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تاسوِ تعالی

 

.  اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش استاى ..........................................:  ًام   ......................تاسيخ اهتحاى: ..........

    سَمپايِ :    ًام خاًَادگی : ..................................

  آصهَى اسصشیابی هستوش علَم............................................. : دبیشًام 

  

 سـؤاالت ردیف

 چند گزینه ای
 ايي ٍيژگی ّا هشبَط بِ کذام گشٍُ اص هْشُ داسى است؟ 1

 «بچِ هی صايٌذ ٍ بذًشاى اص هَ ٍ يا پشن پَشیذُ شذُ است ٍ بِ بچِ ّای خَد شیش هی دٌّذ. » 

 (خضًذگاى4  (پشًذگاى3  (هاّی ّا2  (پستاًذاساى1
 کذام جاًَس صيش جضٍ دٍصيستاى ًیست؟ 2

 (الک پشت4   (ٍصغ3  (سوٌذس2  اغِ(قَسب1
 دس تْیِّ ی سب گَجِ فشًگی ٍ سايش سب ّا اص کذام سٍش استفادُ هی شَد؟ 3

 (هٌجوذ کشدى4  (غلیظ کشدى3  (دٍدی کشدى2  (خشک کشدى 1
 دس فشآيٌذ هٌجوذ کشدى آب هَجَد دس هَادّغزايی دچاس کذام تغییش حالت هی گشدد؟ 4

 (اًجواد4   (هیعاى3   (رٍب2   (تبخیش1
 ًیزٍ در کذام یک اس کارّا فقط تاعث کشیذى شذُ است؟ 5

 ب(شَت کزدى تَج    الف(تلٌذ کزدى کیف اس رٍی هیش

 د(تستي درب کوذ    ج(قزار دادى کیف رٍی هیش

 جور کردنی
 ّز عثارت را تِ عثارت هزتَط تِ خَدش ٍصل کي. 6

 تغذیِ صهتخصّ   یکی اس رٍش ّای جوع آٍری اطاّلعات است.

 پزسیذى    در هَرد غذای سالن تا اٍ هشَرت هی کٌین.

 هزتّی ٍرسش  تزای هزتّة کزدى اطّالعات اس آى استفادُ هی کٌٌین.

 جذٍل        

 کامل کردنی
 تِ تذى آسیة هی رساًذ.------------ٍ  -----------استفادُ سیاد اس 7

 هایع( ارد.)جاهذ –د----------ٍ آب حالت ------------صاتَى حالت  8

 تشریحی
 هی کٌٌذ؟ ٍقتی تچِّ قَرتاغِ ّا تشرگ شذًذ چِ تغییزی  9

 ٍال جشء کذام گزٍُ اس هْزُ داراى است ٍ در کجا سًذگی هی کٌذ؟ 11

  



 

 

ًام دٍ هادُ غذایی کِ هَّاد ًگِ دارًذُ دارًذ را ًام تثزیذ ؟  11

د ؟ ًیزٍ در کذام هَرد تاعث تغییز شکل جسن هی شَ 12

 ب( فشار آٍردى تِ تادکٌک     الف( گزفتي تَج تَسط درٍاسُ تاى 

 د( کزدى ًاى تَسط ًاًَا       ج( در تاسی تٌیس رٍی هیش

 د :.راٌّوای تَصیف عولکز.: 

 تاسخَرد هعلن:

.................................................................................................................................................................................................................


