
 

 

 

 

 
 

 سا دس ًظش ثگیشیذ. تلفي ّوشاُیک فٌبٍسی هثل -1

 الف ( یک فبیذُ :

 : ة ( یگ ضشس
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 صیش ثشای اًذاصُ گیشی چِ کویتی است.ّش یک اص ٍسبیل  -2

 استَاًِ هذسج                                                                   تشاصٍ

 .......................                                                                   ة ( .............................الف ( .......
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 دٍس یکبی هٌبست خط ثکطیذ. -3

  ٍصى دٍچشخِ                                                       طَل جبدُ

 ة ( ًیَتي      الف ( کیلَهتش           ة( کیلَگشم                                                                       الف ( گشم                               
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 یک هَسد اص کبسثشدّبی ًفت خبم ثٌَیسیذ؟ -4
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 کذام یک فلضات صیش هٌبست است؟َّاپیوب ثشای تَلیذ ثذًِ  -5

 د(طال          ج(آلَهیٌیَم              ة( فَالد                الف( آّي 

 

 دالیل اًتخبة : .................................................
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 ًبم:              

 ًبم خبًَادگی:

 :پذسًبم 

 :علوم )هفتن(ًبم دسس

 دثیش:خبًن ػبهشی

 سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش خَصستبى

 هذیشیت آهَصش ٍ پشٍسش دضت آصادگبى

 دثیشستبى هتَسطِ اٍل : اًذیطِ

 

اٍل ًَثتًَثت اهتحبًی:   

95/ 10/   22: تبسیخ اهتحبى  

صجح 8:سبػت ضشٍع  

 دقیقِ   75:      هذت اهتحبى

 

 

 هْش آهَصضگبُ

 ادامه سئواالت در صفحه بعد -1صفحه 
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 است. دس صیش ّش تصَیش حبلت هشثَط ثِ آى سا ثٌَیسیذ. ثخبس( –هبیغ  –)جبهذ تصبٍیش صیش هشثَط ثِ سِ حبلت آة دس طجیؼت  -6

 
...........                 ..........                      .......... 
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 اکسیژى سا ًطبى هی دّذ. ضکل صیش سبختبس اتن -7

 تؼذاد پشٍتًَْب سا دس ّستِ اکسیژى هطخص کٌیذ.الف ( 

 چگًَِ ثِ ایي ًتیجِ سسیذیذ؟ة( 
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 هفبّین صیش سا تؼشیف کٌیذ. -8

 سختی:الف( 

 اًؼطبف پزیشی:ة ( 
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 ثِ ٍیژگی ّبی هَاد دادُ ضذُ جذٍل سا کبهل کٌیذ. ثب تَجِ-9

 رسانای الکتریکی سخت یا نرم چکش خوار یا شکننذه هاده

 نارسانا ................. شکننذه گوگرد

 ................ سخت ................. نقره
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 کٌیذ.ًبفلض دستِ ثٌذی  –هَاد صیش سا ثِ دٍ دستِ فلض -10

 کشثي   –طال  –اکسیژى  –آّي 

 

 نافلز فلز

  

1 

 

 

 

دس هَسد استخشاج فلض  -11

 آّي ثِ سئَاالت صیش پبسخ دّیذ.

 الف( ػٌصش آّي دس هؼبدى ثِ چِ صَست یبفت هی ضَد؟

 استفبدُ هی کٌٌذ؟ة( ثشای تْیِ فلض آّي اص چِ ػٌصشی 

 ج( دس فشآیٌذ تَلیذ آّي چِ گبصی آصاد هی ضَد؟
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 (ثشای هحبفظت اص هٌبثغ طجیؼی سا ًطبى هی دّذ؟هصشف/ثبصیبفت/هصشف دٍثبسُ)کبّص فؼبلیت صیش کذام سٍش -12

 )استفبدُ اص سٍصًبهِ ثبطلِ دس پبک کشدى ضیطِ ّب(

 یک فؼبلیت گیش کِ ضوب ثشای هحبفظت اص هٌبثغ طجیؼی دس خبًِ خَد اًجبم هی دّیذ ثیبى کٌیذ.ة( 
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 پروتون............

 نوترون 8           

 الکترون 8           
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 اٍلیِ ّش کذام اص ظشٍف آضپضخبًِ صیش سا ثٌَیسیذ.هبدُ  -13

   الف( لیَاى ضیطِ ای                                                                                                                                         ة( ثطقبة چیٌی                   

  ……………….                   …………………….     

1 

 ٍصل کٌیذ. )ة(سا ثِ ػجبستْبی ستَى  )الف(ػجبست ّبی ستَى دس جذٍل صیش -14

 

 ة  الف

 چطوِ

 هَج آة

 آة سخت

 آثی کِ هیضاى کلسین ٍ هٌیضین اص حذ استبًذاسد ثیص تش ثبضذ

 آة ّبی صیشصهیٌی ثِ طَی طجیؼی ثِ سطح صهیي هی سسٌذ

 حشکت آة ثِ سوت ثبال ٍ پبئیي 

 اختالف استفبع دس هسیش سٍدخبًِ
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 25/0 هذ( –)جضس آة ٍ حشکت آى ثِ سوت سبحل .................... گفتِ هی ضَد. ثِ ثبال آهذى -15

 ًوَداس ًقطِ هفَْهی صیش سا کبهل کٌیذ. -15
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 اص پذپذُ ّبی طجیؼی صیش هحل تطکیل کذام ًَع آثخَاى هی ثبضذ.ّش یک -16

 )...........................( الف( دس دضت ّب ٍ داهٌِ کَُ ّب

 )..........................(ًَاحی کَّستبًی ٍ ضیت داسة( 
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 1 ثشای هقبثلِ ثب ضکل کن آثی دس کطَس چِ ساُ کبسّبیی سا پیطٌْبد هی کٌیذ؟-17

 5/0 ثشًفَر آة ثِ دسٍى صهیي دٍ هَسد سا ًبم ثجشیذ.اص ػَاهل هَثش  -18

  ضکل هقبثل سا ًبهگزاسی کٌیذ.-19

 ة

 الف
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 .طلبند گسترانند و برایص آمرزش مى ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانص مى  فـرضتگانحضرت محمد)ص( : 

 آب کره

 شورآب  ........آب 

 اقیانوس ها ........... دریاچه ها ............. رودخانه ها ..........
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