
 م رساٌاةَ                                                                               

 طصاح: ىژگان غلسک                                   2ٌاخیَ –ٌام و ٌام راٌّادگی :                                      اداره آىّزش و پصورش اؾفِان     

 11/10/95جاریذ آزىّن : دةیصظحان ٌيٌَّ دوره اول رسیجَ                                                  کالس ُؼحو :                                            

 دكیلَ 70زىان آزىّن :                                                                                                                 ججصةی غهّم اول جصم آزىّن    

 ٌيصه ( 1در جاُای رانی کهيات ىٍاظب ةٍّیعیس.)  -1

 ...................... آٌِا را ٌیض ىؼزؽ کصد.ىی جّان غالوه ةص ػٍاظایی اظیسُا ، ....................... PHانف( ةا کاغش 

 ب(ظهّنِای ................................. فػانیث غؿتی ٌسارٌس و ةَ ٌّروٌِا کيک ىی کٍٍس.

 دارٌس................... ج(ژٌِا دظحّراجی ةصای ظارث 

 ىاُیچَ را ةَ اظحزّان وؾم ىی کٍس.د(.......................................... ةافث پیٌّسی ىدکيی اظث کَ 

 

 ٌيصه ( 1) در ُصیک از جيالت زیص یک غهط غهيی وجّد دارد. ؾدیح آن را ةٍّیعیس.-2

 اظث. Bو ةّر  Naانف( ٌؼاٌَ ػیيیایی ٌئّن 

 را ىزچَ جؼکیم ىی دُس. ىغضب(ةیؼحصیً خجو 

 کصد.آب و انکم اظحفاده ج(از دظحگاه ظاٌحصیفیّژ ىی جّان ةصای جسا ظازی 

 ُيَ ظهّنِای ةسن ةا ُو ةصاةص اظث.د(جػساد کصو ىّزوىِا در 

 

 ٌيصه ( 1) در ُص ىّرد گضیٍَ ؾدیح را ىؼزؽ کٍیس.-3

 انکحصون داػحَ ةاػس ،دارای چٍس ىسار انکحصوٌی اظث؟ 12اگص اجيی  -

 3د(                                           2ج(                                   1ب(                             4انف( 
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 از آب اکعیژٌَ کسام ىاده را ىی جّان ةَ دظث آورد ؟-

 ج( ُیسروژن                             د(کصةً دی اکعیس انف( ٌیحصوژن                             ب( اکعیژن                                 

 کٍحصل جٍفط ىصةّط ةَ کسام یک از كعيحِای دظحگاه غؿتی اظث ؟-

 د( ظاكَ ىغض   انف( ىذ                                   ب( ٌزاع                                   ج( ةؿم انٍزاع                            

 ، ىایع .............. ةاػس، پط از خصارت دادن آن ،چیضی در ظصف ةاكی ٌيی ىاٌس. ظصف یک  در ؾّرجی کَ ىدحّیات -

 انف( ُيگً                    ب( ٌاُيگً                         ج( رانؽ                           د( ىدهّل

 

 / ومزي (57ً شدي است قبل اس مصزف تکان دٌید.") "روی شیشً شزبت دارو ووشتجفعیص کٍیس.      -4

 

 

 

 ومزي ( 1سوخته شمع و سوخته غذا را با یکدیگز مقایسً کىید..) -7

 -2                                                         -1شباٌت : 

 

 -2                                                         -1تفاوت : 

 

 ومزي ( 1ومودار سیز را تفسیز کزدي و یک تغییز شیمیایی بزای ایه ومودار بىویسید. )-6

        سطح اوزژی                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       

 

                     سمان                                                                                                                          

 

 /  ٌيصه (75) ت فصضی زیص ةا ُو ایضوجّپ ُعحٍس ؟انف (کسام یک از ذرا-7

 

    
                                    

                                                
                                        

   

 

 چصا؟ ................................. ب( ظٍگیً جصیً ایضوجّپ کسام اظث ؟ 
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واخس ةیؼحص از جػساد پصوجٌِّا اظث. غسد جصىی و غسد اجيی ایً غٍؿص  را  3ىی ةاػس و جػسا ٌّجصوٌِا   16جػسا انکحصوٌِا     در یّن  -8

 / ٌيصه (5خعاب کٍیس.)

 

 

  اگص از اجو فصضی -9
زاب ایً ٌياد ٌحیک پصوجّن کو ػّد ٌياد ػیيیایی غٍؿص جسیس را ةٍّیعیس.. ..................................دنیم رّد را ةصای ا  

 / ٌيصه (75جّضیح دُیس. ) 

 

 سه ةاػس؟یآظیب دّ جهّ ىی رّرد.ةَ ٌظص ػيا کسام كعيث از دظحگاه غؿتی او ىيکً اظث هىّجّر ظّاری پط از جؿادف ٍُگام راه رفحً ج-10

 / ٌيصه (75دنیم رّد را جّضیح دُیس. )

 

 

 / ٌيصه (5چصا گّش دارهی ىِيحصیً كعيث گّش ةَ خعاب ىی آیس ؟ ) -11

 

 / ٌيصه(5زةان رّد را ةا خّنَ ای کاىال رؼک کٍیس.ظپط ىلسار کيی ٌيک روی آن كصار دُیس. چصا ىضه ػّر آن را ىحّجَ ٌيی ػّیس؟ )-12

 

 

 /  ٌيصه (5ظایف اظحزّان ُا را ةٍّیعیس. )دو ىّرد از و-13

 

 

 "/ ٌيصه (5ىاُیچَ ُای اظکهحی غيم ىحلاةم و جفث دارٌس .)"جفعیص کٍیس. -14

 

 

 

 / ٌيصه (75ىّرد ةٍّیعیس.) 3جٍظیو غؿتی و ُّرىٌّی را ةا یکسیگص ىلایعَ کٍیس. -15
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 / ٌيصه (5دو وظیفَ ىِو غسد جٍعی را ةٍّیعیس.)-16

 

 / ٌيصه (5کَ در جٍظیو كٍس رّن ٌلغ دارٌس ٌام ةتصیس.)دو ُّرىّن -17

 

 

 ٌيصه ( 25/1)کصوىّزوىی را ٌؼان ىی دُس. 3ػکم ىلاةم یک ظهّل -18

 .انف( ىصاخم جلعیو ىیحّز را ةصای ایً ظهّل ظَ کصوىّزوىی رظو کٍیس

 

 

 

 ............................. 2............................  -1ب(ایً ٌّع جلعیو در ظصاظص غيص اٌجام ىی گیصد .زیصا : 

 

 ج(ایً جلعیو در ظهّنِای .......................... ىا اٌجام ىی ػّد.

 

 / ٌيصه (5انف( ىضیث ىِو نلاح دارهی ةص رارجی چیعث. )-19

 / ٌيصه (5ب( ىضیث ىِو جّنیس ىثم جٍعی ةص غیص جٍعی را ةٍّیعیس.) 

 

 / ٌيصه (5كهُّای ُيعان و غیص ُيعان را ةا یکسیگص ىلایعَ کٍیس. ) ظهّل جزو در دوجؼکیم -20

 

 

 

 

 

 جٍسرظث ، ػاد و ىّفق ةاػیس                                                                                                  

 ىژگان غلسک                                                                                                        
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