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ثسوِ تؼبلی

سئَاالت اهتحبى ًْبیی فصل 8

صحیح ٍ غلظ ثَدى ّش یک اص ػجبسات صیش سا ثذٍى رکش دلیل هطخص کشدُ ٍ دس ثشگِ ثٌَیسیذ.
 دس افشاد هجتال ثِ ثیوبسی فٌیل کتًََسیب  ،دس احش تجوغ هحصَالت حبصل اص هتبثَلیسن ػیش ػبدی تیشٍصیي دس ثذى ،ػقت هبًذگیرٌّی ثِ ٍجَد هی آیذ .
 ّش یک اص گیبّبى ًسل اٍل (  ) 1کِ هٌذل آًْب سا هَسد هغبلؼِ قشاس داد  ،اص دٍ حبلت هشثَط ثِ یک صفتّ ،ش دٍ حبلت سا ًطبىهیذادًذ .
 دس افشاد هجتال ثِ ّوَفیلی ّ ،ن سبختبس گلجَل ّبی قشهض ٍ ّن ًجَدِ ثؼضی اص پشٍتئیي ّبی خًَی ثبػج ثیوبسی هیطَد .دس ًَػی آهیضش ثِ ًبم آهیضش  .............................ثِ چگًَگی ٍساحت دٍ صفت کِ حبلت هتقبثل ًطبى هی دٌّذ  ،تَجِ هی ضَد .
ساثغِ ی الل ّبی حبلت هَی اًسبى ثِ صَست  ..............................است .
ػبهل هحیغی هَحش دس تغییش سًگ هَّبی سٍثبُ قغجی  .............................است .
قبًَى .............................هٌذل فقظ دسثبسُ ی طى ّبیی دسست است کِ سٍی کشٍهَصٍم ّبی هختلف قشاس داضتِ ثبضٌذ  .خشداد 93
اص آهیضش آصهَى ،ثشای پی ثشدى ثِ طًَتیپ افشادی کِ فٌَتیپ  ................................سا داسًذ  ،استفبدُ هی ضَد  .ضْشیَس 93
دی هبُ 93
ػبهل کن خًَی ٍاثستِ ثِ گلجَل ّبی قشهض داسی ضکل ،اللی  .............................است .
دس ًخَد فشًگی ،سًگ اسغَاًی گل ًسجت ثِ سفیذ غبلت است .اگشًخَد گل اسغَاًی ًبخبلص ثِ سٍش خَد لقبحی آهیضش یبثذ  ،طًَتیپ ّب ٍ
فٌَتیپ جذیذ سا ثٌَیسیذ .

0/75

اگش پذس گشٍُ خًَی  ٍ ABهبدس گشٍُ خًَی ً Bبخبلص داضتِ ثبضذ  ،کذام گشٍُ ّبی خًَی دس فشصًذاى آًْب قبثل اًتظبس است ؟

0/75

اص خَد لقبحی ًخَد فشًگی گلجشگ اسغَاًی  ،دًٍَع فٌَتیپ دس فشصًذاى ایجبد ضذُ است .
الف) طًَتیپ ٍالذیي سا ثٌَیسیذ .
ة) فٌَتیپ ّبی فشصًذاى سا هطخص ًوبئیذ .

0/75

1

ّش یک اص صفبت صیش اص کذام الگَی ٍساحتی تجؼیت هی کٌذ ؟
ة) حبلت هَی اًسبى
الف) سًگ هَّبی است

0/5

2

ػلت ّش یک اص هَاسد صیش سا ثٌَیسیذ :
الف) دس صَست ػذم تغزیِ ی صحیح  ،فشد هجتال ثِ فٌیل کتًََسیب ػقت هبًذُ ی رٌّی هی ضَد .
ة) تغییش سًگ هَی سٍثبُ قغجی دس تبثستبى .

