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ثسوِ تعبلی 

 

         سَاالت آصهَى پشٍسش لبسچ دووِ ای                      وذسَال 

  دلیمِ 50: صهبى 

 

لبسچ ّب ثشحست صًذگی ًٍحَُ حیبت ثِ چٌذدستِ تمسین هی ضًَذ؟ -1

ّوشیست یب هبیکَریش  ( ّوشیست         ة- گٌذرٍی (الق

* ّوشیست ٍاًگل - گٌذرٍی( اًگل ٍگٌذرٍ          د (ج

وذام هَسد اصخصَصیبت هسیلیَم اٍلیِ است؟  -2

دیپلَئیذ ٍثبرٍر ( د*         ّبپلَئیذ ًٍبثبرٍر ( دیپلَئیذ ًٍبثبرٍر           ج( ّبپلَئیذ ٍ ثبرٍر           ة (الق

وذام هَسداصخصَصیبت هسیلیَم ثبًَیِ است؟ -3

* دیپلَئیذ ٍثبرٍر ( ّبپلَئیذ ًٍبثبرٍر            د( دیپلَئیذ ًٍبثبرٍر            ج( ّبپلَئیذ ٍثبرٍر          ة (الق

هٌبثع اصلی آالیٌذُ هحیط وطت وذام اًذ؟ -4

* توبم هَارد ( پزٍرش دٌّذُ ٍلجبس ٍی            د( ادٍات ٍاثشارکطت           ج( ظزٍف کطت              ة (الق

ضشایط استبًذاسد استشیل ثزسغالت وذام است؟ -5

* پًَذ كطبر 15دقیقِ c 121- 40ٍ (پًَذكطبر            ة10-دقیقc 125- 20ِ (الق

پًَذ كطبر 10دقیقِ c 121- 25ٍ (پًَذ كطبر              د15-دقیقc120- 30ِ (ج

وذام هَسداصدالیل تعشق ویسِ ّبی اسپبى ًیست؟ -6

* ّیچ کذام ( کوجَد تَْیِ ٍتجبدالت گبسی       د( اكشایص سهبى تلزیؾ       ج( ثبال ثَدى دهبی هحیط         ة (الق

: عوك هجبصثستشلبسچ دسسٍش لفسِ ای-7

 40تبcm 35 (             د35تبcm 30 (             ج25تبcm 20 (ة *        20 تبcm 15 (الق

: اًذاصُ استبًذاسد جعجِ ّبی وبضت لبسچ-8

 cm 15*100*50 (ة  *                   cm 20*100*70 (الق

 cm 25*100*80 (                   دcm 30*70*150 (ج

وذام یه اصهعبیت سیستن ّبی حشاستی خطه است؟ -9

اكت ضذیذ كطبر ( اكشایص ضذیذ دهب                ة (الق

اكشایص ضذیذ كطبر ( د*            کبّص ضذیذ رطَثت  (ج

: هحل ًصت سٌسَسّبی سطَثت سٌج ٍدهبسٌج-10

ًشدیک دریچِ خزٍجی َّا ( د*      ًشدیک دریچِ ٍرٍدی َّا ( اثتذای سبلي         ج( اًتْبی سبلي        ة (الق

ّذف اص وٌتشل عَاهل هحیطی وذام است؟ -11

تبهیي دهبی هٌبست ( تبهیي اکسیژى کبكی             ة (الق

* ایجبدتؼبدل ثیي رطَثت ٍحزارت ٍرٍدی ٍخزٍجی ( تبهیي رطَثت هٌبست           د (ج
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ّذف اصلی استفبدُ اصوَدهشغی دسووپَست وذام است؟ -12

تبهیي کلسین ( تبهیي كسلزٍپتبسین           د( تبهیي کزثي                     ج( تبهیي سلَلش                   ة (الق

.... هىول ّبی غزایی هَسداستفبدُ دستْیِ ووپَست دساصل-13

* تبهیي کٌٌذُ پزٍتئیي ٍاست رضذهیکزٍثْبست  (الق

تبهیي کٌٌذُ سلَلشٍّوی سلَلشثستزاست  (ة

ّز دٍ هَرد  (ج

ّیچکذام  (د

... افضایص ثیص اص حذ اصت ووپَست ثبعث-14

  *طَالًی ضذى سهبى آساد ضذى آهًَیبک( ثِ تؼَیق اكتبدى رضذ هحصَل          ة (الق

توبم هَارد ( کبّص تجشیِ هَاد                                   د (ج

ساثطِ همذاسآة ثبفت ٍاوسیژى دسووپَست وذام است؟ -15

ثستگی ثِ هحیط دارد ( ثِ ّن هزطجت           د( هؼکَس             ج( هستقین             ة (الق

ثشحست ًیبصاوسیژى هَجَدات رسُ ثیٌی ووپَست چٌذ دستِ اًذ؟ -16

چْبردستِ ( سِ دستِ                 د (              ج *دٍدستِ( یک دستِ                ة (الق

اٍلیي گبم دستْیِ ووپَست وذام است؟ -17

پبستَرریشُ کزدى ( تزکیت هَاد            د( خزدکزدى کلص        ج (             ة *خیسبًذى کلص (الق

پس اصهشحلِ خیسبًذى ولص سطَثت ًْبیی چٌذ دسصذ است؟ -18

درصذ 90 (درصذ                 د80 (             ج *درصذ75 (درصذ            ة60 (الق

