
 ((ثبسوِ تعبلی))

 12/10/1395تبرید اهتحبى :    هطْس                                  6ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی:                                              آهَزش ٍ پرٍرش ًبحیِ 

 زقیق75ِهست اهتحبى:                                          سعیسیآیت ا... زثیرستبى             ضوبرُ زاٍطلت:                                           

 3تعساز صفحبت:                                    ی ًْنپبیِ  اهتحبى ًَثت اٍلسَاالت                                                         ًبم زثیر:

 14تعساز سَال:         زرض: علَم تجرثی                                     کالض:                                     
 

 ؟ًوی گیرزکسام عٌصر زیر زر جسٍل طجقِ ثٌسی عٌبصر، ثب ثقیِ زر یک ستَى قرار  -1 1

 
 کسام جولِ صحیح است؟ -2

ًبفلسات ثب از زست زازى پرٍتَى ثِ آًیَى تجسیل هی ضًَس         - -ة       لکترٍى ثِ کبتیَى تجسیل هی ضًَس ًبفلسات ثب گرفتي ا -الف

 فلسات ثب از زست زازى الکترٍى ثِ کبتیَى تجسیل هی ضًَس -ز                فلسات ثب گرفتي الکترٍى ثِ آًیَى تجسیل هی ضًَس -ج

 ؟هی یبثس کبّص، کساهیک از هَارز زیر ّب ثب افسایص تعساز کرثي  زر ّیسرٍکرثي -3

 قبثلیت جبری ضسى -ًیرٍی رثبیص ثیي شرات سبزًسُ            ز -ًقطِ جَش               ج -جرم ّیسرٍکرثي              ة -الف

 عسزی کِ عقرثِ کیلَهتر ضوبر اتَهجیل ًطبى هی زّس کسام گسیٌِ است؟ -4

 سرعت هتَسط -تٌسی هتَسط                    ز -ج          سرعت لحظِ ای          -تٌسی لحظِ ای                     ة -الف

 ًیَتي ثبضس زر ایي صَرت: 150ًیَتي ٍ ًیرٍی اصطکبک ایستبیی ًیس  150اگر زر ضکل زیر ًیرٍی ضرص ثِ جعجِ سبکي ثراثر  -5

 

 
    ضوبر آٍرز؟ جسء تکِ ذطکی لَرازیب ثِ تَاى کسام قبرٓ اهرٍزی زهیي را ًوی -6

 آهریکبی ضوبلی -ز                             ارٍپب -ج                         آفریقب -ة                             آسیب -الف 

  ثبضس؟ راٌّوب فسیل ّبی ٍیصگی از تَاًس ًوی هَرز کسام -7

 است فراٍاى جب ّوِ زر فسیل ًوًَِ ایي -ة                          است سبزُ جبًسار ثِ هتعلق فسیل -الف  

                                                                                   است آسبى ّب آى تطریص ٍ ضَز هی یبفت جب ّوِ زر فسیل ایي -ز                           است کویبة ثسیبر فسیل ًوًَِ ایي -ج  
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 ثِ سَاالت زیر پبسد کَتبُ زّیس. 2

 هی رٍز؟ ثرص عوسُ گبز ًیترٍشى ثرای تَلیس چِ هبزُ ای ثِ کبر -1

 زر یک هَلکَل آة چٌس پیًَس کٍَاالًسی ٍجَز زارز؟ -2

 ثر اثر گرهب زازى گبز اتي زر یک ظرف زر ثستِ چِ هبزُ ای ایجبز هی ضَز؟ -3

 زاًطوٌساى علت حرکت ٍرقِ ّبی سٌگ کرُ را چِ عبهلی هی زاًٌس؟ -4

 ثرای تطکیل فسیل چِ هحیط ّبیی هٌبست تر است؟ -5

 س ایوٌی زر ذَزرٍ ثِ کسام قبًَى ًیَتي ارتجبط زارز؟استفبزُ از کورثٌ -6
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 5/0 ظرٍف هسی زٍزتر زًگ هی زًس یب ظرٍف آٌّی؟ چرا؟ 3

 جعجِ سبکي ثبقی هی هبًس -جعجِ ثب سرعت ثبثت حرکت هی کٌس       ة -الف

 جعجِ ثب سرعت ثبثت ثِ طرف راست حرکت هیکٌس-ز    ثب ضتبة ثبثت حرکت هی کٌس     جعجِ -ج
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ضجیِ است؟  (Li3) ّوگی فلسًس. ثِ ًظر ضوب ٍیصگی ّبی کساهیک از ایي عٌصرّب ثب فلس لیتین  Na11  ،Mg12 ٍAl13عٌصرّبی  4