1

3

الف) اص آهیضش آصهَى ثِ چِ هٌظَسی استفبدُ هی ضَد؟
ة) دٍهَسد اص ػالین ثیوبسی ّبًتیٌگتَى سا ثٌَیسیذ .

1

4

قبًَى اٍل هٌذل سا تؼشیف کٌیذ ؟ٍ ایي قبًَى دس کذاهیک اص هشاحل هیَص اًجبم هیگیشد ؟

0/75

قبًَى دٍم هٌذل ( جَس ضذى هستقل طى ّب )
الف) دس هَسد چِ ًَع آهیضضی صبدق است ؟
ة) دس هَسد کذام طى ّب دسست است ؟

0/5

قبًَى تفکیک طى ّبی هٌذل سا ثٌَیسیذ ؟

0/5

5

ثشای تؼییي طًَتیپ کذاهیک اص هَاسد صیش آهیضش آصهَى هَحش است ؟
سًگ گل هیوًَی قشهض
ًخَد فشًگی داًِ صسد
گشٍُ خًَی A
حبلت هَی اًسبى

0/5

6

دس ّش یک اص صفبت صیش ساثغِ ی الل ّب سا هطخص کٌیذ .
الف) سًگ گل گیبُ هیوًَی

7

الف) آهیضش هًََّیجشیذی سا تؼشیف کٌیذ .
ة) یک صفت چٌذ اللی دس اًسبى ًبم ثجشیذ .
ج) فشصًذاى هجتال ثِ تبالسوی هبطٍس  ،اص چِ ًَع پذس ٍ هبدساًی هتَلذ هی ضًَذ ؟

0/75

8

اگش دس صى یک الل هغلَة ٍاثستِ ثِ جٌس سٍی یک کشٍهَصٍم  Xثبضذ  ،صفت هشثَط ثِ آى ظبّش ًوی ضَد ػلت چیست ؟

0/5

پَست داًِ ی چشٍکیذُ ی ًخَد فشًگی
0/5

ة) ساثغِ ی الل ّبی

ٍ

دس گشٍُ خًَی

9

پیطٌْبد پشّیض اص اصدٍاج فبهیلی هی تَاًذ دسصذ اثتال ثِ ثیوبسی تبالسوی هبطٍس سا ثِ ضذت کبّص دّذ اهب ایي ساُ حل ثشای پیطگیشی اص
ثیوبسی ّبًتیٌگتَى کبس آیی کوتشی داسد  .ػلت چیست ؟

0/5

 10فشض کٌیذ آهیضش آصهَى دس اًسبى اهکبى پزیش ثبضذ .طًَتیپ هجَْل یک گشٍُ خًَی سا چگًَِ تؼییي هی کٌٌذ  (.سٍش سا فقظ ثشای یک
طًَتیپ هجَْل ثٌَیسیذ )

1

 11اص آهیضش گبٍ ًش قشهض تیشُ ثب گبٍ هبدُ سفیذ  ،گبٍّبی قشهض سٍضي تَلیذ هی ضًَذ .
اگش گبٍ ًش قشهض سٍضي ثب گبٍ هبدُ قشهض سٍضي آهیضش یبثذ  ،چِ فٌَتیپ ّبیی تَلیذ خَاٌّذ ضذ ؟

0/75

 12الف) دس کذام یک اص فٌَتیپ ّبی صیش  ،ثشای تؼییي طًَتیپ  ،ثبیستی آهیضش آصهَى اًجبم داد ؟
گشٍُ خًَی O
ًخَد فشًگی داًِ صسد
ًخَد فشًگی سفیذ
گل هیوًَی صَستی
ة)اگش پذس هجتال ثِ ّوَفیلی ٍ هبدس فبقذ ایي طى ثبضذ  ،توبم دختشاى ًبقل ّوَفیلی ٍ توبم پسشاى سبل خَاٌّذ ثَد  .اهب اگش هبدس هجتال ثِ
ّبًتیٌگتَى ثبضذ توبم فشصًذاى ثِ ایي ثیوبسی هجتال خَاٌّذ ضذ  .ػلت ایي پذیذُ ّب چیست ؟

