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الف) جاّای ذالی را تا کلوات هٌاعة پز کٌیس.
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1/5

 -1تِ الیِ ای زر جَ تا فزهَل  o3کِ اس رعیسى پزتَّای فزاتٌفؼ تِ سهیي جلَگیزی هی کٌس  ...............هی گَیٌس.
 -2تزکیة ّای یًَی زر هجوَع اس ًظز تار الکتزیکی ّ ....................غتٌس.
 -3زر پاالیؾگاُ اس زعتگاّی تِ ًام  ....................تزای جساعاسی اجشای ًفت ذام اعتفازُ هی کٌٌس.
 -4تِ هجوَع طَل ّایی کِ اس هثسا تا هققس پیوَزُ هی ؽَز  ....................هی گَیٌس.
 -5تا افشایؼ ٍسى جغوی کِ رٍی یک عطح قزار زارز ًیزٍی افطحکاک  ....................هی یاتس.
 -6زاًؾوٌساى علت حزکت ٍرقِ ّای عٌگ کزُ را جزیاى ّای  ....................گَؽتِ هی زاًٌس.
ب) جوالت فحیح را تا ؿ ٍ غلط را تا غ هؾرـ کٌیس.
)
 -1هظ ًغثت تِ آّي ،عزیعتز تا اکغیضى تزکیة هی ؽَز( .
)
 -2چگالی آب زریا تیؾتز اس آب هقطز اعت( .
)
 -3تَلیس گاس کزتي زی اکغیس سیاز هی تَاًس تاعث اًقزاك گًَِ ّای جاًَری ؽَز( .
)
 -4زٍ جغن زر فَرتی هی تَاًٌس تِ یکسیگز ًیزٍ ٍارز کٌٌس کِ زر تواط تا ّن تاؽٌس( .
)
 -5گغتزػ تغتز زریای عزخ تاعث حزکت ٍرقِ ی عزتغتاى تِ عوت ایزاى هی ؽَز( .
)
 -6زر تیاتاى ّا ؽزایط فغیل ؽسى تْتز اس زریاّا تَزُ اعت( .

1/5

ج) گشیٌِ فحیح را تا عالهت ضزتسر هؾرـ کٌیس.
 -1کسام هازُ زر طثیعت تِ راحتی تجشیِ ًوی ؽَز؟
ز) پؾن□
ج) اتزیؾن□
الف) پالعتیک □ ب) علَلش □
 -2کسام یک اس تزکیثات سیز هَلکَلی اعت؟
ز) کات کثَز ( هظ عَلفات) □
ج) اتاًَل □
الف) آّک □ ب) هٌیشین اکغیس□
 -3کسام یک اس هَاز سیز هازُ اٍلیِ پالعتیک اعت؟
ز) تَتاى□
ج) هتاى□
ب) اتاى□
الف) اتي□
 -4جزم علی تزاتز تا  82کلیَگزم اعتٍ .سى اٍ رٍی کزُ سهیي چقسر اعت؟ ()g=10
ز) □8200N
ب)  □ 82Nج) □820N
الف) □ 8/2N
 -5کسام پسیسُ زر ّوِ حزکت ّای ٍرقِ ّای پَعتِ سهیي ایجاز هی ؽَز؟
ز) گغل□
ج) کَُ□
الف) آتؾفؾاى□ ب) سلشلِ□
 -6کسام هَاز سیز زر ٌّگام فغیل ؽسى تزذی اس جاًساراى جایگشیي ترؼ ّایی اس تسى جغس هی ؽًَس؟
ج) آّک ٍ عیلیظ□ ز) هٌیشین ٍ کلغین□
ب) آّک ٍ عسین □
الف) عسین ٍ کلغین□

1/5
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ز) تِ پزعؼ ّای سیز پاعد کَتاُ زّیس.
 -1تیؾتزیي عٌقزی کِ زر تسى اًغاى ٍجَز زارز چیغت؟

0/25

 -2رصین غذایی چِ افزازی تایس ذیلی کن ًوک تاؽس؟

0/25

 -3زٍ هؾکل حافل اس ستالِ ّای پالعتیکی را ًام تثزیس.

0/5

 -4زٍ ٍاحس اًساسُ گیزی ؽتاب را تٌَیغیس.

0/5

 -5قایقی رٍی آب زر حال تعازل ؽٌاٍر اعتً .یزٍّای ٍارز تز آى را هؾرـ کٌیس کِ هتَاسى ؽسُ اًس.

0/5

 -6زریای تشرگ هیاى زٍ ذؾکی لَراسیا ٍ گٌسٍاًا چِ ًام زاؽت؟

0/25

 -7زالیل اّویت عٌگ ّای رعَتی زر هطالعِ تاریرچِ سهیي را تٌَیغیس.

0/5

ُ) تِ پزعؼ ّای سیز پاعد کاهل زّیس.
 -1عِ هَرز اس کارتززّای عَلفَریک اعیس ( )H2SO4را تٌَیغیس.
0/75
 -2چزا پشؽکاى تزای افزازی کِ کن ذًَی زارًس قزؿ آّي تجَیش هی کٌٌس؟
0/5
0/75

 -3تا تَجِ تِ ٍاکٌؼ هقاتل تِ پزعؼ ّای سیز پاعد زّیس.
2CO2+3H2O

7

C2H6+ o2
2

الف) ایي ًَع ٍاکٌؼ ّا را افطالحا چِ هی ًاهٌس؟
ب) هازُ افلی زر ٍاکٌؼ زٌّسُ ّای ایي ٍاکٌؼ ؽیویایی را هؾرـ کٌیس ٍ ًام گزٍُ ایي هَاز را تٌَیغیس.

 -4ؽَاّس جاتجایی قارُ ّا را ًام تثزیس( .چْار هَرز)

1

 -5عَاهلی کِ اس فغیل ؽسى جاًساراى جلَگیزی هی کٌٌس ،کسام اًس؟ ( چْارهَرز)

1
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ٍ) هغائل سیز را حل کٌیسًَ( .شتي فرهَل ٍ ٍاحد الساهی است).
َّ -1اپیوایی زر هست  3عاعت فافلِ  240کیلَهتز را پیوَزُ اعت .عزعت ایي َّاپیوا چٌس کیلَهتز تز عاعت
اعت؟
0/75

 -2راًٌسُ ای زر یک هغیز هغتقین عزعت ذَزرٍ را زر هست  5ثاًیِ اس  20m/sتِ  60m/sرعاًسُ اعت .ؽتاب ایي
ذَزرٍ را حغاب کٌیس.

0/75

 -3اًساسُ ؽتاتی را کِ زر اثز ّل زازى جغن  80کیلَگزهی تا ًیزٍی ً 20یَتٌی پیسا هی کٌس را حغاب کٌیس.

0/75

س) افطالحات سیز را تعزیف کٌیس.
 -1آًیَى

1/5

 -2تزػ ًفتی

ً -3یزٍی افطحکاک ایغتایی

موفقیت شما آرزوی ماست