 چرا؟

75/0 

 ( C6   ،H1  ،Na11  ،F9.) را زر ًظر ثگیریس CH4  ٍNaFزٍ ترکیت  5

 کسام ترکیت هَلکَلی ٍ کسام ترکیت یًَی است؟ از کجب فْویسیس؟ -الف

 

 

 تطکیل کسام ترکیت ثب زاز ٍ ستس الکترًٍی ثَزُ است؟ -ة

 

 را ثب رسن سبذتبرّبی اتوی ًطبى زّیس. CH4ًحَُ تطکیل  -ج
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 زّیس.ثب تَجِ ثِ ضکل ثِ هَارز زیر پبسد  6
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 :(  C8H18) اٍکتبى ( ٍ  C5H12) ّپتبىّیسرٍکرثي ّبی  از 7

 کساهیک ًقطِ جَش ثیطتری زارز؟  -الف

 کساهیک آسبًتر جبری هی ضَز؟  -ة

 زر ثرج تقطیر کساهیک زر ثرش پبییي تری قرار هی گیرز ؟  -ح
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سطح هیس است. ّریک از عَاهل زیر چِ تبثیری ثر ًیرٍی  ضکل زر حبل لغسش رٍیهستطیلی  زر آزهبیطی یک قطعِ چَة هکعت 8

 تغییر ًوی کٌس( -افسایص هی یبثس -اصطکبک جٌجطی آى زارز) کبّص هی یبثس

 اگر یک جسن سٌگیي رٍی هکعت چَثی قرار زّین.... -الف

 اگر هکعت را از رٍی سطح کَچکترش رٍی هیس قرار زّین ٍ سبیر عَاهل تغییر ًکٌس.... -ة
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 ثب تَجِ ثِ ضکل هقبثل: 9

 کسام ًَع حرکت ٍرقِ ّبی سٌگ کرُ را ًطبى هی زّس؟ -الف

 ایي حرکت ثیطتر زر چِ هٌبطقی از زهیي رخ هی زّس؟ -ة

 کسام پسیسُ زهیي ضٌبسی زر ایي ًَع حرکت رٍی  هی زّس؟ -ح
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 زٍ هَرز از ضرایط تطکیل فسیل را ًبم ثجریس. -الف 10

 

 کبرثرز فسیل ّب را ًبم ثجریس.زٍ هَرز از  -ة

 

 از هحیط ّبی غیر زریبیی کِ اهکبى تطکیل فسیل ٍجَز زارز یک هَرز ًبم ثجریس. -ح
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 ثب تَجِ ثِ ضکل هقبثل ثِ سَاالت پبسد زّیس. 11

 علت ثِ ٍجَز آهسى پَستِ جسیس زرزریبی سرخ چیست؟ -الف

 

 

 علت تطکیل کَُ ّبی زاگرض چیست؟ -ة
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 )) زاًص آهَز عسیس: زر هسبئل زیر ًَضتي فرهَل، راُ حل ٍ یکبّب الساهی است(( 12
 

کیلَهتر ٍ  330ّوبًطَر کِ زر ًقطِ زیر هطبّسُ هی کٌیس طَل جبزُ ضْر تبریری ٍ تَریستی جغتبی از هطْس هقسض حسٍز 

 سبعت سپری کٌس: 4ت کلیَهتر است. اگر ذَزرٍیی فبصلِ ثیي زٍ ضْر را زر هس 240فبصلِ هستقین آًْب 

 تٌسی هتَسط ذَزرٍ ثر حست کیلَهتر ثر سبعت چقسر است؟ -الف

 

 

 

 

 سرعت هتَسط ذَزرٍ ثر حست کیلَهتر ثر سبعت چقسر است؟ -ة

1 

13 
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 کرزُ است.ًیَتي ثر کیلَگرم پیسا  2ًیَتٌی ثِ یک گبری ٍارز ضسُ است ثر اثر ایي ًیرٍ گبری ضتبثی هعبزل 60ًیرٍی ذبلص  14

 جرم گبری چٌس کیلَگرم است؟ -الف

 

 

 ایي هسئلِ ثیبًگر کسام قبًَى ًیَتي است؟ -ة
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 جغتایی -با آرزوی موفقیت ربای شما 
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