0/75

 13الف) هشدی ثب هَی هجؼذ ثب صًی کِ هَی صبف داسداصدٍاج هی کٌذ  .فشصًذ آى ّب اص ًظش حبلت هَ چِ فٌَتیپی سا ًطبى هی دّذ ؟
ة)دس کذاهیک اص هَاسد صیش  ،آهیضش آصهَى ثشای تؼییي طًَتیپ هَحش است ؟ چشا ؟
ً )2خَد فشًگی گلجشگ اسغَاًی
 )1گل ادسیسی آثی
ح) فشصًذاى هجتال ثِ تبالسوی هبطٍس  ،اص چِ ًَع پذس ٍ هبدساًی هتَلذ هی ضًَذ ؟

1

 14دس ًَع خبصی گیبُ  ،فٌَتیپ سفیذی سًگ هیَُ ثش فٌَتیپ صسدغبلت است ؟ ثبغجبًی گیبّی ساکِ هیَُ سفیذ هی دّذ  ،ثبگیبُ هیَُ صسدی
آهیضضذادُ است  .دس حذٍد ًیوی اص گیبّبًی کِ اص ایي آهیضش حبصل ضذُ اًذ  ،هیَُ سفیذ ٍ ًین دیگش هیَُ صسد داسًذ .
الف) طًَتیپ گیبّبى ٍالذ چگًَِ ثَدُ است ؟
ة) اگش ثِ فشض  ،دس هیبى هیَُ ّبی حبصل  ،تؼذادی هیَُ کشم سًگ ثَجَد آیذ  ،تَاسث سًگ هیَُ چگًَِ خَاّذ ثَد ؟

0/75

 15دس خبًَادُ ای کِ پذس ٍ هبدس گشٍُ ّبی خًَی هتفبٍتی داسًذ ً ،یوی اص فشصًذاى گشٍُ خًَی ً ٍ Aیوی گشٍُ خًَی  Bداسًذ  ( .ثِ عَس
عجیؼی احتوبل ّیچ ًَع گشٍُ خًَی دیگش دس هیبى فشصًذاى ٍجَد ًذاسد ) .فٌَتیپ ٍالذیي ٍ طًَتیپ فشصًذاى سا ثٌَیسیذ .

1

 16دختشی ثب هَی صبف  ،ثب پسشی کِ هَی هجؼذ داسد  ،اصدٍاج کشدُ است.
الف) ًَع ساثغِ اللی ایي صفت سا ثٌَیسیذ .
ة)چِ فٌَتیپ جذیذی اص ایي صفت  ،دس فشصًذاى ایجبد هی ضَد ؟
ج) چِ ًسجتی اص فشصًذاى ایي خبًَادُ  ،صفت هطبثِ هبدس داسًذ ؟

0/75

 17صى ٍ هشدی سبلن  ،داسای پسش ّوَفیل ضذُ اًذ :
الف) ایي پسش ثیوبسی خَد سا اص کذام ٍالذ ثِ اسث ثشدُ است ؟
ة) چقذس احتوبل داسد  ،فشصًذِ ثؼذی ایي خبًَادُ  ،هجذدا پسشی ّوَفیل ثذًیب آیذ ؟

0/5

 18دٍدهبًِ هقبثل هشثَط ثِ ثیوبسی تبالسوی هی ثبضذ :
الف) ًحَُ تَاسث ایي ثیوبسی ،اتَصٍهی است یب ٍاثستِ ثِ جٌس ؟
ة) طًَتیپ ٍالذ ضوبسُ  2سا هطخص ًوبییذ .
ج) احتوبل تَلذ فشد ضوبسُ  4چقذس است ؟

