تــــــاضم

**1ـ صحيح يا غلط بودن جمالت زير را مشخص کىيذ**.

ؽ
ص
الف) تا حل شسى شکط زض آب هقطط ،ضساًايي الکتطيکي آب تيشتط هي شَز.
ب) زض طٌؼت کشاٍضظي اظ ًَػي پليوط تِ ًام اتي کِ اظ ًفت ذام جسا هي شَز تطاي تثسيل هيَُ ّاي ًاضس تِ
ؽ
ص
ضسيسُ استفازُ هي شَز.
ؽ
ص
ج) يکي اظ کاضتطزّاي فسيل ،تطاي تأييس ًظطيِ ظهيي ساذت ٍضقِ اي است.
**2ـ جاي خالي را با کلمات داده شذه داخل پراوتس کامل کىيذ**.
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1

الف) تسى تطاي ساذتي ّوَگلَتيي تِ  ................آّي ًياظ زاضز(.کاتيَى ـ آًيَى)
ب) هسافت طي شسُ تَسط يک هتحطک ّيچ ٍقت  .......................اظ جاتجايي ًيست( .کوتط ـ تيشتط)
ج) َّاپيوايي زض اضتفاع ثاتت ٍ زض هسيط هستقين ،هسافت ّاي هساٍي ضا زض ظهاى ّاي هساٍي طي هي کٌس
ًتيجِ هي گيطين کِ ًيطٍّاي ٍاضز تط آى هتَاظى ّ( . ....................ستٌس ـ ًيستٌس)
ز) زض اثط تطذَضز زٍ ٍضقِ قاضُ اي ٍ اقياًَسيٍ ،ضقِ  .................تِ ػلت چگالي تيشتط تِ ظيط ٍضقِ زيگط هي ضٍز.
(قاضُ اي ـ اقياًَسي)
**3ـ صحيح تريه گسيىه را اوتخاب کىيذ**.

2

الف) زض سال ّشتن زض فظل زٍم آظهايشي زض هَضز تغييطات شيويايي تَز کِ هيد آٌّي ضا زض هحلَل کات
کثَز(هس سَلفات) قطاض هي زازين ٍ هازُ قطهع ضًگ ضٍي هيد هي ًشست .ايي آظهايش ثاتت هي کٌس کِ
ٍ ................اکٌش پصيطي تيشتطي اظ  ..................زاضز.
آّي ـ آب
آّي ـ سَلفات
آّي ـ هس
هس ـ آّي
ب) کسام يک اظ هطاحل چطذِ کطتي تاػث افعايش هقساض کطتي زض چطذِ کطتي شسُ است؟
ّيچ کسام
اظ تيي ضفتي گياّاى
سَذتي سَذت فسيلي
فتَسٌتع
ج) ذشکي استطاليا قثالً تِ قطة جٌَب هتظل تَزُ اها اهطٍظُ آى ضا زض ًعزيکي ذط استَا هي تيٌين ايي پسيسُ
تا ًظطيِ کسام زاًشوٌس ّورَاًي زاضز؟
ّيچ کسام
ٍگٌط
گاليلِ
ًيَتي
ز) کسام پسيسُ ظهيي شٌاسي زض تيي ّوِ ٍضقِ ّاي ساظًسُ سٌگ کطُ هشاّسُ هي شَز؟
جسيستطيي پَستِ ظهيي
ضشتِ کَُ
ظلعلِ
آتشفشاى
4ـ اتن  5Aضا زض ًظط تگيطيس اتن  Bزض زٍضُ تؼس اظ ّ ٍ Aن ستَى تا آى قطاض زاضز .تؼساز الکتطٍى ّاي اليِ آذط 0/57 B
( )5 ،4 ،3ػسز است(.تؼساز ضا اظ اػساز زاذل پطاًتع اًتراب کٌيس)
زليل اًتراب شوا چيست؟
5ـ زض سال ّفتن ،تحث حفاظت اظ هٌاتغ طثيؼي ضا ذَاًسيس:
اگط تِ جاي استفازُ اظ کيسِ ًايلًَي اظ کيسِ پاضچِ اي تطاي ذطيس استفازُ کٌين کسام يک اظ ضطضّاي
پليوطّاي هظٌَػي ضا کن کطزُ اين؟(2هَضز)

0/7

6ـ الف)زض فطهَل شيويايي سَلفَضيک اسيس کسام ػٌظط تيشتطيي تؼساز اتن ضا زاضز؟

0/7

ب) ايي ػٌظط چگًَِ زض اليِ تااليي جَ تطاي ها هفيس است؟

طفحِ زٍم
9F
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7ـ زٍ اتن ٍ 3Li
الف) ًَع پيًَس تيي زٍ اتن اظ کسام ًَع است؟
ب) اتن  Liپايساضتط است يا ٍقتي  Liزض تطکية تا  Fقطاض زاضز؟
هي تَاًٌس تا ّن ٍاکٌش زٌّس.

