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 عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. -1

 .انـدصـورت معلـق در مایـع )آب( پراکنده جامـد به مخلوطـی ناهمگـن اسـت کـه در آن ذرات یک ......................... آ(

 .های مخ استدر جلوی نیمکره ................. مرکز حس ب(

 .اندکرده تقویت را خود ...................... بیشتر،کننـد با تمرین بندبـازان و افـرادی کـه ژیمناسـتیک کار می پ(

 .شوند تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده سریع تر انجام شوندسبب می...... .............ت( 

 د.شـوباعث کاهش قند خون می ....................ترشـح  پانکراس با ث(

 .است جانداران همه و ما ارثی صفات ایجاد و تعییندرواقع دارای اطالعات و دستورهایی برای ..................ج( 
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 جمالت صحیح را با ) ص ( و جمالت غلط را با ) غ ( مشخص کنید : -2

 )          (            .کنـدمی کنترل را بدن چپ نیمه هایفعالیت راست رهنیمکبدن و  نیمه راست هایپ فعالیته چنیمکرالف(

 )         (                         .دهندهای صاف انجام میرا ماهیچه چشم حرکات دستگاه گوارش و باز و بسته شدن مردمکب( 

                     )          (                             باشد.دو سلول جدید می میوزچهار سلول جدید و حاصل تقسیم  میتوزحاصل تقسیم پ(

 )          (                                                       .دهدگل را تشکیل می مادگیبخش  پرچمت( 

 )          (.اندتشکیل شده سنگاجتماع یک یا چند نوع  ازها کانیهمه ث( 

           .)         (حنجره قرار دارد باالیغده تیروئید در  ج(
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 ؟ای استمدل اتمی بور برای یک ذره مطابق شکل روبرو است. چه نوع ذره-الف -3

 عدد جرمی این ذره چند است؟ -ب      
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نزدیک می کنیم  در هر کره    Aرا به کره  میله پالستیکی باردارهای عایقی  مانند شکل قرار دارند. دو کره ی فلزی روی پایه -الف -4

 چه باری  ایجاد می شود؟

 : ....................B:....................           بار کره Aبار کره 

 باشند؟چرا فلزات رسانای الکتریکی می -ب

 چیست؟ این وسیله چه عددی را نشان  2شماره با توجه به مدار الکتریکی مقابل وسیله  -پ

 دهد؟می
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 باشند؟( دارای چه قطبی می2و1)شکل مقابل یک آهن ربا شکسته شده رانشان می دهد. قسمت های مشخص شده -الف -5

 (قطب..............2( قطب..............                   )1)

 گیرد؟در موتور الکتریکی چه تبدیل انرژیی صورت می -ب

 

 )دو مورد(؟کدامندی الکتریکی عوامل مؤثر بـر خاصیت مغناطیسـی آهنربا -پ
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 باشد؟( میفیروزه- کوارتز -تالک-هر یک از موارد زیر مربوط به کدام کانی )هالیت -9

 پودر بچه)             (   -)            (                                              بجواهرسازی در قیمتی کانی-الف

 )                (  های فراسیر شدهحاصل تبخیر محلول-ت                                                   )                 (صنعتی وسایل ساخت-پ

5/0  رسوبی را بنویسید.)دو مورد(های اهمیت سنگ -7 
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 یک نمونه برای ساختمان سازی یا تزیین ساختمان مثال بزنید.و کانی، های زیر برای انواع سنگ -8

 کانی:                               سنگ رسوبی:                           سنگ آذرین:                            سنگ دگرگون:
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 شوند؟چگونه غارهای آهکی در اثر هوازدگی شیمیایی ایجاد می-الف -6

 

 چیست؟ کننـدهـا حمـل میسـوباتی کـه یخچالویژگی ر -ب

 های زیر چند است؟در شکل زاویه بازتاباندازه  -10 1

  شکل الف  )                 (                                    شکل ب)                   (   

 

 منظور از تصویر مجازی چیست؟
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 شود؟ می تشکیل تصویری چهدر این کاربرد  کنند؟ می استفاده پزشکی دندان در کاو آینه از چگونه -11
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 نور  را در آن رسم کنید. است؟ نحوه شکست شکل زیر چه نوع عدسی -الف -12

  برای این عدسی یک کاربرد بنویسید.-ب         
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دام ک با ذکر دلیلشکل رو به رو مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد.  -13

 رقیق تر است؟ ،یک از دو محیط

 

 نوری( است؟ بیشترین شکست نور در منشورمربوط به چه رنگی)طیف
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 پاسخ صحیح را مشخص کنید. -14

 توان استفاده کرد؟برای جداسازی مخلوط ماسه و نمک از کدام روش زیر می-1

 انحالل پذیریت(                       قیف جداکننده)دکانتور(پ(                 دستگاه تقطیرب(           سانتریفیوژالف( 

 کند؟قرص جوشان در زیر را تکمیل میکدام گزینه، واکنش – 2

 Cجوش شیرین+ ویتامین+ نمک                            .……………………

 گرمات(                اکسیژنب( کربن دی اکسید                  پ(                         آبالف( 

 ؟باشدشکل مقابل مربوط به چه روش تولیدمثلی می -3

 هاگ زاییت(                  جوانه زدنپ(                میتوز ب(          دوتاییتقسیم الف( 

 ؟باشدنمیکدام مورد، ویژگی تصویر در آینه کوژ  -4

 مجازیت(                        کوچکترپ(                         بزرگترب(               مستقیمالف( 

".روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است "امام علی عليه السالم: 15  
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