
 

 

بارمًورُ تِ حرٍف : ًورُ تِ عذد :ًام هصحح :    ردیف

   . ذیکٌ پر هٌاسة کلوات تا را یخال یجاّا   1

.......... هذار آخز آى ّا تزاتز است . ..عٌصزّایی کِ در یک ستَى جذٍل تٌاٍتی قزاردارًذ تعذاد ........( 1

 اتن ّای ًافلش تا گزفتي الکتزٍى تِ .......................... تثذیل هی ضًَذ .  ( 2

ضَد . ................ تزای تثذیل هیَُ ّای ًارس تِ رسیذُ استفادُ هی ...اس گاس ....( 3

... ایجاد هی ضَد . ..................   اگز سٌگ ّای دٍ طزف ضکستگی ًسثت تِ ّن جاتِ جا ضًَذ( 4

           .هشخص کٌیذ رادرست گسیٌِ   2

 ؟ ا اکسیژى تزکیة ًوی ضَدتش کذام فل( 1  

 هس (د  طال( ج                             آّي( ب  هٌیشین(  الف

؟پالستیک ّا چیستعلت استفادُ سیاد اس ( 2

 ّوِ هَارد( د                      استحکام سیاد( ج  قیوت ارساى (ب  عوز طَالًی (  الف

 ؟سٌگ کزُ چیست ساسًذُ علت حزکت ٍرقِ ّای( 3

سهیي لزسُ( د                    ًیزٍی گزاًص (ج  چیي خَردگی( ب   جزیاى ّوزفتی( الف

؟است تَدُ  آى هٌطقِی ٍجَد فسیل هزجاى در یک هٌطقِ ًطاى دٌّذُ چِ چیشی اس گذضتِ ( 4

عوق اقیاًَس( د               یخچال ّای طثیعی( ج  دریای گزم ٍکن عوق( ب  تستز رٍدخاًِ( الف 

 

3 

 

هشخص کٌیذ.               ًادرست را ٍ  جوالت درست  

(. ) رعایت تَاسى در چزخِ ّای طثیعی هَجة اداهِ حیات جاًذاراى هی ضَد ( 1 

()  عقزتِ کیلَهتز ضوار اتَهثیل در ٌّگام حزکت تٌذی هتَسط آى را ًطاى هی دّذ . ( 2 

(  )     .قذیوی تزًذ   سیزیي در تَالی الیِ ّای رسَتی الیِ ّای تاالیی اس الیِ ّای (3 

(   . )   تذى ها تزای ساختي ّوَگلَتیي تِ یَى آّي ًیاس دارد ( 4 

( )  .  در اثز تزخَرد ٍرقِ عزتستاى تا ٍرقِ ایزاى رضتِ کَُ الثزس تِ ٍجَد آهذُ است( 5 

(       . )  تزکیة ّای یًَی در هجوَع اس ًظز تارالکتزیکی خٌثی ّستٌذ ( 6 

 

:

 مساله هاي زیر را حل کنید : ) نوشتن رابط و یکا درحل مسایل ضرور ي است.( 

احمد هر روز براي رفتن به مدرسه مسیر روبرو را طی می کند  

هسافت پیوَدُ ضذُ ٍجا تِ جایی را تِ دست آٍریذ ؟الف ( 
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2  

: هْر هذرسِ  ًْن علَم تجرتی : درس ًام

10/10/98 : تاریخ اهتحاى

 دقیقِ 60 : هذت اهتحاى

 :  دتیر هرتَطِ 

 تاسوِ تعالی

 س ٍ بآهَزش ٍ پرٍرش استاى ادارُ کل  

ًاحیِ دٍ زاّذاىآهَزش ٍ پرٍرش هذیریت  

 پسراًِ اهام رضا )ع( یکدتیرستاى 

 : ٍ ًام خاًَادگی ًام

: شعثِ کالس
2تعذاد صفحِ : 

 1

 3 متر

4



ب) اگر این مسیر را درمدت 8 ثانیه طی کرده باشد تندي متوسط او را محاسبه کنید ؟

هتز تزثاًیِ رسیذُ است  70هتز تزثاًیِ تِ 16ثاًیِ سزعت یک اتَهثیل کِ تِ سوت ضوال در حزکت است  اس 6درهذت  (2

 ضتاب هتَسط ایي اتَهثیل را هحاسثِ کٌیذ ؟

تِ سَاالت زیر پاسخ کاهل دّیذ. 5

1( الف ( بخش عمده کدام گاز براي تولید آمونیاك  به کار می رود؟

؟ دٍ هَرد را تٌَیسیذ کااسکارتزدّای گاسآهًَیب( 

) 2) افزایش کربن دي اکسید در هوا کره سبب ایجاد چه مشکالتی شده است ؟ (چهار مورد) 

3 ) قانون سوم نیوتن ( رابطه بین نیروهاي کنش و واکنش ) را بنویسید ؟

C10H20ب(                        C6H14الف:        کذام ّیذرٍکزتي دهای جَش تاالتزی دارد .چزا؟     ( 4

سِ هَرد اس دالیل یا ضَاّذی کِ ٍگٌز تزای جاتِ جایی قارُ ّا تیاى کزد را تٌَیسیذ ؟( 5

عٌاصز سیز چِ ًقطی درتذى دارًذ ؟ّزیک اس ( 6

الف ( کلسین :  ب( سذین ٍپتاسین : 

سیز راتعزیف کٌیذ ؟( ّزیک اس هَارد 7

 الف (تزش ًفتی :

ب(قاًَى پایستگی جزم :
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8) مکان هاي مناسب براي فسیل شدن در خشکی ها ( محیط هاي غیر دریایی ) را نام ببرید ؟ ( چهار مورد) 




