَٛ تاظٚی ٔماْٚ ، ضاتطٝ ی  (18
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 ًوزُ ( 3سَاالت  ) صفحِ  ردیف

 ٔتط وشیسٜ شٛز ،  1/2تطای جاتجایی ٚظ٘ٝ ، طٙاب تٛؾط ٔا زض لطلطٜ ی ٔطوة ظیط ، اٌط  (19

 ٚظ٘ٝ چٙس ٔتط تاال ٔی آیس ) جاتجا ٔی شٛز( ؟

 ؾا٘تی ٔتط   35ز(           ؾا٘تی ٔتط 30ج(       ؾا٘تی ٔتط   70 ب(         ٔتط   7/14اِف( 

 

 

25/0 

 زض جٟت Bچطخ ز٘سٜ ی چطخ ز٘سٜ طثك شىُ ظیط تٝ یىسیٍط ٔتصُ تاشٙس ٚ  زٚاٌط  (20

 حطوت ػمطتٝ ٞای ؾاػت تچطذس ، 

 ؟ٔی ظ٘س  کاهلدٍر چٙس زض ٞط زلیمٝ ،   Aچطخ ز٘سٜ ی  الف(

 تٝ چٝ ؾٕتی اؾت؟ Aجٟت چطذش چطخ ز٘سٜ ی  ب(

 ز٘سا٘ٝ ٔی تاشس. 15زٚض ٔی ظ٘س ٚ زاضای  25زض ٞط زلیمٝ  Bتا ایٗ تٛضیح وٝ چطخ ز٘سٜ ی *** 

 ز٘سا٘ٝ زاضز. A  ،10چطخ ز٘سٜ ی 

 

5/0 

ٚاضز ٔی شٛز ، زض چٝ  بِ سوت باال ٘یٛتٛ٘ی وٝ 12٘یطٚی  ؾیؿتٓ زض حاِت تؼازَ تاشس،زض ٔاشیٗ ظیط وٝ یه اٞطْ ٔی تاشس ، تطای ایٙىٝ  (21

 ٚاضز ٔی شٛز ؟  A٘مطٝ ی فاصّٝ ای اظ 

 

 

 

 

5/0 

 فصل دّن

 ، چٙس ٚاحس ٘جٛٔی اؾت ؟ ٔیّیٖٛ ویّٛٔتط 75 (22

   150ز(                              5/0ج(                            75ب(                         2اِف(  
25/0 

 

 25/0 ّلین ( –) ّیذرٍصى تشىیُ زازٜ اؾت . ....................  تیشتط جطْ ذٛضشیس ضا  (23

أطٚظٜ زض شٟطٞای تعضي ، تٝ زِیُ ٚجٛز ٘ٛض فطاٚاٖ الٔپ ٞای ضٚشٙایی زض آؾٕاٖ شٟط ، أىاٖ ضؤیت ؾتاضٌاٖ زض شة تٝ ذٛتی ٚجٛز  (24

 ٘ساضز ، وٝ تٝ ایٗ پسیسٜ ...................................  ٔی ٌٛیٙس . 

25/0 

ظاٚیٝ ی ٔیُ لثّٝ ی شٟط اضزتیُ وٝ زض شٕاَ غطب ایطاٖ ٚالغ شسٜ ، اظ ظاٚیٝ ٔیُ لثّٝ ی شٟط  ٔشٟس وٝ زض شٕاَ شطق ایطاٖ لطاض زاضز ،  (25

 زضؾت           ٘ازضؾت  اؾت. کوتز

25/0 

 ٔی تاشس ؟ درًٍیوساْ ٌعیٙٝ ، تٕأی ؾیاضات شوط شسٜ ، جع ؾیاضات  (26

 ز( ٞیچىساْ                ٘اٞیس   –تیط  –ج( ویٛاٖ                تٟطاْ –٘اٞیس  –ب( تیط               ٔشتطی   –تٟطاْ  –اِف( ظٔیٗ 

25/0 

 چطا تیشتط شٟاب ؾًٙ ٞا زض الیا٘ٛؼ ٞا ؾمٛط ٔی وٙٙس ؟  (27

 
25/0 

 فصل یاسدّن

 25/0 کوتز ( –) بیطتز زض طثمٝ تٙسی جا٘ساضاٖ اظ ٌطٜٚ ٞای تعضٌتط تٝ وٛچىتط ، شثاٞت جا٘ساضاٖ ، .................... ٔی شٛز .  (28