ج) هسل تَض تطاي ٍ Fقتي تا  Liزض تطکية شطکت کطزُ( )LiFتِ طَضت کسام شکل ظيط است؟

2

1

8ـ هَلکَل کطتي زي اکسيس ( ٍ )CO2هتاى ()CH4کِ زض کتاب تِ آى اشاضُ شسُ است ضا زضًظط تگيطيس ٍ تِ

0/7

سَاالت پاسد زّيس.
الف) پيًَس تيي کطتي تا اتن ّاي زيگط زض کسام هَلکَل قَيتط است؟
ب) زض کسام هَلکَل ّوِ الکتطٍى ّاي اليِ ظطفيت اتن ّا زض تشکيل پيًَس شطکت کطزُ اًس؟
0/7

9ـ تا تَجِ تِ تظَيط:
الف) ّط يک اظ طثقات ذطٍجي هَاز ضا چِ هي ًاهٌس؟
ب) تيي طثقات  3تا  6کسام هازُ ذطٍجي گطاًطٍي تيشتطي زاضز؟

01ـ گاظ اتاى ( ٍ )C2H6گاظ اتي (ّ )C2H4ط زٍ اظ ّيسضٍکطتي ّا ّستٌس کِ زٍ اتن کطتي زاضًس .کسام يک هي
تَاًس زض ٍاکٌش تسپاضشي شسى (پليوط ي شسى ) شطکت کٌس؟
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چطا؟

0/7

00ـ زض حطکت ضٍي ذط ضاست ٍ زض يک جْت:
الف) چِ هَقغ تٌسي هتَسط ٍ تٌسي لحظِ اي تا ّن تطاتطًس؟
ب)تا تَجِ تِ پاسد قسوت الف ،آيا زض ايي ًَع حطکت تٌسي هتَسط تا سطػت هتَسط تطاتط است؟

1/27

02ـ تا استفازُ اظ شيلٌگ يک چْاض ضاُ هاًٌس شکل ضٍتطٍ ساذتِ اين.
گلَلِ  Aضا تا سطػت

و گلَلِ  Bضا تا سطػت

ضّا هي کٌين.

اگط سطػت گلَلِ ّا زض طَل هسيط ثاتت تاشس کسام گلَلِ ظٍزتط اظ چْاض ضاُ هي گصضز؟
(ًَشتي فطهَل ٍ ضاُ حل العاهي است)

03ـ يک هاشيي هساتقِ اظ ٍقتي شطٍع تِ حطکت هي کٌس تِ هست  5ثاًيِ سطػت آى تِ
شتاب هتَسط ايي هاشيي چقسض است؟ (ًَشتي فطهَل ٍ ضاُ حل العاهي است)

هي ضسس

1

1

04ـ جؼثِ اي هطاتق شکل ضٍي هيع قطاض زاضز ٍ ساکي است.
هقساض ًيطٍّايي کِ تا ػالهت سَال هشرض شسُ اًس ضا تؼييي کٌيس.

05ـ زٍچطذِ ّاي کَضسي کِ تطاي هساتقات ساذتِ هي شًَس اغلة جطم کوي زاضًس(ظيط  5کيلَگطم) طثق
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قاًَى زٍم ًيَتي تَضيح زّيس کِ چطا ّط چِ جطم زٍچطذِ کوتط تاشس تْتط است؟

06ـ قطؼِ فلع آٌّي تَپط تِ اتؼاز  ٍ 91 61اضتفاع  31ساًتي هتط ضٍي کف ظهيي قطاض زاضزٍ شوا تِ آى ًيطٍ ٍاضز 0/7
هي کٌيس ٍلي قطؼِ آٌّي حطکت ًوي کٌس.
الف) زليل حطکت ًکطزى قطؼِ آٌّي ايي است کِ ًيطٍيي کِ شوا
تِ ايي قطؼِ ٍاضز هي کٌيس کوتط اظ ًيطٍيي است کِ قطؼِ تِ شوا ٍاضز هي کٌس .ص

ؽ

ب) اگط ايي قطؼِ تِ طَضت ضٍتطٍ ضٍي ظهيي قطاض گيطز ،تِ زليل کاّش سطح تواس
ٍ زض ًتيجِ کاّش اططکاک هي تَاى تا ّواى ًيطٍ قطؼِ ضا جاتجا کطز .ص

ؽ

07ـ حطکت ٍضقِ ّاي سٌگ کطُ تاػث ايجاز پسيسُ ّايي هي شَزّ .ط ًَع حطکت ٍضقِ کِ زض ظيط آهسُ است
هطتَط تِ کسام پسيسُ است  ،تِ ّن ٍطل کٌيس.
جعايط قَسي
زٍض شسى زٍ ٍضقِ قاضُ اي
ضشتِ کَُ ظاگطس
تطذَضز زٍ ٍضقِ اقياًَسي
زضياي سطخ
تطذَضز ٍضقِ ػطتستاى تا ايطاى
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08ـ تٌَع ٍ تؼساز فسيل زض هحيط ّاي زضيايي تيشتط است تا تياتاى ّا 2 .زليل تطاي ايي گفتِ تٌَيسيس.

0/7

09ـ تا تَجِ تِ شکل (اگط اليِ ّا ٍاضًٍِ ًشسُ تاشٌس)

0/57

الف) کسام اليِ اظ ّوِ جسيستط است؟
ب) زض ضگِ آشضيي  Eچِ ًَع فسيلي ضا هي تَاى يافت؟
ج) اگط اليِ  Dاظ جٌس سٌگ گچ تاشس ًشاى زٌّسُ چِ ًَع آب ٍ َّايي زض ظهاى تشکيل ايي اليِ تَزُ است؟

مؤفق و سربلند باشيد.

