ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام اﺷﮑﺎن زرﻧﺪی @Ashkanbiology
سئٛاالت أتحبٖ ٟ٘بیی فصُ سْٛ
زضستی یب ٘بزضستی ٞط یه اظ جٕالت ظیط ضا ثس ٖٚشوط زِیُ ٔطرص وٙیس  ٚزض ثطٌ ٝپبسد ثٛٙیسیس.
اِف) ذفبش ٞب ثطای ضٙیسٖ پژٚان ٞب ٔ ،بٞیچٞ ٝبی ٌٛش ٔیب٘ی ذٛز ضا ث ٝحبِت استطاحت زض ٔی آٚضز..
ة) ضیپٛض استبش ٛٞا ضا ثیٗ ٌٛش ٔیب٘ی ٌٛ ٚش زض٘ٚی  ،ا٘تمبَ ٔی زٞس .
ح) ذط جب٘جی ٔبٞی ٞب  ،تٟٙب  ،لبزض ث ٝتطریص اجسبْ ٔتحطن ٔی ثبضس .
ت) زض ٔبٞیچٞ ٝبی صبف ٌ ،یط٘سٞ ٜبی ٔىب٘یىی ذبصی ث٘ ٝبْ ٌیط٘سٞ ٜبیی وططی ٚجٛز زاضز .
ث ) ٌیط٘سٞ ٜبی حسی پٛست زض ٚالغ اوس ٖٛیه یب چٙس ٘ٛضٞ ٖٚستٙس و ٝاحط ٔحطن ضا ث ٝپیبْ ػصجی تجسیُ ٔی وٙس .
ج )ٌیط٘سٞ ٜبی زضز ٘سجت ثٌ ٝیط٘سٞ ٜبی فطبض زض ثرص ٞبی ػٕیك تط پٛست لطاض زاض٘س .
چ ) ٍٙٞبْ ٔطبٞس ٜاجسبْ اظ فبصّ ٝزٚض  ٚزض ٘ٛض وٓ  ،لطط ػسسی وٓ  ٚسٛضاخ ٔطزٔه ٌطبز ٔی ضٛز .
ح) ز٘سضیت ٞبی ػٕمی تطیٗ ٌیط٘سٞ ٜبی حسی پٛست ضا پٛضطی اظ جٙس ثبفت پی٘ٛسی احبط ٝوطز ٜاست .خرداد 39
 -مار زوگی بر اساس اطالعاتی کٍ از تابص َای فرابىفص دریافت می کىذ  ،مًقعیت ضکار را تطخیص می دَذ .

ضُریًر 39

جبٞبی ذبِی ضا زض جٕالت ظیط ثب وّٕبت صحیح ،پط وطز ٚ ٜزض ثطٌ ٝپبسد ثٛٙیسیس.
اِف) الی ٝصّجی ٝچطٓ اظ ٘ٛع ثبفت  ........................است
ة) ث ٝجبیی و ٝػصت ثیٙبیی اظ ضجىی ٝچطٓ ذبضج ٔی ضٛز ٌٛ ................................یٙس .
ح) اٌط سطح ػسسی  ٚیب لط٘ی ٝچطٓ وبٔال صبف  ٚوطٚی ٘جبضس فطز ثٔ ...................................... ٝجتالست .
ت) زض ٔبٞیچٞ ٝبی اسىّتی ٌیط٘سٞ ٜبی ٔىب٘یىی حسبس ث ٝتغییطات طٔ َٛبٞیچٞ ٝستٙس وٌ ٝیط٘سٞ ٜبی ٘ ...............بٔیسٔ ٜی ض٘ٛس.
ث) اٌط ا٘ؼطبف پصیطی ػسسی  ،زض فطزی زچبض اذتالَ ضٛز  ،فطز ٔٛضز ٘ظط  ،ث ٝثیٕبضی ٔ ..........................جتالست .
ج) ٌیط٘سٞ ٜبی ٘ٛضی چطٓ  ،زض الی ٝی  ..........................لطاض زاض٘س .
چ ) زض افطاز ٘عزیه ثیٗ لطط چطٓ  ............................اظ لطط وط ٜچطٓ افطاز سبِٓ است.
ح) زض ٍٙٞبْ زیسٖ اضیبء ٘عزیه ،لطط ػسسی چطٓ ٔ .....................ی ضٛز .
خ) زض چطٓ افطاز سبِٓ ٍٙٞ ،بْ تطبثك  ،تصٛیط اضیبی ٘عزیه ....................... ،ضجىی ٝتطىیُ ٔی ضٛز  .خرداد 39
زض سٛاالت ظیط ٌعی ٝٙی صحیح ضا ا٘تربة وٙیس.
اِف) زض وساْ جب٘ٛض ٔبٞیچٞ ٝبی ٌٛش ٔیب٘ی ،ثٍٙٞ ٝبْ ضٙیسٖ صساٞبی ثّٙس ث ٝاستطاحت زض ٔی آیٙس ؟
ٔ -1بض ظٍ٘ی