 25/0 ٞؿتٙس .شٙاذتٝ شسٜ تطیٗ ٌطٜٚ اظ آغاظیاٖ ..................... ،  (29

 25/0 ِىٝ ٞای ظضز ضٚی تطي ٚ ؾیاٜ شسٖ ذٛشٝ ٞای ٌٙسْ ، ٘شاٖ زٞٙسٜ ی ٚجٛز .................... زض ایٗ ٌیاٞاٖ ٔی تاشس .  (30

 ٚیطٚؼ ٞا وٝ ؾاذتاضی یاذتٝ ای زاض٘س ، زض ذاضج اظ تسٖ ٔا٘ٙس تّٛض ٔی تاشٙس ٚ  (31

 زضؾت             ٘ازضؾت زضٖٚ تسٖ شطٚع تٝ تىثیط ٔی وٙٙس.
25/0 

 چٝ ٚیػٌی اظ ٚیطٚؼ ٞا ، آٟ٘ا ضا شثیٝ جا٘ساضاٖ وطزٜ اؾت ؟ (32

 
25/0 

، پٛششی زض اططاف ٔازٜ ی ٚضاثتی ٚجٛز ٘ساضز ٚ زض ٘تیجٝ ٞؿتٝ تشىیُ ٕ٘ی شٛز. ایٗ جا٘ساضاٖ ضا  زض یاذتٝ ی تطذی اظ جا٘ساضاٖ (33

 ........................... ٔی ٘أٙس.
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25/0 

25/0 

25/0 

5/0 

25/0 

 ًوزُ ( 4سَاالت ) صفحِ  ردیف

 فصل دٍاسدّن

 25/0 آًٍذّای چَبی ( –) آًٍذّای آبکطی  ا٘ساْ ٞای فتٛؾٙتعوٙٙسٜ ضا تٝ ؾطاؾط ٌیاٜ ٔی تط٘س.ٔٛاز ؾاذتٝ شسٜ زض ........................  (34

 25/0 شیطٜ ی پطٚضزٜ زض وساْ آٚ٘س جطیاٖ زاضز ؟ (35

 ظٔیٙی ، ٔٛاز ٔغصی زض .................... شذیطٜ ٔی شٛز .زض ٌیاٜ ؾیة  (36

 ز( ؾالٝ                            ج( ضیشٝ                               ٔیٜٛب(                             اِف( تطي 
25/0 

 زٚ ِپٝ (  ٔی تاشس ؟ –ٞط یه اظ تطي ٞای ظیط ، ٔطتٛط تٝ وساْ ٘ٛع اظ ٌیاٞاٖ ٟ٘اٖ زا٘ٝ ) ته ِپٝ  (37

 

  ......................... ب(.........................                                                                              الف(

 

 

5/0 

 فصل سیشدّن

 25/0 ......................... تعضٌتطیٗ ٌطٜٚ جا٘ٛضی تط ضٚی ظٔیٗ ٔی تاشس .  (38

 25/0 ٔی تاشس.  زضؾت            ٘ازضؾت تٙسپایاٖذطذاوی وٝ اظ ٘ٛع جا٘ٛضاٖ ؾرت پٛؾت تٝ حؿاب ٔی آیس ، جع ٌطٜٚ  (39

 ٌیطز ؟زض وسأیه اظ وطْ ٞای ظیط ، ذطٚج ٔٛاز ظائس، اظ ؾطح تسٖ صٛضت ٔی  (40

 ز( ٞیچىساْ                           ضیا  پال ٘اج( وطْ                               ب( ظاِٛ                       اِف ( وطْ آؾىاضیؽ 
25/0 

 ٔی تاشس ضا وأُ وٙیس. بٌذپایاى جسَٚ ظیط وٝ ٔطتٛط تٝ (41

 

 

 

 

75/0 

 فصل چْاردّن

 ، ٔشرص وٙیس .«  ×» ، پاؾد صحیح ضا تا ػالٔت غضزٍفی ٍ استخَاًیٞای ٔاٞی  تا تٛجٝ تٝ ٚیػٌی (42

 دم دّاى ًام هاّی

 ٔتماضٖ         ٘أتماضٖ   ؾطح شىٕی            زض جّٛی تسٖ  هاّی خاٍیار 

 ٔتماضٖ         ٘أتماضٖ   ؾطح شىٕی            زض جّٛی تسٖ  هاّیضیز 
 

1 

 تا تٛجٝ تٝ تٛضیحات ظیط ، تٝ ؾٛاالت پاؾد زٞیس: (43

جاًَر تخن گذاری است کِ در آب بِ خَبی ضٌا هی کٌذ  ٍ در کٌار آب ، الًِ هی ساسد. ًَساد آى ، پس اس خزٍج اس تخن ، 

