
 

   اتتذایی سَم پایِ 1ٍ2 دسس ػلَم سَال

  کٌیذ؟ هی چِ ًذاًیذ سا چیضی اگش -1

 .کٌیذ هی خَ ٍ خست سا قاالت ٍ ّا هدلِ -ب.                  کٌیذ هی هشاخؼِ ّا کتاب تِ-الف

 .پشسیذ هی هطلغ افشاد اص -د.                         صًیذ هی ًت ایٌتش تِ سشی -ج

 

 

.  تِ ًیاص خَد هشُ سٍص کاسّای اًدام تشای ها تذى-1  .داسد......................

.  خَسدى اص-2  .کشد پشّیض تایذ غزا دس اضافی............................

. ًگْذاسًذُ هَاد -3  .کٌٌذ هی تش طَالًی سا غزاّا داسی ًگِ..........................

.   تذى تِ ًاى گشٍُ -4  .دٌّذ هی.....................

 .کٌذ هی تاهیي سا تذى.............................................. ضیشیٌی ٍ ّا چشتی -5

.  تِ تایذ سا غزاّا -6  .تخَسیذ...................................... ٍ ًیاص.........................................

 

 .تکطیذ خط غلط کلوات سٍی 

 . است(  هضش - هفیذ)  ها تذى تشای کٌسشٍ دس ًگْذاسًذُ هَاد هصشف -1

 . است تش تیص ّا گشٍُ ی تقیِ اص(  ًاى - سثضی)  گشٍُ اّویت غزاّا دس -2

 .کشد داسی ًگِ طَالًی صهاى دس ٍ( کشدى ضَس - کشدى خطک)  سٍش تِ سا ًاى گشٍُ غزاّای اص تایذ -3

 .تثشیذ ًام فقط

 -4               -3                       -2              -1 ؟ است غزا هٌذ ًیاص کاسّایی چِ اًدام تشای ها تذى-1

 -4               -3                       -2                    -1؟ است هضش تذى تشای غزاّایی ًَع چِ خَسدى -2

 -4               -3                       -2                    -1ضَد؟ هی اضافِ غزاّایی چِ تِ ًگْذاسًذُ هَاد -3



 کٌیذ؟ هی پیطٌْاد ّایی سٍش چِ غزاّا هاًذى سالن تشای -4

1-                              2-                                3-                               4- 

 داسیذ؟ ّایی پیطٌْاد چِ غزایی هَاد هصشف دس اسشاف اص خلَگیشی تشای -5

1-                             2-                                3-                                 4- 

 ًیستٌذ؟ هٌاسة غزایی ی ٍػذُ هیاى دس ّایی خَساکی چِ هصشف ، تْذاضتی ًظش اص -6

1-                             2-                                3-                                 4- 

 ؟ است هَثش ها تذى سضذ دس یک کذام -7

 . کٌین هی هصشف کِ غزایی گًَاگًَی -ب                   غزا هصشف هقذاس-الف

 .هَثشًذ ها تذى سضذ دس هَسد سِ ّش-د                        غزا هصشف صهاى -ج

 ؟ است تش تیص هَسد کذام دس چشتی هقذاس -8

 کشُ -د                       هاست -ج                    پٌیش -ب                       ضیش-الف

  داسًذ؟ ها تذى دس ًقطی چِ ّا ٍیتاهیي -9

 تذى داضتي ًگِ سالن -ج                    تذى سضذ -ب                            تذى تِ دادى اًشطی الف

 تذى داضتي ًگِ گشم -د

  سَم پایِ ػلَم سَم دسس 

 

 

 تا تضًیذ ّن سا اى اًقذس ، تشیضیذ گشم اب دس سا ضکش تا ّوشاُ ضذُ سًذُ صاتَى هقذاسی ؟ کشد دسست حثاب هیتَاى چگًَِ-1

 صاتَى اب داخل سا سیوی حلقِ. دساٍسیذ تضسگ ٍ کَچک ّای دایشُ ضکل تِ سا  ًاصک سین حلقِ یک سپس.  ضَد ًاپذیذ صاتَى

 .هیطَد دسست حثاب ، کٌیذ فَت اى تِ ٍ کشدُ

 

 .است ضکل گاصی ی هادُ اص ًَػی کِ َّا ضَد؟ هی پش ای هادُ چِ اص تادکٌک ٍ حثاب -2

 