 -2ذطچًٙ

ٌ -3طثٔ ٝبٞی

 -4ذفبش

ة) وساْ جب٘ٛض ثطای زضن ٔحیط پیطأ ٖٛذٛزٕٞ ،ب٘ٙس ذفبش ػُٕ ٔی وٙس ؟
ٔ -1بضظٍ٘ی

 -2زِفیٗ

 -3ذطچًٙ

 -4ظ٘جٛض ػسُ

ج) ٘ٛع ٌیط٘سٞ ٜبی حسی حسبس ث ٝفطبض ذ ٖٛثب وساْ یه ٔتفبٚت است ؟ خرداد 39
ٌ ) 1یط٘س ٜی وططی ٔبٞیچٞ ٝبی اسىّتی

ٌ )2یط٘سٞ ٜبی ٔٛجٛز زض ٔجبضی ٘یٓ زایط ٜی ٌٛش

ٌ ) 3یط٘سٞ ٜبی ٔٛجٛز زض سمف حفط ٜی ثیٙی

ٌ )4یط٘سٞ ٜبی ٔٛجٛز زض لبػس ٜی سجیُ ذطس

 در کذام یک از بیماری َای چطم ،عذسی سفت ي اوعطاف آن کم می ضًد ؟ ضُریًر 39ج -پیرچطمی
ب -آب مرياریذ
الف -ديربیىی
َىگام دیذن اضیای وسدیک ،قطر عذسی چطم (کم  -زیاد) می ضًد  .دی 39
زض ٔٛضز چطٓ ا٘سبٖ ث ٝسٛاالت ظیط پبسد زٞیس:
اِف) چطا تصبٚیطی و ٝضٚی ٘مط ٝوٛض افتبز ٜا٘س ،زیسٕ٘ ٜی ض٘ٛس ؟

د -آستیگماتیسم

0/5

ة) زض حبِتی و ٝوط ٜچطٓ فطزی ثیص اظ ا٘ساظ ٜثعضي ثبضس ،اصالح آٖ تٛسط چٛ٘ ٝع ػسسی ای ا٘جبْ ٔی ضٛز ؟
زض ٔٛضز ٌیط٘سٞ ٜبی حسی ،ث ٝسٛاالت ظیط پبسد زٞیس :

0/55

اِف) ٘ٛع ٌیط٘س ٜی سّٞ َٛبی ٔژوساض ٌٛش زض٘ٚی ضا ٘بْ ثجطیس .
ة) پطزاظش اطالػبت ثیٙبیی زض وساْ ثرص لطط ٔد ،ا٘جبْ ٔی ٌیطز؟
ج) ٌیط٘سٞ ٜبی ثٛیبیی ثیٙی زض وجب لطاض زاض٘س ؟
٘ٛع ٌیط٘سٞ ٜبی حسی ٔٛجٛز زض ٞط یه اظ سبذتبضٞبی ظیط ضا ٘بْ ثجطیس.
اِف) سمف حفط ٜثیٙی ا٘سبٖ

0/5

ة) ٔجبضی ٘یٓ زایط ٜای ٌٛش زاذّی

ثب تٛج ٝثٛ٘ ٝاحی ٔطرص ضس ٜثط ضٚی ضىُ ٔ ،حُ پطزاظش اطالػبت ضٛٙایی  ٚثیٙبیی ضا تؼییٗ ٕ٘بییس .

