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ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقت بخوانيد و با توکل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهيد.
نام و نام خانوادگی مصحح دوم :
نام و نام خانوادگی مصحح اول :
نمره با عدد

نمره تجدید نظر با عدد

نمره با حروف

نمره تجدید نظربا حروف

ردیف
1

بارم

سؤاالت

6

کلوِ صحیح ضا اظ تیي کلوات زاذل پطاًتع اًتراب کٌیس.
الف) ػٌصط هْوی زض َّا کِ زض تَلیس آهًَیاک ًقش زاضز ً(.یتطٍغى ـ اکسیػى )
ب) ٍقتی ًیطٍّای ٍاضز تط ذَزضٍی زض حال حطکت هتَاظى تاشٌس ذَزضٍ تا ( شتاب ثاتت ـ سطػت ثاتت)
حطکت هی کٌس.
ج) اگط سٌگْای زٍ ططف شکستگی ًسثت تِ ّن جاتجا ًشسُ تاشٌس ( گسل ـ زضظُ ) تِ ٍجَز هیآیس.
ت ) پاضُ ذطی جْت زاض کِ هثسأ حطکت ضا تِ هقصس ٍصل هی کٌس (هسافت ـ جاتجایی) ًاهیسُ هیشَز.

2

1

ػثاضت ظیط ضا تطضسی ٍ زضست یا ًازضست تَزى آى ضا تؼییي کٌیس.
الف) چگالی ٍضقِ قاضُ ای اظ ٍضقِ اقیاًَسی تیشتط است (

)

ب) تطکیثات یًَی زض حالت جاهس ضساًای جطیاى الکتطیسیتِ ّستٌس (
ج ) سسین ػٌصطی است کِ تا آب ٍ اکسیػى تِ شست ٍاکٌش هی زّس (

)
)

ت )اهطٍظُ جلثک ّا ضا زض گطٍُ جاًساضاى تَلیس کٌٌسُ هحسَب هی کٌٌس ( .
3

)

0/5

ًام ًیطٍّا ضا تا استفازُ اظ کلوات زاذل پطاًتع تیاى کٌیس.
( کٌش ٍ ٍاکٌش ـ تکیِ گاُ ـ اصطکاک ایستایی ـ اصطکاک جٌثشی ـ هقاٍهت َّا )
الف )جسوی ّستن تِ جطم

کِ ضٍی هیع ساکٌنً .یطٍی ٍظى هي تا چِ ًیطٍی زیگطی ذٌثی هی شَز؟

ب ) ًیطٍیی ّستن کِ زض ذالف جْت حطکت تِ جسن هتحطک ٍاضز هی کٌن ٍ سـثة کـاّش سـطػت یـا
تَقف آى هیشَم.
4

ٍقتی هی گَیین شتاب یک جسن

2

 4است هٌظَض چیست ؟

1
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5

تا تَجِ تِ شکل ٍ تا فطض ایٌکِ الیِ ّای ضسَتی ٍاضًٍِ ًشسُ اًس:

0/5

الف ) قسیوی تطیي الیِ کسام است ؟
ب) جسیستطیي الیِ کِ زض آى احتوـال تشـکیل فسـیل
هوکي است  ،کسام است ؟

6

چگًَِ آب تطذالف جاشتِ ظهیي اظ ضیشِ تِ تاالتطیي ًقطِ گیاُ هی ضسس ؟

0/5

7

زض شکل هقاتل اگط چطخ زًسُ تعضگ ٍضٍزی تاشس ،ذطٍجی چطخ زًسُ چـِ

0/5

کوک ّایی تِ ها ذَاّس کطز ؟( 2هَضز)
8

1/5

هٌظَض اظ سحاتی ذَضشیسی چیست ؟
کوطتٌس اصلی سیاضکی تیي کسام زٍ سیاضُ ٍاقغ شسُ است ؟
جطهی کِ تحت تأثیط ًیطٍی گطاًش  ،تِ زٍض یک سیاضُ هی چطذس چیست ؟
تِ فاصلِ ای کِ ًَض زض هست یک سال طی هی کٌس گفتِ هی شَز ؟

9

0/55

شکل هقاتل هطتَط تِ کسام گطٍُ اظ جاًساضاى است ؟
یک کاضتطز آى ضا زض صٌؼت تا شکط زلیل تٌَیسیس.