 کٌذ.اس ضیز هادر تغذیِ هی 

 ٘اْ ایٗ جا٘ٛض چیؿت ؟ الف(

  ٔی تاشس ؟ جا٘ٛضاٖ اظ ٌطٜٚایٗ جا٘ٛض جعء وساْ  ب(

 

 فصل پاًشدّن

 25/0 زضؾت            ٘ازضؾتاِٚیٗ حّمٝ ی ٞط ظ٘جیطٜ ی غصایی ، جا٘ساضی اؾت وٝ اظ ٔٛاز آِی ، ٔٛاز ٔؼس٘ی ٔی ؾاظز .  (44

 25/0 ظیؿتٍاٞی ، ٌیاٞاٖ ٞؿتٙس.  زضؾت            ٘ازضؾتتِٛیسوٙٙسٌاٖ زض ٞط  (45

 زض ٞط ظیؿت تْٛ ، ؾٝ ٘ٛع اضتثاط ، ٔیاٖ جا٘ساضاٖ آٖ ظیؿت تْٛ تطلطاض اؾت : (46

 زض وساْ اضتثاط ، یه جا٘ساض ؾٛز ٔی تطز ٚ جا٘ساض زیٍط ، ٘ٝ ؾٛز ٔی تطز ٚ ٘ٝ ظیاٖ ٔی تیٙس ؟  الف(

 ٌّؿًٙ ، حاصُ اضتثاط ٔیاٖ زٚ جا٘ساض اؾت. ایٗ زٚ جا٘ساض ضا ٘اْ تثطیس.  ب(

 تشىیُ ٌّؿًٙ ٘مش زاض٘س ، چٝ ٘ٛع اضتثاطی اؾت ؟ ضاتطٝ ی ٔیاٖ زٚ جا٘ساضی وٝ زض  ج(

 

  ًوزُ 15جوع:  هَفق ٍ پیزٍس باضیذ 

 پَیا بٌار ًام دبیز : 

 

 ًوزُ کتبی:

 ًوزُ( 15)

 ًوزُ عولی:

 ًوزُ ( 5)

 ًوزُ کل :

ًوزُ( 20)  
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A 

 باسوه تعالی

 ههذیشهرهذیریت آهوزش و پرورش شهرستاى 
 نام و نام خانوادگی:

 

 ههر آهوزشگاه: 09 -00 سال تحصیلی: دقیقه  09   هذت اهتحاى: تاریخ:

 سوال 64  تعذاد سوال : اهتحانات نوبت دوم ساعت اهتحاى : 

 صفحه 6  تعذاد صفحه : جوهوری اسالهیآهوزشگاه  هتوسطه اول  -نهن    پایه: علوم تجربی  آزهوى درس:

 نوره ( 1سواالت ) صفحه    ردیف

 فصل اول

 52/9 ًادرعت (1

    «د » گشیٌِ ی  (5
52/9 

 فصل دوم

 52/9 « د » گشیٌِ ی  (3

 52/9 «ب » گشیٌِ ی  (6

 فصل سوم

 2/9 : چَى ٍاکٌش دٌّذُ گاس اتي اعت *** تَضیح تکویلی ًوزُ (  22/0ًادرعت )ب(  ًوزُ (     22/0بغپارشی ) ف( ال (2

 فصل چهارم

 52/9 «الف » گشیٌِ ی   (4

*** تَضیح تکویلی : چَى عزعت هتَعط بِ جابجایی ٍ سهاى طی هغیز بغتگی دارد کِ در ّز دٍ    ًوزُ (  22/0)در ّز دٍ بزابز اعت .  (7

 هغیز یکغاى اعت.
52/9 

 فصل پنجن

 52/9 افشایش  (9

 52/9 «د » گشیٌِ ی  (0

 فصل ششن

 52/9 اقیاًَط آرام (19

 52/9 درعت (11

 فصل هفتن

 2/9 ًوزُ ( 22/0) درعت ب(              ًوزُ ( 22/0) 120 لف(ا (15

 هشتن فصل

 52/9 «د » گشیٌِ ی  (13

 52/9 «ج » گشیٌِ ی  (16

افشایش یافتِ اعت ، پظ ارتفاع  ظزف ی ابعادى در صَرت عَال گفتِ شذُ کِ تواهًوزُ (   *** تَضیح تکویلی : چَ 22/0ًادرعت ) (12

ظزف ًیش شاهل هی شَد ٍ چَى در صَرت عَال گفتِ شذُ کِ ظزف ، هجذداً پز هی شَد ، پظ ارتفاع هایع در حالت دٍم ، با ارتفاع ظزف 

حالت دٍم ، بیشتز  بزابز هی باشذ ٍ چَى ارتفاع ظزف ) ارتفاع هایع ( در حالت دٍم بیشتز اس حالت اٍل اعت ، پظ فشار ًیش در کف ظزف در

 اس حالت اٍل اعت.