 َّای هاًٌذ. گَیٌذ هی گاص ، گیشًذ هی سا ظشف فضای ی ّوِ ٍ ضَد هی پخص ظشف خای دسّوِ کِ هَادی چیست؟ گاص -3

 ػطش ، اب خَضیذى اص حاصل اب تخاس ، تادکٌک داخل

 

 اى ٍاسد تذسیح تِ ها دّاى اص َّا کشدى فَت تا چَى ضَد؟ هی تضسگتش تذسیح تِ اى ی اًذاصُ ، تادکٌک کشدى تاد ٌّگام چشا -4

 .ضَد هی تضسگ ٍ ضذُ

 

.  اب ٍ صاتَى هاًٌذ َّا -5  .است.........

 

 هادُ ًَػی

 

 گاص حالت است؟ هادُ اص حالتی چِ َّا -6

 

 .ضَد هی پخص ظشف دس هقذاسش ی اًذاصُ تِ هایغ ، خیش ضَد؟ هی پخص ظشف خای ّوِ دس گاص هاًٌذ ًیض هایغ ایا -7

 

 .داسًذ ًیاص............  تِ هاًذى صًذُ تشای خاًَساى ٍ گیاّاى ی ّوِ ٍ اًساى -8

 

 َّا

 

 .ضَد ًوی دیذُ ، ًذاسد سًگ َّا چَى ًویطَد؟ دیذُ ها اطشاف َّای چشا -9

 

.  ها دساطشاف -10  .داسد ٍخَد........

 

 َّا



 

 گاص ، هایغ ، خاهذ حالت تِ ّستٌذ؟ ّایی حالت چِ تِ ضوا اطشاف هَاد -11

 

 .کٌٌذ هی تغییش سشها ٍ گشها تشاثش هادُ حالتْای ، تلِ ضًَذ؟ تثذیل دیگش یک تِ تَاًٌذ هی هادُ ّای حالت ایا -12

 

 تشف ٍ یخ:  هثل. گَیٌذ هی اًدواد سا سشها اثش تش ، خاهذ تِ هایغ حالت اص هادُ یک تثذیل کٌیذ؟ تؼشیف سا اًدواد -13

 

 یخ تِ تثذیل گشها دادى دست اص تا تگزاسین یخچال خایخی هاًٌذ سشد خای دس سا اب اگش ضَد؟ هی تثذیل یخ تِ اب چگًَِ -14

 .ضَد هی

 

 تستٌی ٍ یخ ضذى رٍب: هثل. گَیٌذ هی رٍب سا گشها تشاثش ، هایغ تِ خاهذ حالت اص هادُ یک تثذیل کٌیذ؟ تؼشیف سا رٍب -15

 

 دسیا اب ٍ کتشی اب تثخیش:  هثل. گَیٌذ هی تثخیش سا گشها تشاثش گاص تِ هایغ حالت اص هادُ یک تثذیل چیست؟ تثخیش -16

 

 کشدى گشم تا یا ٍ کشد تثذیل خاهذ تِ سا هایغ کشدى سشد تا تَاى هی خیش، هاًٌذ؟ هی تاقی حالت یک تِ ّویطِ هَاد ایا -17

 .کشد تثذیل گاص تِ کشدى گشم تا سا هایغ یا ٍ هایغ تِ سا خاهذ

 

 کافی گشهای است؟ ًیاص چیضی چِ تِ هایغ حالت تِ یخ ، ٍ کشُ:  هاًٌذ ، خاهذ تثذیل تشای -18

 

.  کٌذ گشهادسیافت کافی ی اًذاصُ ، اب کِ ٌّگاهی -19  .ضَد هی تثذیل............ ٍتِ ، ضذُ.........