2
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هَلکَل اتي (  ) C2H4ضا زض ًظط تگیطیس ٍ تِ سَاالت پاسد زّیس :

0/55

الف ) پیًَس تیي اتن ّای کطتي ٍ ّیسضٍغى اظ چِ ًَػی است ؟
ب) یک هَضز کاضتطز ایي گاظ ضا زض طثیؼت تٌَیسیس.
ج) حاصل حطاضت زازى ایي گاظ زض ظطف زض تستِ الیافی هصٌَػی تِ ًام پلی اتي استً .ام ایـي ٍاکـٌش
چیست ؟
11

0/55

« تاکتطی ّا پطٍکاضیَت ّستٌس» هٌظَض اظ ایي جولِ چیست ؟
یک هَضز شثاّت تیي تاکتطی ّا ٍ گیاّاى ضا تٌَیسیس.
یک هَضز اظ فَایس تاکتطی ّا ضا تیاى کٌیس.

12

گیاُ هَضز ًظط ضا اظ زاذل جسٍل اًتراب کٌیس.
الف) گیاّی تسٍى آًٍس ٍ تسٍى زاًِ (

)

ب ) گیاّی زاًِ زاض ٍ هرطٍط زاض(

)

ج) گیاّی آًٍس زاض ٍ تسٍى زاًِ (
ت )گیاّی زاضای گلثطگ تا هضطتی اظ ( 3
13

سرخس ـ ذرت ـ خزه ـ لوبیا ـ سرو

1

)
)

ًَظاز کطم کسٍ زض گَشت گاٍ ٍجَز زاضز کِ هی تَاًس ٍاضز تسى اًساى شسُ ٍ زض آًجا تالغ شَز.

1

الف ) کطم کسٍ اظ کسام زستِ کطم ّاست ؟
ب) ضاتطِ غصایی کطم کسٍ تا اًساى چگًَِ ضاتطِ ای است ؟
ج) زض تسى ایي ًَع کطم چِ زستگاّْایی تِ صَضت سازُ ٍجَز زاضز ؟
14

1

تطای هَاضزذَاستِ شسُ یک هثال تٌَیسیس:
هاّی غضطٍفی :

زٍظیست زم زاض :

سرت پَست ذشکی ظی :

پستاًساض ترن گصاض :
3
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15

1

تطای هَاضز ظیط زلیل ػلوی تیاٍضیس:
الف) تسیاضی اظ تٌسپایاى پَست اًساظی هی کٌٌس.
ب ) پَست ذعًسگاى اظ پَلک ّای ضرین یا صفحات استرَاًی پَشیسُ شسُ است.

16

1

الف ) گلسٌگ اظ ضاتطِ ّوعیستی تیي کسام زٍ جاًساض تِ ٍجَز هی آیس ؟
ب) جغس ٍ شاّیي ّط زٍ اظ جًَسگاى تغصیِ هی کٌٌس چِ ػاهلی ضقاتت تیي ایي زٍ گًَِ ضا کن هی کٌس ؟
ج) هْن تطیي ذطط تطای کاّش تٌَع ظیستی ٍ ػاهل اًقطاض گًَِ ّای جاًَضی ٍ گیاّی کسام است ؟

17
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دانش آموزان عسیس  :نوشتن فرمول و راه حل مسائل السامی است.

هکؼثی تِ ٍظى ً 2000یَتي تِ اتؼاز(

) تط ضٍی ظهیي قطاض زاضز  .تیشتطیي فشاضی کِ تِ

کف هی تَاًس ٍاضز کٌس  ،چٌس پاسکال است ؟

18

تِ کوک یک قطقطُ هطکثی کِ هعیت هکاًیکی آى  4است  ،جسوی تِ ٍظى ً 2000یَتي ضا تِ اًساظُ 0/5

1

هتط جاتِ جا هی کٌین .
الف ) هقساض ًیطٍی هحطک الظم تطای جاتِ جایی چٌس ًیَتي است ؟

ب) هقساض کاض ًیطٍی هقاٍم چٌس غٍل است ؟

15

جوغ

« موفق و سربلند باشيد»

4

