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 بارم

 

 

 سب کامل کنید.اجاهای خالي را با کلمات من 1

 ..................... جلوی رسیدن پرتوهای فرابنفش خورشید را مي گیردآ(گاز 

 ب( مایعي که به عنوان ضد یخ در رادیاتور ماشین ها مورد استفاده قرار مي گیرد ................... است

 ج(.................... در صنعت کشاورزی برای تبدیل میوه نارس به رسیده استفاده مي شود

 مي که مسافت طي شده با جابه جایي برابر باشد، سرعت متوسط با ................... برابر خواهد بودد( هنگا

1 

 عبارات صحیح وغلط را مشخص کنید 2

 ماس باشندتآ( دو جسم فقط هنگامي مي توانند بر هم نیرو وارد کنند که با هم در 

 نشوند، گسل بوجود مي آیدب(اگر سنگ های دو طرف شکستگي نسبت به هم جابه جا 

 ج( در حرکت هواپیما به سمت باال نیروی باالبر بیشتر از وزن هواپیما است
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 گزینه های مناسب را انتخاب کنید 3

 شباهت شیمیایي بیشتری دارد. C6 عنصر  با  کدام عنصر زیر آ(

 ( 4 ( 3   (2 ا( 

 

 

 ب( کدام یک از اتم های زیر مي تواند یک آنیون دوبار منفي ایجاد کند.

1 )CC17 2)C19 3 )C16 4)CC12 

 و حاشیه ورقه ها دیده مي شود( کدام پدیده زمین شناسي در تمام جابه جایي ها ج

 ( گسل4( ساخت پوسته جدید            3فشان                          ( آتش2                         ( زلزله     1

𝟏شتاب گرانشي در کره ماه د(

𝟔
شتاب گرانشي در کره زمین است. جرم و وزن یک جسم در سطح کره ماه نسبت به زمین به     

 ترتیب از راست به چپ عبارت است از .

 کمتر  –ابر ( بر4بیشتر                       –( کمتر 3کمتر                                     –( بیشتر 2برابر                               –( کم تر  1

1 

 برای هر ماده زیر یک کاربرد بنویسید 4

 الف( فلوئور

 ب(آهن
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  .برای هرمورد زیر یک جواب کوتاه دهید 5

 یا آهن. روی ،با کات کبود بیشتر است کدام عنصر آ ( واکنش پذیری

 ب( چرا مولکول چربي را درشت مولکول مي گویند.

 ( چیست.Na11) سدیمج( یک خصوصیت فلز 

 در کدام گروه جدول تناوبي جای دارد. CC17د( 

 کربن دی اکسید بیشتری وارد هوا کره مي کند ، ه(کدام منبع بعد از زغال سنگ

    4CH  یا 12H5Cربایش مولکول ها در کدام ترکیب روبرو بیشتر است.و( 

                      O2H 2+ O 4CH  ………… +                      .  برو جای خالي را کامل کنیدوز( در واکنش ر
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 ه ترکیبات کوواالنسي)اشتراکي( است.کدام خصوصیت زیر مربوط به ترکیبات یوني و کدامیک مربوط ب 6

 ( در اغلب موارد از یک فلز ویک نافلز تشکیل شده اندآ

 ( در حالت محلول رساني جریان الکتریکي نیستند ب
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 را با رسم مدل بور توضیح دهید CC17 و   CC12 چگونگي تشکیل پیوند یوني در مولکول  7

 

 

1 

  (  C1C, 6.)توضیح دهیدبا رسم مدل بوررا   2H2C پیوند اشتراکي در مولکول 8

 

 

1 

 از دو ماده زیر هر کدام از کدام قسمت برج تقطیر خارج مي شوند 9

  12H5C Aالف(

 22H10Cب( 
       B 
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 الف                                               ب(                                                    جاهای خالي را کامل کنید 10
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 دریای خزر باقیمانده کدام دریا است.آ( 11

 .( چگالي ورقه اقیانوسي بیشتر است یا ورقه قاره ایب

 خسارت بیشتری به سواحل وارد مي کند. )سونامي(( چگونه آبتازج
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 الف(چگونگي جابه جایي و حرکت ورقه ها را با پدیده همرفت به طور کامل توضیح دهید 12

 

 زمان گذشته چه بوده استب( نام خشکي بزرگ در 

 ج( دو دلیل برای اثبات متصل بودن قاره ها به یکدیگر را بنویسید

 

5/1 

 ( دقیقه  ازخانه به مدرسه مي رود.10دانش آموزی  در زمان ده )در شکل مقابل : 13

        الف( مقدار جابجایي چند متر است                                                         

 ( مسافت پیموده شده چقدر استب
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 (g=10گرم در سطح زمین چند نیوتن وزن دارد) 8000جرم جسمي به  14

 

75/0 

 متر باشد ،  صدای آذرخش را  چند ثانیه پس از مشاهده نور آن مي بینیم.)تندی صوت در هوا 1700اگر فاصله تقریبي صاعقه با ما  15

340 
𝒎

𝒔
 است( 

 

1 

ودروی فاصله بین است .اگر خکیلومتر وبه طرف شمال  160آن کیلومتر و فاصله هوایي )مستقیم(  240فاصله جاده ای هرات تا  یزد 16

 دقیقه طي کند. 120این دو شهر را 

𝒎سرعت متوسط خودرو چند 

𝒔
 است 
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𝑵 شتاببا  Kg 10جسمي به جرم  17

𝑲𝒈
 .نیروی وارد بر جسم چند نیوتون است در حال حرکت است .  6
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 تالش زیاد وسخت ممکن است همیشه نتیجه اش موفقیت نباشد ،اما هیچ وقت نتیجه اش حسرت نیست

 

15 
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