 

 گاص -تخاس

 



 هَخَد تخاساب ،(  هایغ)  ّا سٍدخاًِ دسیاّاٍ دس هَخَد آب ، آب ضَد؟ هی پیذا حالت سِ تِ طثیؼت دس هادُ کذام -20ص

 ( خاهذ)  یخچال ٍ قطثی ّای یخ ،(  گاص)  دسَّا

 

 ( گاص)  َّا اص است؟ ضذُ چیضپش اصچِ ایذ ساختِ کِ ّایی حثاب -21

 

 خَد تِ سا ظشف آى ضکل ضَد سیختِ ّشظشفی داخل هایغ ، تلِ ضَد؟ هی پخص ظشف خای ّوِ دس گاص هاًٌذ ًیض هایغ ایا -22

 .ًذاسد ثاتتی ضکل صیشا گیشد هی

 

 تشف ، ضوغ ، کشُ ، یخ ، تستٌی ضذى رٍب کٌیذ؟ هی هطاّذُ سا هَادی چِ ضذى رٍب سٍصهشُ صًذگی دس -23

 

 ٍ(  سثضی ضذى خطک)  سثضی ، کتشی اب ، غزا اب تثخیش داسیذ؟ سشاؽ سا اب تثخیش اص ّایی ًوًَِ چِ سٍصهشُ صًذگی دس -24

 خیاتاى سطح اص تاساى اب تثخیش ، خیس ّای لثاس

 

 

 

 

 

 چْاسم دسس سَم پایِ ػلَم

 

 

 

 لیتش چیست؟ تٌضیي ، دٍؽ ، اب گیشی اًذاصُ ٍاحذ -1

 



 .ضَد هی استفادُ.......... ٍاحذ اص هایؼات هقذاس گیشی اًذاصُ تشای -2

 

 لیتش

 

.  اها. کٌذ ًوی تغییش اى.........  ، خسن ضکل تغییش تا -3  .کٌذ هی تغییش اى........

 

 حدن ، خشم

 

 تِ سا اى ٍ کٌین هی گیشی اًذاصُ تشاصٍ تا سا ًاى خشم کٌذ؟ ًوی تغییش اى خشم ، خسن ضکل تغییش تا ، کٌیذ تیاى اصهایطی تا -4

 گیشی اًذاصُ دٍ ّش دس ًاى خشم کٌین هی هطاّذُ ، گیشین هی اًذاصُ سا ّا اى خشم سپس. کٌین هی تثذیل تش کَچک ّای قطؼِ

 .است یکساى

 

.  اص اخسام ی ّوِ -5  .اًذ ضذُ تطکیل.....

 

 هادُ

 

 .گَیٌذ هی خسن خشم سا خسن ّش ی دٌّذُ تطکیل ی هادُ هقذاس چیست؟ خشم -6

 

 تشاصٍ کٌٌذ؟ هی گیشی اًذاصُ ای ٍسیلِ چِ تا سا اخسام خشم -7

 

 تشاصٍ ضَد؟ هی استفادُ ای ٍسیلِ چِ اص هاست ٍ سیة هقذاس تؼییي تشای-8

 

 تي ٍ کیلَگشم ، گشم کٌٌذ؟ هی تیاى ٍاحذّایی چِ تا سا هَاد خشم -9



 

 گشم کٌٌذ؟ هی تیاى ٍاحذی چِ تا سا کشُ ٍ خاهِ خشم -10

 

 کیلَگشم کٌٌذ؟ هی تیاى ٍاحذی چِ تا سا ٌّذٍاًِ یا هذسسِ کیف خشم -11

 

.  هقیاس تا سا هادُ اص کوتشی هقذاس -12  .کٌٌذ هی تیاى......

 

 گشم

 

.  ًام تِ ٍاحذی تا سا سٌگیي تسیاس ّای خشم -13  .گیشًذ هی اًذاصُ......

 

 تي

 

 

 

  کاس «ّوسطحی اصل تا کِ ای ٍسیلِ» یؼٌی تشاصٍ ٍ است تَدى  ّوسطح هؼٌی تِ فاسسی دس تشاص ٍاطُ

 

  گَیٌذ ًیض هیضاى تشاصٍ تِ فاسسی دس. داسد اضاسُ ًوا ٍصى صفحِ هیاًی دسخِ تش تشاصٍ ضاّیي ضذى تشاص تِ ًاهگزاسی ایي. کٌذ هی

 

  

 

 پٌدن دسس سَم ػلَم      



 

  

 

 کشّی سطح 3/4.اًذ گشفتِ فشا تیطتش سا صهیي سٍی ّا اب ؟ خطکی یا اًذ گشفتِ فشا صهیي سٍی دس سا تیطتشی خای ّا اب -1

 .است گشفتِ فشا اب سا صهیي

 