0/75

 19الف) ًَع ٍساحت دس ثیوبسی کن خًَی داسی ضکل  ،جٌسی است یب اتَصٍهی ؟
ة) دٍدهبًِ سٍثشٍهشثَط ثِ ثیوبسی کن خًَی داسی ضکل دس یک خبًَادُ است .
طًَتیپ فشد ضوبسُ  2سا ثٌَیسیذ .
ج) احتوبل آًکِ فشد ضوبسُ  ، 3دختش سبلن ثبضذ  ،چقذس است ؟
 20ثب تَجِ ثِ دٍدهبًِ هقبثل پبسخ دّیذ .
الف) ًَع تَاسث ثیوبسی هَسد ًظش چگًَِ است ؟
ة) احتوبل تَلذ فشد ضوبسُ  4چقذس است ؟

ج) طًَتیپ فشد ضوبسُ ی  2سا ثٌَیسیذ .
 21دختشی ثب گشٍُ خًَی  ، Aکِ یکی اص ٍالذیٌص گشٍُ خًَی  Oداسد  ،ثب پسشی کِ گشٍُ خًَی  ABداسد  ،اصدٍاج کشدُ است  .احتوبل داضتي
پسشی ثب گشٍُ خًَی  ، Bدس ایي خبًَادُ سا هحبسجِ کٌیذ .
خشگَضی ثب هَی سیبُ ثب خشگَضی سفیذ هَی  ،آهیضش کشدُ ٍ دس هیبى فشصًذاىِ حبصل  ،ثچِ خشگَضی ثب هَی خبکستشی دیذُ هی ضَد .
الف) ًَع ٍساحت سًگ هَی خشگَش سا ثٌَیسیذ .
ة) طًَتیپ خشگَش خبکستشی سا ثٌَیسیذ .
ج) دس صَست لقبح دٍ خشگَش خبکستشی  ، 1چٌذ ًَع فٌَتیپ دس  2ظبّش هی ضَد ؟
 14اگش دٍدهبًِ هقبثل ً ،حَُ ی ثِ اسث سسیذى ثیوبسی ّوَفیلی سا ًطبى دّذ :
الف) هبدس ایي خبًَادُ اص ًظش طًَتیپی خبلص است یب ًبخبلص ؟
ة) چقذس احتوبل داسد فشصًذ هطخص ضذُ( چْبسم )  ،پسش ثیوبس ثبضذ ؟

0/5

0/75

0/5

دٍدهبًِ سٍثِ سٍدس هَسد ثیوبسی صالی دس ًظش گشفتِ ضذُ است .
فشد ضوبسُ  1ثب هشد کبهال سبلن اصدٍاج هی کٌذ .
احتوبل ایٌکِ اٍلیي فشصًذ آى ّب پسش سبلن ثبضذ
چقذس است ؟
 15دٍدهبًِ هقبثل ًحَُ ی تَاسث ثیوبسی کن خًَی داسی ضکل سا ًطبى هی دّذ .
الف) طًَتیپ هبدس سا ثٌَیسیذ .
ة) احتوبل ایٌکِ فشد ضوبسُ  4دختشی سبلن ثبضذ  ،چقذس است ؟

0/75
4؟

فشصًذ اٍل هشدی ّوَفیل ثب صًی کِ سبلن است  ،پسش ّوَفیل است .
الف) طًَتیپ هبدس سا ثٌَیسیذ .
ة) احتوبل تَلذ دختش ّوَفیل دس ایي خبًَادُ چقذس است ؟

0/5

دس آهیضش آصهَى هَش سیبّی  ،طًَتیپ هَش سیبُ سا دس حبلت ّبی صیش ثٌَیسیذ .
الف) ّوِ ی صادُ ّبی  1سیبُ ثبضٌذ .
ة) فقظ ًیوی اص صادُ ّبی  2سفیذ ثبضٌذ .

