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 ثبسوِ تعبلی

 مهر آموزشگاه مشخصات دانش آموز زمان امتحان مشخصات امتحان

 ًبم > 5;35دی هبُ  تبسیخ >  علَم تجشثیاهتحبى > 

 ًبم خبًَادگی > صجح;سبعت>  پبیِ > ششن اثتذائی

 شوبسُ > دقیق97ٍِقت >  کالس >

 سؤاالت سدیف
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 (مشخص کنیذ.الف(پاسخ درست را تا عالمت)

 ثیبًگش هشحلِ اص حل هسئلِ است؟«چگًَِ هی تَاًین یک ثبدکٌک سا ثِ دیَاس ثچسجبًین،ثِ طَسی کِ دیَاس آسیت ًجیٌذ.»

 اثببت فزضیهد(                        شبهذهج(م                         طزح مسئلهة(                         فزضیهالف(

 ؟صیش طجیعی هی ثبشذکذام یک اص هَاسد 

 درختد(                         شیشهج(                         پالستیکة(                         کبغذالف(

  ؟ٍسقِ ّبی ًبصک آٌّی اص چِ ًَع غلتک ّبیی استفبدُ هی شَدثشای خشک کشدى کبغز ٍ تجذیل آى ثِ 

 آلومینیومید(                             مسیج(                             چُذنیة(                             آهنیالف(

 هْن تشیي گبصّبی خبسج شذُ اص دّبًِ ی آتش فشبى کذام اًذ؟

 صحیح است.«ة»و«الف»مواردد(         فقط بخبر آةج(         کزبن دی اکسیذ و بخبر آةة(         نیتزوژنالف(

 ؟ثبعث جزة خَسدُ ّبی کبغز ثِ هیلِ یب شبًِ هی شَد،چِ ًبم داسد ًیشٍیی کِ

 نیزوی اصطکبکد(             نیزوی الکتزیکیج(             نیزوی مغنبطیسیة(             نیزوی گزانشیالف(

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 ب(در جاهای خالی کلمه های مناسة تنویسیذ.

 .ٍ.........................تّْیِ کشدًیشکشهبدُ ی ٍ خبم هَسد ًیبص ثشای سبخت کبغز،چَة است،ّش چٌذ کبغز سا هی تَاى اص 

 . ............................. دس هی آٍس (سا ثِ سًگPHسشکِ کبغز پی اچ)

کِ  وَادّ تشکیل دٌّذُ ی ّستِ ی صهیي،پی ثشدًذحبلت ّبی هختلفدس داًشوٌذاى ثب استفبدُ اص اختالف .................................. 

 ّستِ خبسجی صهیي حبلت هبیع داسد.

 .یک کبسثشد ، سٌگ آتش فشبًی پَکِ هعذًی،......................................است

 .ٍقتی حشکت جسن تغییش هی کٌذ کِ ثِ آى ...............................ٍاسد شَد

 .اصطکبک ّوَاسُ ....................... جْت حشکت جسن ثشآى اثش هی گزاسدًیشٍی 
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 (مشخص کنیذ.تودن عثارت های زیر را تا عالمت)«نادرست»یا«درست»ج(

 ًبدسست    دسست                                                                    .ثبصیبفت ثبعث کبّش استفبدُ اص هَاد خبم طجیعی هی شَد

 ًبدسست    دسست                                                                                 .جَّش ًوک ثش سٍی سٌگ هشهش اثش خَسدگی داسد

 ًبدسست    دسست                                                                                          .کیلَهتش است472ضخبهت سٌگ کشُ حذٍد

 ًبدسست    دسست                              .هَاد خبسج شذُ اص دّبًِ ی آتش فشبى ّب ثِ دٍستِ ی هبیع ٍ گبص تقسین هی شَد

 ًبدسست    دسست                                                                                           .ًیشٍ ًبشی اص اثش هتقبثل ثیي دٍ جسن است
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 ت(ته سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.

 دس تْیِ کبغز سا ثٌَیسیذ؟« کُلش»ّذف استفبدُ 

 ؟کذام فلض کبسثشد صیبدی دس اًتقبل جشیبى ثشق داسد

 کشُ ثبعث پیذایش کذام پذیذُ ّب هی شَد؟حشکبت قطعبت سٌگ کشُ ثش سٍی خویش 

 ؟دس علَم ّل دادى یب کشیذى ، هعبدل چیست

 «ادامه سؤاالت در صفحه دوم» 
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 ج(ته سؤاالت زیر پا سخ کامل دهیذ.

 ؟دٍ هَسد اص هضایب ٍ دٍ هَسد اص هعبیت ًَشتي سٍی سٌگ ٍ چَة دس صهبى ّبی گزشتِ ثٌَیسیذ

 

 

 ثٌَیسیذ؟اسیذّب سا چٌذ گشٍُ تقسین ثٌذی هی کٌٌذ،ًبم ثجشیذ؟ٍ ثشای ّش گشٍُ یک هثبل  4

 

 

 شکل صیش ثششی اص سبختوبى دسًٍی صهیي سا ًشبى هی دّذ، 5

 سا ثٌَیسیذ؟«ح»ٍ«ح»،«ة»ًبم الیِ ّبی

 
 ثب تَجِ ثِ اثشات حبصل اص صهیي لشصُ ّبیی کِ ثبعث خسبست ّبیی دس هحیط صًذگی هی شًَذ،جذٍل صیش سا کبهل کٌیذ. 6

 اثشات حبصل اص صهیي لشصُ

 اجتوبعی سبختوبًی ثْذاشتی

........................................... ........................................... ........................................... 
 

 ًوَداس سا کبهل کٌیذ. 7

 

 اصطالحبت صیش سا تعشیف کٌیذ> 8

 الف(ًیشٍی گشاًشی>
 

 ة(جشم جسن>

 اهشٍصُ ثشای کن کشدى ًیشٍی اصطکبک اص چِ ساُ ّبیی استفبدُ هی کٌین.)رکش دٍ هَسد کبفی است.( 9

 

 

 ًبم ّش یک اص ًیشٍُ ّبی هشخص شذُ سا ثٌَیسیذ>  :

 
 

 گل گلی پبک-سشگشٍُ پبیِ ششن اثتذایی دثستبى ثعثت        «موفق تاشیذ.» 
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