 صیشصهیٌی اب ٍ سٍد ، دسیاچِ ، تشف صَست تِ داسد؟ ٍخَد ّایی صَست چِ تِ صهیي سٍی دس ضیشیي ّای اب -2

 

 .گَیٌذ هی اقیاًَس سا تسیاستضسگ دسیاّای چیست؟ اقیاًَس -3

 

 .ضستطَ ٍ کطاٍسصی ، اضاهیذى تشای ضَد؟ هی ّایی استفادُ چِ اب اص -4

 

 َّا دس هَخَد اب تخاس ضذى سشد اص ضَد؟ هی تطکیل چگًَِ اتش -5

 

.  هقذاسی ّویطِ -6  .داسد ٍخَد َّا دس.......

 

 تخاساب

 

 .ضًَذ هی خا خاتِ تاد کوک تا اتشّا ضًَذ؟ هی خا خاتِ چگًَِ اسواى دس اتشّا -7

 

 ای پٌثِ هاًٌذ، پش ، ای الیِ صَست تِ ضًَذ؟ هی دیذُ ّایی ضکل چِ تِ اتشّا -8

 

 .تاسد هی تشف یا تاساى ّا اى اص ضًَذ سشد کافی اًذاصّی تِ اتشّا ٍقتی تاسًذ؟ هی چگًَِ تشف ٍ تاساى -9



 

 اب تخاس اص ، ضَد هی صهیي سطح ّای اب تخاسضذى تاػث تاد ٍصش ٍ خَسضیذ گشهای دّیذ؟ تَضیح سا اب ی چشخِ -10

 تِ هقذاسی ٍ سٍد هی فشٍ صهیي دسٍى تشف ٍ تاساى اب اص قسوتی.  تاسد هی تاساى ٍ تشف ، اتشّا ضذى سشد اص ٍ هیطَد اتشدسست

 .گَیٌذ هی اب چشخِ خشیاى ایي تِ.ضَد هی تثخیش دٍتاسُ گشددٍ تشهی سٍدّا ٍ دسیاّا

 

 .است ضَس تسیاس دسیاّا اب چَى ًیست؟ هٌاسة ضَ ٍ ضست ، کطاٍسصی ، اضاهیذى تشای دسیاّا اب چشا -11

 

 کٌیذ؟ هی پیطٌْاد اب دس خَیی صشفِ تشای ّایی حل ساُ چِ -12

 

 .کٌین استفادُ اب لیَاى اص صدى هسَاک ٌّگام -1

 

 .ًطَد استفادُ اتیاسی تشای ضیش اب اص اهکاى حذ تا -2

 

 .ضَد استفادُ اب سطل اص اتَهثیل ضستي تشای -3

 

 .تاضٌذ ًذاضتِ ًطتی تا ضًَذ چک هشتة طَس تِ اى اتصاالت ٍ اب ضیشّای -4

 

 تاتیذى اص حاصل گشهای چَى خَسضیذی چشا؟ اتشی؟ هکاى دس یا ضَد هی اًدام سشیؼتش تثخیش است خَسضیذ کِ خایی دس -13

 .ضَد هی دسیا اب تش سشیغ تثخیش تاػث خَسضیذ

 

  

 

 ضطن دسس سَم پایِ ػلَم 



 

  

 

 تش سشیغ اب ٍ است تیطتش اى رسات تیي خالی فضاّای صیشا ، هاسِ دس سٍد؟ هی فشٍ تیطتش ٍ تش سشیغ خاکی ًَع چِ دس اب -1

 .کٌذ ػثَس خالی فضاّای تیي اص تَاًذ هی

 

 صهیي دس: هثال داسد خاک ًَع تِ تستگی سٍد هی فشٍ صهیي دس کِ اتی هقذاس ، صیشا سٍد؟ ًوی فشٍ صهیي خای ّوِ دس اب چشا -2

 .سٍد هی فشٍ تیطتش اب ، تیطتش خالی فضاّای تا ٍ هاسِ ًَع اص ّایی

 

 خاک یا ّا سٌگ تِ اب ایي ٍقتی. سٍد هی فشٍ صهیي دس تشف ٍ اب اص هقذاسی ضَد؟ هی تطکیل چگًَِ صیشصهیٌی ّای اب -3

 .ًاهٌذ هی صیشصهیٌی ّای اب سا ّا اب ایي. ضَد هی خوغ خا ّواى دس تشسذ سس

 

.  تِ صهیي دس سفتي فشٍ ٌّگام اب اگش -4 .  یا....  .ضَد هی خوغ خا ّواى دس تشسذ.....