0/5

ث ٝسٛاالت ظیط پبسد زٞیس:

0/55

اِف) ٌطٔب یب سطٔبی ضسیس زض چ ٝصٛضت ٌیط٘سٞ ٜبی زضز ضا تحطیه ٔی وٙس ؟
ة) پطزاظش پیبٟٔبی ػصجی تِٛیس ضس ٜزض سِّٟٛبی ٔژوساض حّع ٖٚضٛٙایی زض وساْ ِٛة لطط ٔد ا٘جبْ ٔی ضٛز ؟
ج)زض ذط جب٘جی ٔبضٔبٞی ػال ٜٚثط ٌیط٘سٔ ٜىب٘یىی ،چٛ٘ ٝع ٌیط٘س ٜزیٍطی ٚجٛز زاضز ؟
اِف) ِى ٝی ظضز چیست  ٚچ ٝإٞیتی زاضز ؟

1

ة) چطا ذفبش ٞب ثب صسای ثّٙس ذٛز وط ٕ٘یط٘ٛس ؟
پس اظ حُ ضسٖ ِٔٛىِٟٛبی غصا زض ثعاق ٔ ،ع ٜی آٖ چٍ ٝ٘ٛتطریص زازٔ ٜی ضٛز ؟

0/5

اٌط وط ٜچطٓ ثیص اظ حس وٛچه ثبضس چ ٝپسیس ٜای اتفبق ٔی افتس  ٚوساْ یه اظ ػیٛة ا٘ىسبضی چطٓ ثطٚظ ٔی وٙس ؟

0/5

اِف) استرٛاٟ٘بی ٌٛش ٔیب٘ی چ٘ ٝمطی زاض٘س ؟

1

ة) ٘مص ضٍ٘یع ٜثیٙبیی زض سِّٟٛبی ٌیط٘س ٜی ٘ٛض ( زض چطٓ جبٔی ضىُ ) ضا ثٛٙیسیس؟
ج) ضبذه پطٚا ٘ ٝی اثطیطٓ ٘ط ٔجٟع ث ٝچٛ٘ ٝع ٌیط٘س ٜی حسی است ؟
ز) زض ٔغع ا٘سبٖ ِٛة ٌیجىبٞی ٔطوع پطزاظش وساْ اطالػبت حسی است ؟
تبحیط ا٘ساظ ٜوط ٜچطٓ زض ٘عزیه ثیٙی ضا ثٛٙیسیس ؟

0/5

اِف) ٔبٞیچٞ ٝبی ٔٛجٛز زض ػٙجی ٝچ٘ ٝمطی زاض٘س ؟

1/5

ة) سِّٟٛبی استٛا٘ ٝای ٔٛجٛز زض ضجىی ٝچ ٝوبضی ا٘جبْ ٔی زٙٞس ؟
ج) پس اظ اضتؼبش ٔبیغ حّعٌٛ ٖٚش زاذّی  ،چ ٝػّٕی صٛضت ٔی ٌیطز وٙٔ ٝجط ث ٝضٛٙایی ٔی ضٛز ؟
ز) ٔبض ظٍ٘ی  ،چٍ ٝ٘ٛزض تبضیىی ٔطّك ضىبض ضا تطریص ٔی زٞس ؟
اِف) زض ضىُ ٔمبثُ چطٓ ث ٝچ ٝثیٕبضی ٔجتالست ؟

