
 
   

  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

پبیِ یبسدّن اًسبى ٍ هحیظ سیست درس   

 تبریخ :    دقیق70ِسهبى آسهَى : 
 
 

 ردیف سَاالت ًوزُ
  

 ) کنیذ مشخض عثارت هر مقاتل غ/ ص نوشتن تا( است؟ نادرست کذام و درست عثارت کذام 1

 .تسا رَطک تسیس ظیحه ىبهسبس ظسَت ىازیا رد تظبفح تحت قعبٌه ِلوج سا یله یبّ کربپ )الف

 - .ّستٌد هٌبست کطَر ٌبعقه ّوِ ثزای آثیبری ًَیي ّبی رٍش) ب

 ًقبط داغ تٌَع سیستی ایزاى ثِ حسبة هی آیٌد. يیزت نْهجٌگل ّبی ارسجبراى جش  )ج

 .است خَة خبک رفتي دست اس عَاهل اس یکی ّب سهیي کبرثزی تغییز)ت

1 

 .تنویسیذ مختصری تعریف عثارت هر ترای 4.5

 هجبسی؟ آة )الف

  ؟گًَِ ثَم ساد )ب

  ؟ًِبگیث ًَِگ )ج

  ؟ پبالیی ستسی )ت

  ؟سثبلِ )د

  ؟یزگضدزگ )چ

  غذایی؟ اهٌیت )ز
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 .کنیذ پر مناسة عثارت تا را خالی جاهای 3.5

 . آید هی دست ثِ...........................................اس عودُ عَر ثِ ضوبلی،اتبًَل آهزیکبی - در )الف

 - هحصَل ثزداضت اس پس گیبّبى هبًدُ ثبقی غذایی هَاد پسوبًد تجشیِ کِ است تیسیس کَدّبی اًَاع اس یکی)....................... ح

 .آید هی ثدست داهی هصزف غیزقبثل سٍاید ٍ فضَالت

 .دضبث ىآ یسبسسبث تعزس سا صیث یتسیس عٌَت سا یرادزث ُزْث ٍ تضادزث تعزس ِک تسا يیا ............................... سا  هٌظَر )د

 گًَِ ٍ................... ٍ.................... سِ سغح تٌَع سیستی ّستٌد. (ج

 - .دارد ًقص غذایی اهٌیت ٍ پبیدار ایٌدُ تبهیي در ................................... (ة 

 ْزداری است،اهَر هزثَط ثِ پسوبًد را ثزعْدُ دارد.در کطَر هب سبسهبى..................................کِ ٍاثستِ ثِ ض (ت
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 4 ًقبط داغ تٌَع سیستی چیست؟ 1

 5 ؟تسیچ ضازقًا 1

 6 .ثجزید ًبم َّارا آلَدگی اًَاع اس هَرد چْبر 1

 7 ؟ چیست صَتی آلَدگی 1

دبیر مربوطه:

رشته تحصیلی : 



 

  

2 
 

57.  8 .دراد گٌتبگٌت ِغثار یلهاَع ِچ بث یزگضدزگ 

 9 سثبلِ ّبی خغزًبک چیست؟ دٍ هثبل ثشًید. 1

 11 کدام پسوبًدّبقبثل تجدیل ثِ هَاد جدید ّستٌد؟ 1

7.  11 هَرد(2)؟ سثبلِ را ًبم ثجزید اًَاع 

 11 ؟تسا نْه یعبوتجا ٍ یگٌّزف دعث سا یزگضدزگ ازچ 1

 11 ؟تسیچ ًِالَئسه یزگضدزگ 1

57.  11 َرستبى سثبلِ چیست؟خبکچبل یب گ 

 17 ؟تسیچ یزگضدزگ مَث 1

 

 موفق و پیروز باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


