
 

 (2.5) .هفاّین شیس زا تعسیف ًوایید -1  

گسل ( الف  

 قاًَى پایستگی جسم( ب

 ًیسٍّای هتَاشى( ج

کاتیَى ( د

 جاتجایی ( ُ

 (1.25) .عثازات هٌاسة تکویل ًواییدتا جاّای خالی زا  -2

 .است............................ًیسٍی خالع عاهل (  الف

 .خَزضید هی پیواید زکیلَهتس زا تِ دٍ....................شهیي دز ّس ثاًیِ هسافتی تساتس ( ب

 .هی تاضد..............................................حسکتْای سٌگ کسُ اًَاع پیاهد هطتسک توام  (ج

  .هی تاضد....................................................سادُ تسیي ّیدزٍکستي هَجَد دز ًفت خام ( د

 . دازد.....................................................تِ ٍزقِ قازُ ای چگالی  ٍزقِ اقیاًَسی ًسثت( ُ

 (0.5) ؟چسا کدام تسکیة دهای جَش تاالتسی دازد؟ -3

 C10H22( ب                   C5H12( الف

 (1.5).تیاى ًوایید تَدى عثازات شیس زا دزست یا ًادزست  -4

  .تیطتس است هساش  زٍی ٍاکٌص پریسی ( الف

 .آهًَیاک دز یخ ساشی استفادُ هی ضَد (ب 

 .هحلَل اتیلي گلیگَل ٍ ًوک زساًای جسیاى الکتسیکی ّستٌد( ب

 .دز پسٍاش َّاپیوا اگس ًیسٍی ٍشى تیطتس اش ًیسٍی تاالتسی تاضد، َّاپیوا اٍج هی گیسد (ج

 . تس خَد ًقطِ جَش تیطتسی دازدّس تسش ًفتی ًسثت تِ تسش ًفتی تاال( د

 .ًیسٍی کٌص ٍ ٍاکٌص ّوَازُ ّن اًداشُ ٍ ّسدٍ دز یک جْت هی تاضٌد( ُ

 (2) .تِ سَاالت شیس پاسخ کَتاُ دّید -5

وزارت آهوزش وپرورش :نام 

 

 :تاریخ 

 دقیقه 60   :هدت اهتحاى  :نام خانوادگی

 :طراح سوال  علوم :نام درس 

 : هْس آهَشضگاُ  نهن :پایه 



 چِ ًام دازد؟خَزضید تٌفص  دز تساتس پستَّای فساشهیي الیِ هحافظ ( الف

 ؟ کدام استکوستٌد لسشُ خیص جْاى ( ب

 علت حسکت ٍزقِ ّای سٌگ کسُ چیست؟( ج

ًیسٍی اغطکاک جٌثطی چیست؟ ( د

. یک تسپاز طثیعی ٍ یک تسپاز هػٌَعی ًام تثسید( ُ

 دز ایي چسخِ چیست؟ دزاُ هػسف کستي دی اکسیتٌْا دز چسخِ طثیعی کستي کدام هسحلِ ٍجَد ًدازد؟ ( ى

 (0.75)هَزد 3.ضَاّد جاتجایی قازُ ّا زا تیاى ًوایید -6

 

کدام دٍ عٌػس خَاظ ضیویایی هطاتِ ّن . زسن ًوایید(  16عدد اتوی ) Sٍ (9عدد اتوی )Fٍ ( 7عدداتوی ) Nهدل اتوی تَز زا تسای عٌاغس -7

  (1.25)؟چسا؟دازًد

 

 (0.5) ( دٍ هَزد)لی اتي زا تٌَیسیدتفاٍت اتي تا ج -8

 (0.5) .زا تیاى ًواییداش ٍیژگیْای تسکیثات یًَی هَزد  دٍ -9

 (0.75. )ذکس کٌیدسِ هَزد اش هحیطْای غیس دزیایی جْت تطکیل فسیلْا زا  -10

دی هتَسط هتحسک زا تي. طی هی ًوایدثاًیِ  4دز هدت هتس زا تِ سوت جٌَب  40ٍ ثاًیِ  6دز هدت  هتس زا تِ سوت غسب  60هتحسکی  -11

( 1)(ًَضتي فسهَل ٍ زاُ حل الصاهی است) . هفَْم فیصیکی آًسا تَضیح دّید. هحاسثِ ًوایید

 

ضتاب هتَسط هتحسک . کیلَهتس تس ساعت زساًدُ است 80کیلَهتس تس ساعت تِ  44ثاًیِ اش  10خَدزٍیی دز هسیس هستقین سسعتص زا دز هدت  -12

( 0.75( )ل، یکا ٍ هساحل ضسٍزی هی تاضدًَضتي فسهَ). زا تس حسة هتس تس هستع ثاًیِ هحاسثِ ًوایید

 

( 0.5) ؟اتجایی ٍ هسافت یک جسن تا ّن تساتس هی ضَددز چِ غَزتی اًداشُ ج -13

 (0.5) چسا خَدزٍّای هساتقِ ای زا تا ًیسٍی شیاد هَتَز ٍ جسم کن طساحی هی کٌٌد؟ -14

کیلَگسم تاضد، هقداز ضتاب جسن زا هحاسثِ  5اگس جسم جسن   ضکل هقاتل هقداز ًیسٍی خالع کِ تس جسن ٍازد هی ضَد، چٌد ًیَتي است؟ -15

 (      0.75) .ًوایید
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