 

  سس خاک  ، ّا سٌگ

 

 استفادُ ّایی اب چِ اص کطاٍسصی یا خاًگی هصشف تشای هشدم ، ًذاسد ٍخَد دسیاچِ ٍ سٍد کِ ایشاى ّای استاى تیطتش دس -5

 چاُ ، چطوِ ، قٌات اب کٌٌذ؟ هی

 

 هی ّا اى اب ضذى کن یا ٍ ّا چاُ تیطتش ضذى خطک تاػث صیشا کشد؟ استفادُ صیشصهیٌی ّای اب اص اًذاصُ اص تیص ًثایذ چشا -6

 .ضَد

 

 خَی اتتذا ، افتذ هی ساُ تِ ّا سشاصیشی دس ایذ هی ٍخَد تِ ّا تشف رٍب ٍ تاساى اص کِ اتی ایذ؟ هی تَخَد چگًَِ سٍد -7

 .اٍسد هی ٍخَد تِ سا سٍد کَچک ّای خَی پیَستي ّن تِ اص سپس ٍ کَچک ّای



 

 هی کوکذصافی تِ سا اب دس هَخَد ٍالی گل اتتذا خاًِ تصفیِ دس گیشد؟ هی اًدام اب سٍی کاسّایی چِ خاًِ تصفیِ دس -8

 .کٌٌذ هی اضافِ کص هیکشٍب هَاد اى تِ تؼذ ٍ گیشًذ

 

 تؼذ ٍ کٌٌذ هی خوغ تضسگ استخشّای یا سذ پطت دس سا سٍدّا اب ضَد؟ هی اضاهیذى قاتل ٍ تویض چگًَِ ّا خاًِ هصشفی اب -9

.  کٌٌذ هی اضافِ ّن کص هیکشٍب هَاد اى تِ ٍ گیشًذ هی سا اب دس هَخَد ٍالی گل خا اى دس ٍ فشستٌذ هی خاًِ تصفیِ تِ سا اى

 . ضَد هی فشستادُ سٍستاّا ٍ ضْشّا تِ لَلِ تا ، پاکیضُ ٍ سالن اب سپس

 اب ، ّا داًِ تیي تیطتش ی فاصلِ ٍ دسضت ّای داًِ ٍخَد دلیل تِ هاسِ دس سٍد؟ هی فشٍ صیادی هقذاس تِ اب خاک کذام دس -10

 تَاًذ ًوی اب ، است کن ّا داًِ تیي ی فاصلِ ٍ سیضًذ تسیاس ّا داًِ کِ اى دلیل تِ سس خاک اها کٌذ هی ػثَس سشیغ ٍ ساحتی تِ

 .کٌذ ػثَس سشیغ ٍ ساحتی تِ

 

 هی چاُ اب الَدگی تاػث ٍ کٌذ هی ًفَر صیشصهیٌی ّای اب تِ کِ تاضذ هی فاضالب چاُ چیست؟ چاُ اب الَدگی دلیل -11

 .ضَد

 

 الَدُ ّای اب ، کطاٍسصی ّای فؼالیت ، ّا اى تِ الَدُ اب ضذى ٍاسد کٌذ؟ هی الَدُ سا صیشصهیٌی اب دیگشی چیضّای چِ -12

 .... ٍ حیَاًی ٍ اًساًی فضَالت ، ّا کص افت ٍ کَدّا ، صٌایغ

 

 ضیشیي ّای اب سفتي ّذس اص خلَگیشی تشای پیطٌْادی چِ سٍد؟ هی ّذس ضذُ تصفیِ اب چگًَِ ضوا صًذگی هحل دس -13

 استفادُ اب کن خشیاى اص حوام دس:  پیطٌْادات.  هاضیي ضستطَی ، ضستي ظشف ، کشدى حوام ، صدى هسَاک هَقغ دس داسیذ؟

ًکٌذ چکِ تا کشدُ تؼویش سا اب ضیشّای ، ًذّین اًدام کطی لَلِ اب تا سا هاضیي ضستطَی ، کٌین


