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ردیف

1

باعدد :

بارم

سواالت

گشیٌِ صحیح رااًتخاب کٌیذ.

2

ّ-Aوِ هَاد سیز اس ًفت خام تِ دعت هی آیٌذ تِ جش ................. :
ب) حؾزُ کؼ

الف )دارٍ

د )العتیک اتَهثیل

ج ) ًوک خَراکی

 –Bکذام پذیذُ تزاثز ًیزٍی گزاًؾی هاُ ٍخَرؽیذ تِ ٍجَد هی آیذ ؟
ب) آتتاس )عًَاهی )

الف )جزیاى ّای دریایی

د) جشرٍهذ

ج ) اهَاج دریا

 -Cکذام یک اسهَادسیز تِ طَرهغتقین اس طثیؼت تِ دعت ًوی آیذ ؟
الف ) ؽیؾِ

ج ) الواط

ب)گَگزد

د) طال

 -Dیکای اًذاسُ گیزی جزم چِ ًام دارد ؟
الف ) ًیَتي
2

ج ) کیلَگزم

ب) ثاًیِ

د) هیلی لیتز

ّزیک اس تَضیحات دادُ ؽذُ هزتَط تِ کذام هَرد اس ٍیضگی ّای هَاد اعت ؟

1

( چکؼ خَاری – اًؼطاف پذیزی – ؽفاف تَدى – رعاًایی – عختی – اعتحکام)

الف) تاالواط هی تَاى تز رٍی ؽیؾِ خزاػ ایجاد کزد )......................... ( .
ب) برای ساختي عدسی عیٌک ازشیشَ استفادٍ هی شود ) ....................... ( .
ج ) طال را هی تواى بَ صورت ورقَ ُای ًازک درآورد ) ....................... ( .
د) درسین ُای برق از فلس هس استفادٍ هی شود ) ................... ( .
3

4

فٌاٍری اعتفادُ اس خَدرٍ اهزٍسُ در سًذگی ها اّویت سیادی پیذا کزدُ اعت  .یک فایذُ ٍیک هَرد اسهؼایة ایي فٌاٍری را تٌَیغیذ.

الف

حجن ّای یکغاى اسهَاد سیز راتِ یک اًذاسُ گزم کزدُ این:
ًوَدار هقاتل هیشاى اًثغاط ّزهادُ را پظ اس گزم ؽذى ًؾاى
ج

( الکل – اکغیضى – آلَهیٌین – ؽیؾِ )
الف ............... :

5

ب ................. :

د
د .................... :

1

ّزیک اسهَارد عتَى الف راتِ هحل هٌاعة در عتَى ب ٍصل کٌیذ .
الف )

ػثارات

هزستیي هٌطقِ اؽثاع ٍهٌطقِ تاالیی آى .

1

ب

هی دّذ در هقاتل ّزعتَى ًام هادُ هَرد ًظز راتٌَیغیذ .
ج ................... :

1

ب) ٍاصُ هٌاعة
 .اطزاف آتؼ فؾاى ّا

هْن تزیي اهالح هَجَد درآب عخت .

 .خَرؽیذ

هحل تؾکیل اغلة چؾوِ ّای اب گزم .

 .کلغین ٍهٌیشین

هٌثغ تآهیي کٌٌذُ اًزصی هَردًیاس چزخِ ی آب .

 .عطح ایغتاتی
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7

ّزیک اسهفاّین سیز راتؼزیف کٌیذ .

2

الف ) هَاد َّؽوٌذ …………………………………………………………………………………………………………….:
ب) آب کزُ …………………………………………………………………………………………………………………………………… :
8

عفزُ ّای آب سیز سهیٌی آساد چگًَِ اًذ ٍدرچِ هٌاطقی ایجاد هی ؽًَذ ؟

1

9

درؽکل هقاتل یک هادُ درعِ حالت ًؾاى دادُ ؽذُ اعت  :درکذام حالت هی تَاى ایي هادُ را تِ هقذار سیاد فؾزدُ کزد ؟ دلیل تیاٍریذ ؟

0/57

حالت 1
11

دقت اًذاسُ گیزی تِ چِ چیشّایی تغتگی دارد ؟

11

الف) تغییز ؽیویایی دادُ ؽذُ را کاهل کٌیذ ؟

حالت3

حالت 2

0/7

گزها
 + .......................کزتي دی اکغیذ

1/7

 + ..................اکغیذ ّای آّي

ب) ؽیؾِ راچگًَِ تْیِ هی کٌٌذ  ،تَضیح دّیذ ؟
12

الف) درچه صًرت مسیر یک ريدخاوه به شکل مستقیم خًاهد بًد ؟

1

ب) علت تشکیل دریاچه خسر چیست ؟
13

ّزهَرد اسفؼالیت ّای سیز کذام رٍػ( کاّؼ هصزف -بازیافت – هصرف دوبارٍ ) برای هحافظت از هٌابع طبیعی راًشاى هی دٌُد ؟

./57

الف ) ساختي جاهدادی ازقوطی ُای رب گوجَ فرًگی پس از هصرف ........................... :
ب) وسایل آٌُی خراب شدٍ را پس از ذوب کردى بَ حالت شوش درآوردى ....................... :
ج ) بردى زًبیل یا کیسَ پارچَ ای با خود برای خرید هیوٍ ............................ :
سعید عىصری دراختیار دارد که براثر ياردکردن ضربه شکسته يخرد می شًد :

14

15

الف ) به وظر شما ایه عىصر فلس است یا وافلس ؟

0/57

ب) دي مًرد از يیژگی های دیگر ایه عىصر رابىًیسید ؟

در کدام یک از رسوبات زیراهکاى تشکیل ذخیرٍ آب زیر زهیٌی وجود دارد ؟ چرا؟
الف

ب
0/57

طراحی وتنظین  :گروه علوم تجربی دبیرستان فرهنگیان 1

با آرزوی موفقیت ربای شما