1/25

ة) غسٞ ٜبی ٘طضح وٙٙسٔ ٜبزٔ ْٛٔ ٜب٘ٙس ٔجطای ٌٛش ذبضجی ،
اظ تغییط ضىُ وساْ غس ٜایجبز ضس ٜاست ؟
ج) وساْ ػبُٔ زض ٌٛش ذفبش  ،ثبػج وبٞص حسبسیت ٌٛش
٘سجت ث ٝاصٛات ثّٙس تِٛیس ٔی ضٛز ؟
اِف) چطا تصبٚیطی و ٝضٚی ٘مط ٝی وٛض چطٓ ٔی افتٙس  ،زیسٕ٘ ٜی ض٘ٛس ؟
ة) استرٛاٟ٘بی ٌٛش ٔیب٘ی چ٘ ٝمطی زاض٘س ؟
ج) فطض وٙیس یه جب٘ٛض ٘عزیه ٔبضٔبٞی ٚجٛز زاضت ٝثبضس  ،چٍٔ ٝ٘ٛبضٔبٞی تٛسط تىب٘ٞ ٝبی اِىتطیىی زْ ذٛز ٛٔ ،لؼیت آٖ جب٘ٛض ضا
تطریص ٔی زٞس ؟

1/5

1/5

اِف) ٘مص ٌیط٘سٞ ٜبی ٘ٛضی ضجىی ٝضا ثٛٙیسیس .
ة) ٔجبضی ٘یٕسایط ٜزض ٌٛش زاذّی چ ٝوبضی ا٘جبْ ٔی زٙٞس ؟
ج) اٌط وط ٜی چطٓ ثیص اظ جس وٛچه ثبضس تصٛیط اضیبی ٘عزیه زض چٔ ٝحّی تطىیُ ٔی ضٛز ؟
ز) وساْ ثرص ظثبٖ ثٔ ٝع ٜی ضیطیٗ حسبس تط است ؟
 )ٜپس اظ آٖ ؤ ٝبض ٔبٞی زض اططاف ذٛز ٔیساٖ اِىتطیىی تِٛیس وطز  ،چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘س ثٚ ٝجٛز اضیبی ظ٘س ٚ ٜغیط ظ٘س ٜزض ٔحیط پی ثجطز ؟
ػصجی و ٝاظ ٌٛش ثٔ ٝغع ٔی ضٚز اظ ز ٚجعءتطىیُ ضس ٜاست آٖ ٞب ضا ٘بْ ثجطیس .

0/5

ضىُ ظیط  ،چطٓ جبٔی ضىُ پال٘بضیب ضا ٘طبٖ ٔی زٞس .

0/5

لسٕتٟبی ضٕبضٌ ٜصاضی ضس ٜضا ٘بٍٔصاضی وٙیس.
1/25

اِف) ٘مص ٌیط٘سٞ ٜبی ٘ٛضی ضجىی ٝضا ثٛٙیسیس .
ة) سِّٟٛبی ٔژوساض حّعٌٛ ٖٚش زض٘ٚی چٛ٘ ٝع ٌیط٘س ٜای ث ٝضٕبض ٔی ض٘ٚس ؟
ج) پطزاظش اطالػبت ضٛٙایی زض وساْ ثرص ضىُ ضٚثط ٚا٘جبْ ٔی ٌیطز ؟
ز) وساْ یه اظ جب٘ٛضاٖ ظیط ٔی تٛا٘س جعئی تطیٗ حطوبت ضا زض ٔحیط تطحیص زٞس ؟ چطا ؟
 )1ذطچًٙ

 )2پال٘بضیب

 )3ا٘سبٖ

ٚظیفٌ ٝیط٘سٞ ٜبی حسی ضا ثٛٙیسیس؟

0/5

اٌط زض ٘ٛض ظیبز  ،اظ فبصّ ٝوٓ  ،ث ٝجسٕی ٍ٘ب ٜضٛز  ،چ ٝتغییطاتی زض سبذتبض چطٓ طجیؼی ایجبز ٔی ضٛز ؟

