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: نبم و نبم خبنوادگی 

 

علوم :سئواالت اهتحبى درس 

نهن           :            پبیه 

 : نبم دبیر 

باسمه تعالی 

 سبل تحصیلی   آزهوى نوبت اول

  :             تعداد سئوال4:       تعداد صفحه 

 تبریخ آزهوى 

     دقیقه90   :  هدت اهتحبى

:  شوبره صندلی 

 

: امضای دبیر         (                             ): نمره با حروف    (        )با عدد :                         نمره        /       /:تاریخ تصحیح

                                                                                                        شرح سواالت ردیف 

1.5.عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید- 1  

 . در چرخه کربن مقدار کربن در مجموع ثابت است(الف 

 . فلز مس از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای پایین به دست می آید (ب

 . اتانول رسانای جریان الکتریکی است (ج 

 .امروزه اثری از دریای تتیس بر روی زمین باقی نمانده است (د 

 فسیلها آثار و بقایای اجساد جانداران قدیمی هستند که در بین سنگ های آذرین پوسته زمین وجود (ص 

 .دارند

 .آمونیاک را به زمین کشاورزی تزریق می کنند تا گیاهان بهتر رشد کنند (ط 

 

 1.5.های خالی را با کلمات مناسب پر کنیدجا - 2 

.  نام دارد ............... اولین فلز استخراج شده از معدن فلز (الف

.  ماده ای است که برای تهیه مربای کدو حلوایی استفاده میشود .................(ب

.  می یابد...............با افزایش تعداد کربن در هیدروکربن ها نقطه جوش آن هیدروکربن  (ج

.  نام دارد................بزرگترین ورقه سنگ کره  (د 

 در گذشته آن منطقه بوده ................ وجود فسیل مرجان در یک الیه رسوبی نشان دهنده محیط  (ص

. است 

.  به کار رفته است...................در ساختمان هموگلوبین خون عنصر  (ط

 

 1.5:سواالت چهار گزینه ای-  3

 الیه ................... یون کلرید دارای ...................در ساختار سدیم کلرید یون سدیم  (الف  

. الکترونی است 

  دو-برخالف-  4                 سه - برخالف -  3             دو -همانند- 2              سه- همانند -1

ببرم 

ههر 

 آهوزشگبه
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؟ گازی که در الیه های باالتر هواکره مانع رسیدن پرتوهای فرابنفش به زمین می گردد کدام است (ب

                نیتروژن - 4                  اکسیژن- 3                    اوزون -2                  کربن دی اکسید- 1 

؟ ذرات تشکیل دهنده کدام یک از ترکیبات زیر مولکولی است (ج

                        کات کبود-  4مس اکسید -  3 نمک خوراکی - 2 شکر-1

؟  فرمول اتیلن کدام است  (د

  C2H2 4 - C2H4  3- C2H6  2-   C2H8  1 -  

؟در نتیجه لغزیدن ورقه های سنگ کره چه پدیده حاصل می شود (ص  

  آتشفشان-4                      ن خوردگیچی- 3                زلزله -2                   رشته کوه-1

؟  استمناسبترکدام یک از محیط های زیر برای تشکیل فسیل  (ط 

    صمغ گیاهان- 4           یخچالهای طبیعی-3        محیطهای دریای-2               معدن نمک-1

          

 0.5.ن خط بکشید آ دورنداردکدام عنصر زیر در سولفوریک اسید وجود  (الف  - 4 

هیدروژن - 4گوگرد - 3اکسیژن-2 نیتروژن- 1  

؟ می باشدچند عدد  تعداد اتمهای سولفوریک اسید مجموع (ب 

 

 0.5. برای کلر و ترکیبات آن دو کاربرد بنویسید-5

 

 را به طور جداگانه در سه بشری که حاوی محلول کات کبود روی و منیزیم ،آهنسه تیغه فلزی از - 6 

 0.5.ر مقایسه کنیده بش سرعت تغییر رنگ را در س.می باشد قرار می دهیم

 

 

 1. رسم کنید و به سواالت زیر پاسخ دهید برلیوم را برای عنصر مدلاتمیبور -7

؟ در بیرونی ترین مدار خود چند الکترون دارد (الف 

. (قلیایی یا قلیایی خاکی)؟ از جدول تناوبی عنصر ها قرار دارد ردیف و گروه در کدام  (ب 
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 4؟  با استفاده از کدام شواهد اثبات کردند که قاره ها در گذشته به هم متصل بودند  وگنر موافقان -8

 1.مورد

 

 1.اصطالحات زیر را تعریف کنید - 9

:  گسل (الف 

: قالب خارجی (ب 

 

 0.5.دو ویژگی فسیل راهنما را بنویسید - 10 

 

 0.5. واکنش سوختن متان را کامل کنید- 11

متان    .......................+ ⥤ آب .......................+

 

: سواالت فیزیک 

 1. جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة کاهل کٌیذ- 1

 .هی گَیٌذ............................ تِ هجوَع طَل ّایی کِ یک هتحرک از هثذأ تا هقصذ هی پیوایذ  (الف 

 .دارد....................... تسرگی شتاتی کِ یک جسن هی گیرد تا جرم جسن ًسثت  (ب 

 .ًیَتَى هی تاشذ ( دٍم –سَم ............. )راتطۀ تیي ًیرٍّای کٌش ٍ ٍاکٌش قاًَى  (ج

................ یکای فشار  (ت
N N

( )
m m

 .  هی تاشذ2

 

 1.درستی یا ًادرستی عثارت ّای زیر را هشخص کٌیذ- 2

 .هسافت  طی شذُ ٍ جاتجایی ّر دٍ از جٌس طَل ّستٌذ (الف 

ِ ای گفتِ هی شَد  (ب  .تِ تٌذی خَدرٍ یا ّر هتحرک در ّر لحظِ سرعت لحظ
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ٍقتی ًیرٍّای ٍارد تر َّاپیوایی در حال پرٍاز هتَازى تاشٌذ، تغییری در حرکت َّاپیوا ایجاد  (ج

  .ًوی شَد

. ًیرٍی اصطکاک جٌثشی تِ هساحت سطح تواس دٍ جسن تستگی ًذارد (ت 

 

ُ ی تردار جاتجایی یک خَدرٍ تا ّن تراتر است ؟ - 3  0.5در چِ صَرت هسافت طی شذُ ٍ اًذاز

 

چرا گرفتي پًَس تیي دٍ اًگشت ٍ فشردى آى هی تَاًذ سثة آسیة رساًذى تِ یکی از اًگشتاى - 4

0.5شَد؟

 

 0.5. جاّای خالی را در شکل رٍترٍ کاهل کٌیذ-5

 

 

 

هسائل 

 0.5ٍزى ایي داًش آهَز چقذر است؟ .  کیلَگرم است60جرم داًش آهَزی -6

. ًیَتَى تر کیلَگرم تگیریذ10هقذار شتاب گراًش را 

 

ِ ای تِ ٍزى - 7   ًیَتَى را هطاتق شکل ّای الف ٍ ب از دٍ ٍج12000ِقطع

 فشار ٍارد شذُ از طرف. آى، رٍی سطح افقی صافی قرار دادُ این

 1.قطعه به سطح را در هر یک از دو حالت به طور جداگانه حساب کنید 
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