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 ؟ ؟                   هؼی ػین (د
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  یاتذ؟هی افضایش تیشتش هَاد اص یک كذام حدن گشها اثش دس -61

 شیشِ. یا هغ آّي، هثل خاهذات (الف

 آب. یا الکل هثل هایؼات (ب

 ًیتشٍطى. یا اكؼیظى هثل گاصّا (ج

  فاطلِ هادُ، رسات ستایش كاّش تا ًتیدِ دس ٍ اػت كوتش ّوِ اص گاصّا دس رسات تیي ستایش زَى (ج)√
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 دس. شَدهی تیشتش ّاآى رسات تیي فاطلِ ٍ شذُ تیشتش آى رسات خٌثش دّین،هی گشها یخ تِ ٍلتی

 .شَدهی تیذیل هایغ تِ ٍ رٍب آّؼتگی تِ یخ ًتیدِ

 گشها تِ یک هادُ خاهذ )هثل یخ( زِ تاثیشی دس ػاختاس هَلکَلی آى داسد؟اًتمال  -62

شَد ٍ اگش ایي ػول سا اداهِ دّین ّا( تیشتش هیّای آى افضایش یافتِ ٍ خٌثش آى )هَلکَلاًشطی هَلکَل

 شَد.هادُ رٍب هی



 داسد؟ آى هَلکَلی ػاختاس دس تاثیشی زِ( آب هثل) هایغ هادُ یک تِ گشها اًتمال -63

 اگش ٍ شَدّا صیاد هیشذُ ٍ فاطلِ تیي آى تیشتش ّاهَلکَل خٌثش ٍ یافتِ افضایش آى ّایهَلکَل اًشطی

 .شَدهی تخاس هادُ دّین اداهِ سا ػول ایي

 اًَاع تغییش حالت سا ًام تثشیذ. -64

 تثخیش –اًدواد  –رٍب 
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 ناحیه سه تبریس 5931آرزومند موفقیت شما: موالئی اسفند 

 تو مردی؛ 

 نه آن مردی که در بند هوای نفس شیطانی ست

 تو مملو زمهری.
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