0/5

زض ٔٛضز پطزاظش اطالػبت حسی  ،ث ٝسئٛاالت ظیط پبسد زٞیس :

0/5

اِف) ػبُٔ تحطیه سِّٟٛبی ٔژ ٜزاض ٔٛجٛز زض وبپٛال ضا ثٛٙیسیس.
ة) ٔبض ظٍ٘ی ثطای ضىبض زلیك طؼٕ ، ٝاظ وساْ یه اظ ا٘ٛاع ٌیط٘سٞ ٜبی حسی استفبزٔ ٜی وٙس ؟
زض ٔٛضز ا٘سأٟبی حسی زض ا٘سبٖ ث ٝسئٛاالت ظیط پبسد زٞیس :

0/55

اِف) وساْ یه اظ ا٘سأٟبی حس ثیطتطیٗ تٛٙع ٌیط٘س ٜحسی ضا زاضز ؟
ة) اِٚیٗ ٔحُ ٍٕٞطایی ٘ٛض زض چطٓ ضا ثٛٙیسیس ؟
ج) ضىُ ضٚثطٚلسٕتی اظ ٌٛش ا٘سبٖ ضا ٘طبٖ ٔیسٞس.
٘بْ ثرص ٔطرص ضس ٜضا زض ثطٌ ٝپبسد ضا ثٛٙیسیس.
زض ٔٛضز ا٘ساْ ٞبی حس ا٘سبٖ ،ث ٝسٛاالت ظیط پبسد زٞیس:

1

اِف) ٌیط٘سٞ ٜبی ٘ٛضی زض وساْ الی ٝاظ چطٓ لطاض زاض٘س ؟
ة) ٍٙٞبْ ٔطبٞس ٜی اضیبی زٚض ،لطط ػسسی چ ٝتغییطی ٔی وٙس ؟
ج)اجعاء ػصت ٌٛش ضا ٘بْ ثجطیس .
زض ٔٛضز ا٘سأٟبی حسی زض جب٘ٛضاٖ پبسد زٞیس :

ٜ/5

اِف) ٘ٛع ٌیط٘سٛٔ ٜجٛز زض لبػس ٜسجیُ ذطس ضا ثٛٙیسیس.
ة) زض ذط جب٘جی ٌطثٔ ٝبٞی  ،ػال ٜٚثط ٌیط٘س ٜاِىتطیىی  ،چٌ ٝیط٘س ٜزیٍطی ٚجٛز زاضز ؟
زض ٔٛضز ا٘سأٟبی حسی زض ا٘سبٖ ث ٝسٛاالت ظیط پبسد زٞیس :

0/55

اِف) ٘ٛع ٌیط٘سٞ ٜبی وططی ٔٛجٛز زض ٔبٞیچٞ ٝبی اسىّتی ضا ثٛٙیسیس .
ة) ػبُٔ اصّی حفظ وطٚیت چطٓ ضا ثٛٙیسیس .
ج) ٌیط٘سٞ ٜبیی ؤ ٝی تٛا٘ٙس جٟت ٛٔ ٚلؼیت سط ضا تؼییٗ وٙٙس  ،زض وساْ لسٕت ٌٛش زاذّی لطاض زاض٘س ؟
ذط جب٘جی ٔبٞی ٞب  ،چٍ ٝ٘ٛاجسبْ سبوٗ ضا تطریص ٔی زٞس ؟

0/5

اِف) ثطای آ٘ى ٝتصٛیط زلیمب ثط ضٚی ضجىی ٝلطاض ٌیطز  ،لطط ػسسی چ ٝتغییطی ٔی وٙس ؟

ٜ/5

ة) ػسْ یىٛٙاذتی ا٘حٙبی لط٘یٙٔ ، ٝجط ث ٝثطٚظ چ ٝثیٕبضی ٔی ضٛز ؟
زض ٔٛضز ٌیط٘سٞ ٜبی حسی چب٘ٛضاٖ  ،ث ٝسئٛاالت ظیط پبسد زٞیس .