اًذاصُ لطعبت ولص دستَدُ ووپَست لبسچ دووِ ای چمذساست؟ -19

سبًتی هتز 20تب15 (سبًتی هتز       ة15تب10 (الق

  *سبًتی هتز10تب8 ( سبًتی هتز     د25تب20 (ج

چٌذ ًبحیِ دهبیی استبًذاسد دسّشتَدُ ووپَست ٍجَد داسد؟ -20

یک ًبحیِ ( دًٍبحیِ                      د( سِ ًبحیِ                 ج (                  ة *چْبرًبحیِ  (الق

خصَصیبت اصلی سٍش طَالًی هذت تْیِ ووپَست است؟ -21

تجْیشات پیطزكتِ ( پبستَریشاسیَى درحیي ػول آٍری                         ة (الق

ّشیٌِ ثبال  (                    د *اجتٌبة استجشیِ ضیویبیی ثبدهبی ثبال  (ج

وذام اصخصَصیبت خبن پَضطی ًیست؟ -22

  * اسیذی تبخٌثیPH( ظزكیت ثبالی ًگْذاری آة         ة (الق

ثبكت هٌبست ٍیکٌَاخت ( خبصیت ثبكزیبتبهپَى                    د (ج

وذام سٍش ثشای ضذعفًَی خبن پَضطی ایوي تشاست؟ -23

استلبدُ اسكَرهبلیي  (               ة *استلبدُ اس ثخبرداؽ  (الق

استلبدُ تَام سوَم حطزُ کص ٍقبرچ کص ( استلبدُ اسحطزُ کص ّب           د (ج
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اسپبى ضعیف فشسبیص سلن ٍلبسچ ٍثبال ثَدى سطَثت ووپَست ثبعث چِ هطىلی دسهشحلِ اسپبى صًی -24

ضَد؟  هی

* رضذ آّستِ یبتَقق رضذ اسپبى  ( کبّص تَْیِ                                      ة (الق

آلَدُ ضذى اسپبى ( رضذ سزیغ تزاسپبى                                 د (ج

وذام علت ثبعث ٍجَد وٌِ یب ًوبتذ دسثستشّب است؟ -25

پبستَریشُ ضذى ؿلط ( تَْیِ ضذیذ                 ة (الق

* هَاردة ٍج صحیح است ( ٍجَدتَدُ ّبی درٍى کوپَست            د (ج

وذام گضیٌِ دلیل سضذ غیشیىٌَاخت هسیلیَم ّب دسٍى الیِ پَضطی ًیست؟ -26

تَسیغ ًبّوگي الیِ پَضطی ( اختالط ضؼیق هَارد پَضطی                       ة (الق

* سزػت ثبالی تَْیِ هحیط ( رضذ ًبّوگي هسیلیَم ّبدرٍى ثستز                    د (ج

وذام عبهل هوىي است سجت سضذغیشطجیعی لبسچ ّب دسثستشضَد؟ -27

ثبالٍػذم تؼبدل ضزایط هحیطی co2( ضیَع آالیٌذُ ّبی اًگلی                                     ة (الق

* توبم هَارد ( کوجَدًَرثزای رضذ اًذام ثبردُ                                د (ج

چشاتِ سٌجبلی ّب ظبّشضذُ اهب ثبلغ ًوی ضًَذ؟ -28

هقذاررطَثت ثبالست ( ة*             تَْیِ سبلي ضذیذاست  (الق

اتالف رطَثت ثبالست ( ثستزتـذیِ ای ًبکبكی است           د (ج

ساُ وٌتشل ثیوبسی ٍیشٍسی لبسچ دووِ ای -29

ًصت تَری درهٌبكذ ٍرٍدی ( ضذػلًَی سبلي ثؼذ اس ّزثزداضت                           ة (الق

تؼجیِ ضذػلًَی کٌٌذُ کق پَش  (د*       درصذ 2ضذػلًَی کوپَست قجل اسکبضت ثبپزکلزیي  (ج

لىِ ّبی صسد سًگ هبیل ثِ لَُْ ای دسسطح والّه ثبحبضیِ ًبهطخص هشثَط ثِ وذام ثیوبسی است؟ -30

حجبة تز ( حجبة خطک              د( هَهیبیی           ج( ة*            لکِ قَُْ ای ثبکتزیبیی  (الق

وذام یه هعبدل لبسچ ّبی ّشصوالّه داساست؟ -31

ّیچکذام  (               دpleurotaceae (            جAgaricaceae (ة *                 coprinaceae (الق

ثشای وٌتشل وپه تبسعٌىجَتی چِ ثبیذ وشد؟ -32

کبّص رطَثت هحیط ٍاكشایص تَْیِ ( جذاسبسی سزیغ اًذام آسیت دیذُ                ة (الق

ّیچکذام ( د*              استلبدُ اسهحلَل قلیبیی ؿلیظ ًوک یب جَش ضیزیي رٍی خبک پَضطی  (ج

ثشای وٌتشل ثیوبسی حجبة تشهی تَاى -33

قبرچ ّبی آلَدُ راحذف کزد ( دهبی سبلي راتٌظین کزد                            ة (الق

* توبم هَارد ( ضذػلًَی ثستزثبهَادقلیبیی یبجَش ضیزیي یبًوک رااًجبم داد                     د (ج

وذام گضیٌِ اصضشایط تطذیذ آلَدگی دسسبلي وطت است؟ -34

* توبم هَارد ( اكشایص دهب                د( کبّص تَْیِ        ج( اكشایص رطَثت           ة (الق

است؟ ......سضذ هعىَس سیسِ ّب دسثستشدسدٍسُ سٍیطی ًطبى دٌّذُ -35

* الرٍ هگس سزکِ ( هگس ّبی ثبلؾ        د( اکسیژى سیبد هحیط          ج( دهبی پبییي ثستزّب           ة (الق