0/5

ثب تَجِ ثِ دٍدهبًِ سٍثشٍ پبسخ دّیذ :
الف) تَاسث ثیوبسی هَسد ًظش چگًَِ است ؟
ة) احتوبل تَلذ فشًذ سبلن دس ایي دٍدهبًِ چقذس است ؟
ج) احتوبل آًکِ فشد هطخص ضذُ  ،دختش سبلن ثبضذ سا ثذست آٍسیذ .

0/75

اص اصدٍاج صى ٍ هشد سبلوی  ،فشصًذ اٍل ایي خبًَادُ  ،دختشی هجتال ثِ فٌیل کتًََسیب هتَلذ ضذُ است .
الف) طًَتیپ هبدس ایي دختش سا ثٌَیسیذ .
ة) چقذس احتوبل داسد فشصًذ سَم ایي خبًَادُ  ،پسشی سبلن ثبضذ ؟

0/75

دٍدهبًِ سٍثشٍ هشثَط ثِ ثیوبسی کَسسًگی هی ثبضذ  .ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ .
الف) ًحَُ ی تَاسث ایي ثیوبسی  ،اتَصٍهی است یب ٍاثستِ ثِ جٌس ؟

0/75

ة) طًَتیپ ٍالذ ضوبسُ  2سا هطخص ًوبئیذ .
ج) احتوبل فشد ضوبسُ  4چقذس است ؟
قبًَى دٍم هٌذل سا تؼشیف کٌیذ .
0/5

صى ٍ هشدی سبلن  ،داسای پسش ّوَفیل ضذُ اًذ .
الف) ایي پسش ثیوبسی خَد سا  ،اص کذام ٍالذ ثِ اسث ثشدُ است ؟
ة) چقذس احتوبل داسد فشصًذ ثؼذی ایي خبًَادُ  ،هجذدا پسشی ّوَفیل ثذًیب آٍسد ؟
اگش دٍدهبًِ هقبثل ًحَُ ی ثِ اسث سسیذى ثیوبسی کن خًَی داسی ضکل سا ًطبى دّذ :
الف) پذس ایي خبًَادُ اص ًظش طًَتیپی خبلص است یب ًبخبلص ؟
ة) چقذس احتوبل داسد فشصًذ هطخص ضذُ( چْبسم )  ،پسش ثیوبس ثبضذ ؟
هَاسد صیش سا تؼشیف کٌیذ .
الف) کبسیَتیپ

1
ة) قبًَى اٍل هٌذل

ج) ّتشٍصیگَس

ثِ دٍ سَال صیش پبسخ دّیذ .
الف) آهیضش آصهَى ثِ چِ هٌظَسی استفبدُ هی ضَد ؟
ة) دٍ هَسد اس ثیوبسی ّبًتیٌگتَى سا ثٌَیسیذ .

1

دس خبًَادُ ای کِ پذس گشٍُ خًَی ٍ Aهبدس گشٍُ خًَی  Bداسد  ،فشصًذی ثب گشٍُ خًَی  Oهتَلذ ضذُ است  .طًَتیپ ٍالذیي سا ثٌَیسیذ .

0/5

دٍدهبًِ هقبثل هشثَط ثِ ثیوبسی تبالسوی هی ثبضذ :
احتوبل تَلذ فشد ضوبسُ  3دس ًسل دٍم چقذس است ؟

0/5

3
ثب تَجِ ثِ دٍدهبًِ سٍثشٍ پبسخ دّیذ :
الف) تَاسث ثیوبسی هَسد ًظش چگًَِ است؟
ة) احتوبل تَلذ فشد هطخص ضذُ سا ثٌَیسیذ .

0/5
؟

دی ماه 19
اگش دٍدهبًِ هقبثل ً ،حَُ ثِ اس سسیذى ثیوبسی ّوَفیلی سا ًطبى دّذ :
الف) هبدس ایي خبًَادُ اص ًظش طًَتیپی خبلص است یب ًبخبلص ؟
ة) چقذس احتوبل داسد فشصًذ هطخص ضذُ  ،پسش ثیوبس ثبضذ ؟

0/5

ػلت ثیوبسی اسحی فٌیل کتًََسیب سا تَضیح دّیذ .