1/25

اِف) ضبذه پطٚا٘ ٝی اثطیطٓ ٘ط  ،زاضای چٛ٘ ٝع ٌیط٘س ٜای است ؟
ة) چطٓ جبٔی ضىُ ،زض چ ٝجب٘ساضی ٚجٛز زاضز ؟
ج) ذفبش ٞب  ،ثطای زضن ٔحیط پیطأ ٖٛذٛز اظ چ ٝتٛا٘بیی استفبزٔ ٜی وٙٙس ؟
ز) ٞط ٚاحس ٔستمُ ثیٙبیی زض چطٓ ذطچ ، ًٙػال ٜٚثط ٌیط٘سٛ٘ ٜض  ٚػسسی ضبُٔ چ ٝثرص زیٍطی ٔی ثبضس ؟
ٔ )ٜیساٖ اِىتطیىی تِٛیس ضس ٜتٛسط ٔبض ٔبٞی  ،چٍ ٝ٘ٛثبػج تطریص اضیبی ظ٘سٚ ٜغیط ظ٘س ٜزض ٔحیط ٔی ضٛز ؟
اِف) ٔحطن ٌیط٘س ٜی زضز ضا ثٛٙیسیس .
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ة) ثرطی و ٝثبػج تغییط لطط ٔطزٔه چطٓ ٔی ضٛز  ،اظ
وساْ الی ٝی چطٕی ثٛجٛز ٔی آیس ؟
ج) زض ضىُ ضٚثط ، ٚثرص ٔطرص ضس ٜچ٘ ٝبْ زاضز ؟
اِف) زض پٛست  ،اٌط ٔحطن ٞبی ٔرتّف  ،آٖ چٙبٖ ضسیس ثبضٙس و ٝاحتٕبَ آسیت ث ٝثبفت ضا ایجبز وٙٙس  ،وساْ ٌیط٘س ٜثٕٞ ٝطاٌ ٜیط٘س ٜی
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ٔطثٛط ثٔ ٝحطن اصّی  ،تحطیه ٔی ضٛز ؟
ة) پطزاظش پیبْ ػصجی تِٛیس ضس ٜزض ٌیط٘سٞ ٜبی ٘ٛضی استٛا٘ ٝای  ،زض وساْ ثرص لطط ٔد صٛضت ٔی ٌیطز ؟
ج) سّٞ َٛبی تطضح وٙٙس ٜی ٔبزٔ ْٛٔ ٜب٘ٙس ٔجطای ٌٛش  ،اظ تغییط ضىُ وساْ سّٞ َٛب ایجبز ٔی ضٛز ؟
زض ٔٛضز ا٘سأٟبی حسی زض جب٘ٛضاٖ ث ٝسئٛاالت ظیط پبسد زٞیس >
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اِف) ػبُٔ تحطیه سّٞ َٛبی ٔژ ٜزاض ٔٛجٛز زض وبپٛال ضا ثٛٙیسیس .
ة) ٔبٞیچٞ ٝبیی و ٝزض ٌٛش ٔیب٘ی ذفبش ٞب  ،ثٍٙٞ ٝبْ ضٙیسٖ پژٚان  ،اظ وط ضسٖ آ«ٞب جٌّٛیطی ٔی وٙٙس ث ٝچ ٝحبِتی زض ٔی آیٙس .
اِف) سِّٟٛبی ٔژوساض حّعٌٛ ٖٚش زض٘ٚی چٛ٘ ٝع ٌیط٘س ٜای ث ٝضٕبض ٔی ض٘ٚس ؟
ة) پطزاظش اطالػبت ضٛٙایی زض وساْ ثرص لطط ٔد  ،ا٘جبْ ٔی ٌیطز؟

