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 8/12/97  ضطن ي پايِ                                                                   ضاّس عالماًي  زتستاى      :                                                            ذاًَازگي ًام

 هطرص وٌيس .  ×تا عالهت  ٍ عثاضات ًازضست ضا   ضا تا  زضستعثاضات الف( 

 ـ ٍاحس اًطغي هَاز غصايي تط حسة غٍل ًَضتِ هي ضَز . 1 

          .                                                                             ًيطٍي اصغىان ظيازي ًياظ زاضين  هَلع اسىي تِ ـ 2 

 .ـ تطاي اعوال ًيطٍ ٍجَز زٍ جسن الظم است 3

 ـ تطاي هطاّسُ ي تيطتط ياذتِ ّا ٍ جاًساضاى ته ياذتِ اي اظ هيىطٍسىَج استفازُ هي ضَز.4ـ  4

 ٍصل وٌيس . زٍمضا تِ هَضز هطتَط تِ آى زض ستَى  اٍلب( ّط هَضز اظ ستَى 

 تغييط حطوت* ي هَاز غصايي*ٍاحس اًطغ     

 جطم* *لاضچ ته ياذتِ اي گطز ٍ تيضي ضىل     

 والطي* همساض هازُ ي تطىيل زٌّسُ ي جسن *                                                         

 هروط* اثط ًيطٍ *     

                                                           

 هطرص وٌيس.× ضا تا عالهت   ج( پاسد صحيح

 ؟وسام هَضز ًيطٍي غيط تواسي استـ  1

               ًيطٍي گطاًطي                          ز(                                 عٌاب وطي ج(                                     ب( هچ اًساظي                           الف(  ّل زازى هاضيي

 ؟گطهايي تثسيل هي ضَززض وسام يه اظ هَاضز ظيط اًطغي الىتطيىي تِ اًطغي ـ 2 

 ز( اتويَُ گيطي                                                 اتَج(                                                   ب( پٌىِ                                    چطخ گَضتالف (

 ؟ ـ وسام هَضز اعوال ًيطٍ اظ عطيك ّل زازى است 3

  ز( جاضٍ تطلي                               ج(تلٌس وطزى ويف                               تستي زضب وطَب(                      الف (تاظ وطزى زضب اتاق

 جاًساضاى پطياذتِ اي سازُ است؟ ـ وسام هَضز جعء 3

 ز( جلثه ّاي ضضتِ اي              ( گل ضظ                              ج                                         ب ( اًساى                            الف ( هروط        

  

 هٌاسة پط وٌيس.( جاّاي ذالي ضا تِ عَض ز

 ................ است .ٍلتي جسوي زض اثط هالص زاضاي ذاصيتي هي ضَز وِ  تعضي اظ اجسام ضا تِ ذَز جصب هي وٌس زاضاي ًيطٍي ..ـ    1

 . ساذتِ ضس ........... .......اٍليي هيىطٍسىَج تِ ٍسيلِ ي  ـ2

 تطاي شذيطُ ي اًطغي استفازُ هي وٌس . .ٍضظضىاضي وِ تيط وواى ضا هي وطس اظ ضٍش ....................... ـ 3

 ، اعوال ًيطٍ سثة ................. هي ضَز. ـ هَلعي وِ زضٍاظُ تاى تَج ضا  هي گيطز 4

 ( تِ سَاالت ظيط پاسد وَتاُ زّيس .  ّـ

 چِ هَلع ًيطٍ ّا اثط ّوسيگط ضا ذٌثي هي وٌٌس؟ـ 1

 

 ـ تطاي افعايص اصغىان زض ضٍظ ّاي تطفي ٍ سطًرَضزى ذَزضٍّا چِ واض ّايي اًجام هي ضَز؟ 2

 

 ـ اًطغي زض چِ هَازي شذيطُ هي ضَز؟ 3

 

 چگًَِ ساذتِ ضسًس؟ ـ اٍليي هيىطٍسىَج ّا  4

 



 ـ تِ سَاالت ظيط پاسد واهل زّيس ٍ

 سىَج ضا زض ضىل هماتل هطرص وٌيس.الف ( لسوت ّاي اصلي هيىطٍ ـ  1

 ب ( هيىطٍسىَج ّاي اهطٍظي چِ تفاٍت ٍ چِ ضثاّتي تِ هيىطٍسىَج ّاي لسيوي زاضًس؟

 

 

 
 .  تَضيح زّيس ل ّاي اًطغي ّط هطحلِتا شوط هطاحل ٍ تثسيسس  پطتآب  تَليس تطق اظـ سفط اًطغي ضا زض 2

 

 

 

 

 
 

 ـ  الف ( چطا زض ضٍظ ّاي عَفاًي اهىاى ايٌىِ سمف ضيطٍاًي ذاًِ ّاي لسيوي وٌسُ ضَز ظياز است ؟ 3

 

 

 

 چِ اضتثاعي تا پطٍاظ َّاپيوا زاضز؟ايي اتفاق  زليل  ب(

 

 

 

 

 ـ زض هساتمات اتَ هثيل ضاًي ٌّگاهي وِ اتَهثيل اظ ذظ پاياى هي گصضز چتط وَچىي زض اًتْاي آى تاظ هي ضَز ،زليل آى چيست؟ 4

 

 ب( ًيطٍيي وِ تط ايي چتط ٍاضز هي ضَز ضا ًام تطزُ ٍ تعطيف وٌيس . 
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