0/75

اص اصدٍاج صًی ثب گشٍُ خًَی  Aهشدی ثب گشٍُ خًَی  ، Bفشصًذ اٍل پسشی ثب گشٍُ خًَی  Oهتَلذ ضذُ است :
الف) طًَتیپ پذس خبًَادُ سا ثٌَیسیذ ؟
ة) چقذس احتوبل داسد فشصًذ سَم ایي خبًَادُ ًیض پسشی ثب گشٍُ خًَی  Oثبضذ ؟

0/75

خرداد 19
ًحَُ ٍساحت صفت هَسد ًظش دس دٍدهبًِ ی سٍثشٍ کذام است ؟
 )2اتَصٍهی غبلت
الف) اتَصٍهی هغلَة
ٍ )4اثستِ ثِ جٌس هغلَة
ٍ)3اثستِ ثِ جٌس غبلت
آهیضش هًََ ّیجشیذی سا تؼشیف کٌیذ .

0/5

هشدی ّوَفیل ثب صًی سبلن کِ پذسش ّوَفیل ثَدُ اصدٍاج کشدّبست:
الف) طًَتیپ صى سا هطخص کٌیذ .
ة) چقذس احتوبل داسد ایي خبًَادُ پسش سبلن داضتِ ثبضٌذ ؟

0/5

دی 19
هشدی ثب گشٍُ خًَی Aثب صًی ثب گشٍُ خًَی  Bکِ ّش دٍ داسای طًَتیپ ًبخبلص ّستٌذ  ،اصدٍاج هی کٌذ .
الف) اًَاع فٌَتیپْبی جذیذاحتوبلی دس فشصًذاى کذاهٌذ ؟
ة) احتوبل تَلذ فشصًذی ثب گشٍُ خًَی  Aچقذس است ؟

0/75

دٍدهبًِ هقبثل تَاسث ثیوبسی کن خًَی داسی ضکل سا ًطبى هی دّذ .
الف) طًَتیپ هبدس سا ثٌَیسیذ .
ة) احتوبل ایٌکِ فشد ضوبسُ  4دختشی سبلن ثبضذ چقذس است ؟

0/75

ّش یک اص صفبت صیش اص کذام الگَی ٍساحتی تجؼیت هی کٌذ ؟
ة) حبلت هَی اًسبى
الف) سًگ هَّبی است

0/5

 18دٍدهبًِ هقبثل ٍ ،ساحت کذاهیک اص ثیوبسیْبی صیش سا ًطبى هی دّذ ؟
تبالسوی

ّوَفیلی

0/25

ّبًتیٌگتَى

خرداد 19
ثشای تؼییي طًَتیپ کذام یک اصفٌَتیپ ّبی صیش  ،هی تَاى آهیضش آصهَى اًجبم داد ؟
 -2گل هیوًَی قشهض
ً -1خَد فشًگی داًِ صسد
 -4گل ادسیسی صَستی
ً -3خَدفشًگی ثب غالف چشٍکیذُ
دٍدهبًِ ی سٍثِ سٍ هشثَط ثِ ًَػی ثیوبسی دس اًسبى است .
الف) ًحَُ ی تَاسث ایي ثیوبسی اتَصٍهی است یب ٍاثستِ ثِ جٌس ؟
ة) طًَتیپ فشد ضوبسُ ی  3سا هطخص کٌیذ .
ج) چقذس احتوبل داسد فشد ضوبسُ ی  12دختش ثبضذ ؟

ّن تَاًی چِ تفبٍتی ثب غبلت ًبقص داسد ؟

0/5

اگش صى فقظ سٍی یکی اص کشٍهَصٍم ّبی  Xخَد  ،الل هغلَة داضتِ ثبضذ  ،صفت هشثَط ثِ آى ظبّش ًوی ضَد  .ػلت سا ثٌَیسیذ .

