
 هشخصات داًش آهَص صهاى اهتحاى هشخصات اهتحاى 

هحل هْش آهَصشگاُ  : ًام: ساعت ششٍع علَم تجشتی: دسع

: ًام خاًَادگی 10/1395:   / تاسیخ ًْن: پایِ

 سیوا اوثشصادُ :طشاح سؤاالتدلیمِ    90:   صهاىًَتت اٍل  

ًوشُ سؤاالت سدیف 

 مواد و نقش آن ها در زندگی: 1فصل 

  :چٌیي است( 4𝐵𝑒)هذل اتوی تَس تشای عٌصش تشیلین   1

  .دس هذاس آخش ایي اتن چٌذ الىتشٍى ٍجَد داسد( الف

 وذاهیه اص عٌصشّای صیش تا عٌصش تشیلین دس یه ستَى جای هی گیشًذ؟ چشا؟( ب

 (7𝑁)ًیتشٍطى (                                * 12𝑀𝑔)هٌیضین * 

1 

 :دّیذپاسخ وَتاُ  2

 :دٍ ًوًَِ پلیوش طثیعی جاًَسی ًام تثشیذ( الف

 :دٍ هَسد اص هضایای پالستیه سا تٌَیسیذ( ب

1 

 سفتاس اتن ّا تا یىذیگش: 2فصل 

 تشویة سذین فلَئَسیذ اص ٍاوٌش سذین ٍ فلَئَس ایجاد هی شَد؟ 3
 9𝐹 , 11𝑁𝑎   

 :آسایش الىتشًٍی یَى ّای حاصل سا سسن وٌیذ( الف

 . اتن تِ آًیَى تثذیل هی شَد واتیَى ٍ وذام وذام اتن تِ( ب

5/1 

تا تَجِ تِ ایي ٍاوٌش تِ پشسش ّای صیش پاسخ . هٌیضین اوسیذ اص ٍاوٌش هٌیضین ٍ اوسیظى ایجاد هی شَد 4

2𝑀𝑔                                       :دّیذ + 𝑂2 → 2𝑀𝑔𝑜 

 :چِ لاًًَی سا ًشاى هی دّذ( ب                   :سا تِ دست آٍسیذ2𝑀𝑔همذاس ( الف

5/0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           تِ دًثال                                                                                                                      3فصل 

 تا تَجِ تِ چشخِ وشتي تِ سؤاالت صیش پاسخ دّیذ؟ 5

 وشتي دس َّا تِ صَست چِ تشویثی ٍجَد داسد؟( الف

 وشتي دس َّا چگًَِ دس گیاّاى رخیشُ هی شَد؟( ب

1 

 :افضایش تی سٍیِ گاص وشتي دی اوسیذ 6

 تشهیضاى یخ ّای لطثی چِ اثشی هی گزاسد؟( الف

 .لشاس هی دّذچشخِ فصل ّا سا چگًَِ تحت تأثیش ( ب

1 

 حشوت چیست؟: 4فصل 

 سا یىثاس سفتِ ٍ تشگشتِ است؟ Cتا ًمطِ  Aدلیمِ اص ًمطِ  1هتحشوی دس هذت  7

 جاتِ جایی اٍ دس ول هسیش چِ لذس است؟( الف

  :تٌذی هتَسط آى سا حساب وٌیذ( ب
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72𝑘𝑚اتَهثیلی تا سشعت  8
ℎ  ثاًیِ  2ساًٌذُ تشهض هی وٌذ ٍ ظشف هذت . تِ سوت ششق دس حشوت است

54𝑘𝑚سشعت اتَهثیل سا تِ 
ℎ  تِ وٌیذ؟عاهی سساًذ شتاب هتَسط هتحشن سا هح 

 

 

1 

 ًیشٍ: 5فصل 

 شتاب حشوت جعثِ سا دس شىل سٍتِ سٍ هحاسثِ وٌیذ؟ 9

 

 

1 

 لاًَى سَم ًیَتي سا تیاى وٌیذ ٍ یه هثال تضًیذ؟ 10

 

1 

 :شتاب گشاًش سا دس سطح سیاسُ آلفا حساب وٌیذ. است N48ٍ ٍصى آى دس سیاسُ آلفا  kg 4جشم جسوی  11

 

5/0 

 صهیي ساخت ٍسلِ ای 6فصل 

 :ًمشِ هفَْهی صیش سا واهل وٌیذ 12

 

 

 

 

 

75/0 

 .تشىیل سٍتِ سٍ وذاهیه اص شَاّذ ٍ گٌشدس هَسد صهیي سا ثاتت هی وٌذ( الف 13

 .جاتِ جایی لاسُ ّا سا تیاى وٌیذدستاسُ دٍ هَسد اص شَاّذ دیگش ٍگٌش( ب

 

75/0 

 :فشق دسصُ ٍ گسل سا تیاى وٌیذ 14

 

5/0 

 آثاسی اص گزشتِ صهیي: 7فصل 

صیش هشخص وٌیذ فسیل لالة خاسجی سا ًشاى هی دّذ یا لالة داخلی؟ آى سا تَضیح تا تَجِ تِ شىل  15

 دّیذ؟

 

1 

 وشُ صهیي

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

 خشىی پاًگِ آ

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

www.ngo82.irwww.ngo82.ir

http://www.ngo82.ir


 اهىاى تشىیل فسیل وذاهیه اص جاًذاساى صیش تا گزشت صهاى تیشتش است؟ چشا؟ 16

                                             صذف( الف

 پشٍاًِ( ب

1 

 لذیوی تش است؟ Bجَاى تش ٍ ًسثت تِ الیِ  Dوذام الیِ ًسثت تِ الیِ  17
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 «پیشٍص ٍ هَفك تاشیذ»
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