1

ج) ػبُٔ تحطیه سّٞ َٛبی ٔژ ٜزاض ٔٛجٛز زض وبپٛال ضا ثٛٙیسیس .
ز) ٔبٞیچٞ ٝبی ٌٛش ٔیب٘ی ذفبش ٞب  ،ثطای زضن صساٞبی ٔحیط اططاف ذٛز زض چٚ ٝضؼیتی لطاض ٔی ٌیطز ؟
وساْ ٌیط٘س ٜی حسی پٛست  ،فبلس پٛضص پی٘ٛسی است ؟
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ة) ث ٝجع ٌیط٘سٞ ٜبی حسبس ثِٕ ٝس زض پٛست  ،وساْ ٌیط٘س ٜی پٛضص زاض  ،اظ ا٘ٛاع ٌیط٘سٞ ٜبی ٔىب٘یىی ٔحسٛة ٔی ضٛز ؟
ج) ٔبضٞبی ظٍ٘ی ث ٝوٕه چٌ ٝیط٘سٞ ٜبیی ٛٔ ،لؼیت زلیك ضىبض ذٛز ضا زض تبضیىی تطریص ٔی زٙٞس ؟
ثطای زیسٖ زلیك جسٓ ضٍ٘ی ٘عزیه  ،زض ٘ٛض وٓ  ،وسأیه اظ ٔبٞیچٞ ٝبی صبف چطٓ ٘مص زاض٘س ؟
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اِف) ٌیط٘سٞ ٜبی ٘ٛضی زض وساْ الی ٝاظ چطٓ لطاض زاض٘س ؟

1

ة) ٍٙٞبْ ٔطبٞس ٜی اضیب ی زٚض  ،لطط ػسسی چ ٝتغییطی ٔی وٙس ؟
ج) اجعا ػصت ٌٛش ضا ٘بْ ثجطیس .
ذطزاز33
ث ٝسٛاالت ظیط پبسد زٞیس :

1

اِف) ػسْ یىٛٙاذتی ا٘حٙبی لط٘ی ٝسجت ثطٚظ وساْ یه اظ ػیٛة ا٘ىسبضی چطٓ ٔی ضٛز ؟
ة) استرٛاٖ ٞبی ٌٛش ٔیب٘ی  ،اضتؼبضبت وساْ لسٕت ضا ثٔ ٝبیغ ي.ش زض٘ٚی ٔٙتمُ ٔی وٙس ؟
ج) ٌیط٘سٞ ٜبی زضن ٔعٔ ٜحّ َٛآسپیطیٗ زض وساْ لسٕت ظثبٖ لطاض ٌطفت ٝا٘س ؟
ز) پطزاظش پیبٟٔبی ػصجی تِٛیس ضس ٜزض ٌیط٘سٞ ٜبی ٘ٛضی ٔرطٚطی  ،زض وساْ ِٛة ٔغع ا٘سبٖ صٛضت ٔی ٌیطز ؟
ضٟطیٛض 33
در مًرد اوذام َای حس بٍ سًاالت زیر پاسخ دَیذ :

1

الف) زاللیٍ ي زجاجیٍ را در یک مًرد با یکذیگر مقایسٍ کىیذ .
ب) ضیپًر استاشًَ ،ا را بیه کذام بخص َای گًش اوتقال می دَذ ؟
در مًرد گیروذٌ َای حس بٍ سًاالت زیر پاسخ دَیذ :
الف) کذام گیروذٌ ی مکاویکی  ،وسبت بٍ تغییرات طًل ماَیچٍ حساس می باضذ ؟
ب) سادٌ تریه گیروذٌ ی وًری در کذام جاوًر يجًد دارد ؟

0/5

زی 33
دربارٌ گًش بٍ سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ .
الف) وقص مًَای ظریف درين مجرای گًش را بىًیسیذ .
ب) کذام یک از استخان َای گًش میاوی بٍ پردٌ صماخ متصل ضذٌ است ؟
ج) پردادزش اطالعات ضىًایی در کذام یک از لًب َای مخ صًرت می گیرد ؟
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وًع گیروذٌ حسی در َر یک از جاوذاران زیر را مطخص کىیذ .
ب) ضاخک ور وًعی پرياوٍ ابرایطم
الف) مًَای سبیل گربٍ
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