0/5

هشدی ثب گشٍُ خًَی  Aکِ ٍالذیٌص گشٍُ خًَی  ABداضتِ اًذ  ،ثب صًی ثب گشٍُ خًَی  ABاصدٍاج هی کٌذ  .کذام گشٍُ ّبی خًَی دس
فشصًذاى آًْب هَسد اًتظبس ًیست ؟

0/5

شهریور 19
دس گشٍُ ّبی خًَی اًسبى ( )ABOکذام الل ّب ًسجت ثِ ّن ،ساثغِ ی ّن تَاًی ًطبى هی دٌّذ ؟

0/5

ػلت ثیوبسی فٌیل کتًََسیب سا ثٌَیسیذ .

0/75

1

دودمانه ی مقابل مربوط به بیماری هانتینگتون است.
الف) ًحَُ ی ٍساحت ایي ثیوبسی اتَصٍهی است یب ٍاثستِ ثِ جٌس ؟
ة) طًَتیپ فشد ضوبسُ ی ( )1سا هطخص کٌیذ .
ج) احتوبل ایي کِ فشد ضوبسُ ی ( )5پسشی سبلن ثبضذ ،چقذس است ؟ (ساُ حل الضاهی است)

دی ماه 19
تفبٍت الگَی ٍساحت غبلت ًبقص ثب الل ّبی ّن تَاى چیست ؟

0/5

گیبُ ًخَد فشًگی سبقِ ثلٌذی سا ثب گیبُ ًخَد فشًگی دیگشی کِ فٌَتیپ سبقِ کَتبُ داسد ،آهیضش هی دّینً .یوی اص صادُ ّبی حبصل ،
سبقِ ثلٌذ ٍ ًین دیگش سبقِ کَتبُ هی ضًَذ  .طًَتیپ گیبّبى ٍالذ چگًَِ ثَدُ است ؟ (الل سبقِ ثلٌذ ; ٍ Tالل سبقِ کَتبُ ; )t

0/5

دس استجبط ثب دٍدهبًِ هقبثل ثِ پشسص ّبی صیش پبسخ دّیذ .
الف) اص کذام الگَی ٍساحت صیش پیشٍی هی کٌذ ؟
 -2اتَصٍهی غبلت
 -1اتَصٍهی هغلَة
ٍ -4اثستِ ثِ جٌس غبلت
ٍ -3اثستِ ثِ جٌس هغلَة
ة) پذس ٍ هبدس َّهَصیگَس ّستٌذ ،یب ّتشٍصیگَس ؟

0/5

ثِ سَاالت صیش کِ دس ساثغِ ثب ثیوبسی ّب است ،پبسخ دّیذ .
الف) دس کذام یک اص ثیوبسی ّبی صیش  ،الل هشثَط ثِ ػبهل ثیوبی صا  ،ثش سٍی کشٍهَصٍم جٌسی  Xقشاس داسد ؟
ّ -2بًتیٌگتَى
ّ -1وَفیلی
ة) چشا دس ثیوبساى هجتال ثِ فٌیل کتًََسیب ،ػقت هبًذگی رٌّی ثِ ٍجَد هی آیذ؟

0/75

اص آهیضش یک گیبُ هیوًَی گل صَستی ( )RWثب یک گیبُ هیوًَی گل صَستی دیگش ( ، )RWکذام ًتیجِ صیش دسست است ؟

0/25

ّ -1وِ صادُ ّبی آًْب صَستی ّستٌذ .
 -3صادُ ّبی آًْب ًَ 3ع طًَتیپ ٍ ًَ 3ع فٌَتیپ داسًذ .

1

 4 -2صادُ ّبی آًْب صَستی ّستٌذ .
 -4صادُ ّبی آًْب ًَ 3ع طًَتیپ ٍ ًَ 2ع فٌَتیپ داسًذ .