52/9 

 52/9 درعت (14

 52/9 «الف » گشیٌِ ی  (17

 فصل نهن

 52/9 هعکَط (19

 52/9 «ج » گشیٌِ ی  (10

 2/9 ًوزُ ( 22/0خالف جْت حزکت عقزبِ ّای عاعت ) پادعاعتگزد (  ) ب(ًوزُ (                  22/0دٍر ) 33 الف( (59

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



ًیَتًَی را خٌثی کٌذ تا عیغتن در  20ًیَتًَی بِ عوت باالعت ، پظ بزای ایٌکِ گشتاٍر ًیزٍی  12*** تَضیح تکویلی : چَى ًیزٍی  (51

 تکیِ گاُ ٍارد شَد . پظ دارین :راست حالت تعادل باشذ ، بایذ در عوت 

 چَى ًیزٍی    ًیَتًَی ، عوت راعت تکیِ گاُ اعت                         
                               

 ًوزُ ( 22/0ًوزُ ( ٍ کل راُ حل  22/0*** جَاب آخز )

2/9 

 فصل دهن

 52/9 «ج » گشیٌِ ی  (55

 52/9 ّیذرٍصى (53

 52/9  آلَدگی ًَری (56

 52/9 درعت (52

 52/9 «ب » گشیٌِ ی  (54

 52/9 اقیاًَط ّا تشکیل هی دٌّذ ) پظ احتوال عقَط در اقیاًَط ّا بیشتز اعت (% عطح کزُ ی سهیي را 32چَى  (57

 فصل یازدهن

 52/9 بیشتز (59

 52/9 جلبک ّا (50

 52/9  قارچ (39

 52/9 . ًذارًذ ًوزُ (   *** تَضیح تکویلی : ٍیزٍط ّا عاختار یاختِ ای 22/0ًادرعت ) (31

 52/9 قابلیت تکثیز (35

 52/9 ای ) پزٍکاریَت ( پیش ّغتِ (33

 فصل دوازدهن

 52/9 آًٍذّای آبکشی (36

 52/9 آًٍذّای آبکشی (32

 52/9 «د » گشیٌِ ی  (34

 2/9 ًوزُ ( 22/0دٍ لپِ ای  ) ب(ًوزُ (                     22/0تک لپِ ای  ) الف ( (37

 فصل سیسدهن

 52/9  بٌذپایاى (39

 52/9 درعت (30

 52/9 « ج » گشیٌِ ی  (69

61)  

 

 

 

 ًوزُ ( 22/0*** ّز جای خالی 

72/9 

 فصل چهاردهن

 ، هشخص کٌیذ .«  ×» ، پاعخ صحیح را با عالهت غضروفی و استخوانیّای هاّی  با تَجِ بِ ٍیضگی (65

 دم دهاى نام هاهی

 ًاهتقارى عطح شکوی هاهی خاویار 

 هتقارى جلَی بذى شیر هاهی

 ًوزُ . 22/0*** ّز خاًِ ی جذٍل ، 

1 

 2/9  ًوزُ ( 22/0پغتاًذاراى ) ب(ًوزُ (                             22/0پالتی پَط ) ًَک اردکی (   ) الف( (63

8 

 سخت پوستان 10
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 فصل پانسدهن

 52/9 هَاد آلی هی عاسد. ًوزُ (    *** تَضیح تکویلی : اس هَاد هعذًی ، 22/0ًادرعت . ) (66

ًوزُ (      *** تَضیح تکویلی : جلبک ّا ّن کار غذاعاسی اًجام هی دٌّذ ، اها جشء گیاّاى ًیغتٌذ ، بلکِ جشء آغاسیاى  22/0ًادرعت ) (62

 ّغتٌذ.
52/9 

 1 ًوزُ ( 22/0) ّویاری  ج(                ًوزُ ( 22/0ًوزُ ( ٍ جلبک ) 22/0قارچ ) ب(                 ًوزُ (  22/0ّوغفزگی ) الف( (64

  نوره 12جوع:  هوفق و پیروز باشیذ 

 نام دبیر : 

 

 نوره کتبی:

 نوره( 12)

 نوره عولی:

 نوره ( 2)

 نوره کل :

نوره( 59)  
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