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 ثبرم        1صفحِ ی        هتي ظَاالت   رزیف

 صحیح یب غلط ثَزى ّر یک از ػجبرت ّبی زیر را هؽرص کٌیس  1

  □ غلط      □صحیح    جبشثِ ی ثیي یَى ّب ثبثبر ّن ًبم ًَػی دیًَس ؼیویبیی ثِ ًبم دیًَس یًَی را ایجبز هی کٌس.  الف( 

 □ غلط      □صحیح    ة(زریبّب ٍزریبچِ ّب هٌبظت تریي هکبى ثرای فعیل ؼسى اظت.     

 □ غلط      □صحیح      گرهبی ذَرؼیس ٍاکٌػ ّبی ؼیویبیی اظت.ءح(هٌؽب 
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 کسام دسیسُ زهیي ؼٌبظی زر توبم حبؼیِ ٍرقِ ّب ی ظٌگ کرُ زهیي ثِ ٍجَز هی آیس٭  2

 □ جسیسی ت( دَظتِ                         □ح(آتؽفؽبى                         □ة(زلسلِ             □الف(جسایر قَظی   

 کسام یک جسٍ ظیبرات ذبرجی اظت؟٭٭ 

 □ت(هؽتری                                  □ح(هرید                       □ة(ػطبرز                       □الف(زهیي    

 هبزُ ذبصیت ثبزی زارز؟کسام ٭٭٭ 

 □ت(جَغ ؼیریي                              □ح(آثلیوَ               ة(جَّر ًوک                         □الف(ظرکِ   

75/  

 زر ّرجولِ یکی از کلوبت زاذل دراًتس رااًتربة کٌیس ٍزر جبی ذبلی ثٌَیعیس.   3

 .قرار هی زّین. ى ، ًبم التیي (........... را ثِ ترتیت افسایػ  ) درٍتَى ، ًَترٍػٌصر ّبی ؼٌبذتِ ؼسُ زرجسٍل تٌبٍثی الف( 

 ة(ػلت اصلی حرکت ٍرقِ ّبی ظٌگ کرُ  )جٌط ظٌگ ّب ، جریبى ّورفتی ، ذبصیت هغٌبطیعی (.............اظت. 
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 ثِ ظَاالت زیر کَتبُ دبظد زّیس.   4

 ؟هی ؼَز ًبم ثجریس DNAزٍػبهل راکِ هَجت تغییر زرهَلکَل (الف 

 ة(یک جبًسار دط ازهرگ ،ثبیس زٍرازچِ ػَاهلی قرار گیرز تبّوِ یبقعوتی ازثسى آى ثبقی ثوبًس؟ )زٍ هَرز(    

1 

 .زیگر راثٌَیعیسؼوب هَرز حبلت ثرای اًرشی دیػ آیس.یک حبلت ًَؼتِ ؼسُ اظتاظت زٍ هوکيکبری اًجبم گیرز گبُ ّر 5

 اًرشی ازجعوی ثِ جعن زیگر هٌتقل ؼَز.-1 

 ازاهِ ی ظَاالت زر صفحِ ی زٍم                              ....................                              .....................-2
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 ثبرم 2صفحِ ی  هتي ظَاالت زرض ػلَم تجرثی ظَم راٌّوبیی                                                          رزیف

 ّر یک از ًظریِ ّبی  زازُ ؼسُ ی دبییي  هرثَط ثِ کسام یک از زاًؽوٌساى زیر هی ثبؼس  .)ًبم زٍ زاًؽوٌس اضبفی اظت(  6

 زهَکریت ،    ًیلس ثَر ،   رازر فَرز ،   زالتَى ،   تبهعَى    

 الف(ّعتِ هرکس اتن اظت ٍ الکترٍى ّب رٍی هسارّبی ثِ زٍر ّعتِ زر حبل گرزغ اًس.  ).......................(  

 ة(ّعتِ اتن زارای ثبر الکتریکی هثجت اظت ٍثِ ٍظیلِ الکترٍى ّب هحبصرُ ؼسُ اظت .).........................( 

  ..(.)...............اًس هثجت درػ ؼسُکیک کؽوؽی زر ذویری ازثبررٍى یک کؽوػ ّبی زح(زریک اتن شرات هٌفی هبًٌس 
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                                                                                                     N                                           ( اظت .)ؼکل هقبثل ( NH3فرهَل ؼیویبیی آهًَیبک ) 7

  H                 H       H                 الف(از چِ ًَع ػٌصر ّبی ظبذتِ ؼسُ اظت ؟

           ة(تؼساز اتن ّبی ّر ػٌصر را ثٌَیعیس.

                        ح(چِ ًَع دیًَسی ثیي ػٌبصر ظبزًسُ آى ٍجَز زارز ؟
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 چْبر زاًؽوٌس زر هَرز تغییر گًَِ ّب ًظر زازًس.)الهبرک ،  زارٍیي ،  ٍیعوي ،  زٍٍریط   (  8

 الف(ًظریِ ی اًتربة طجیؼی را کسام زاًؽوٌس ارائِ کرز؟  

 ة(ایي ًظریِ را ؼرح زّیس. 
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                                                   ثرای اکعیصى ظِ ایسٍ تَح هقبثل ٍجَز زارز.       9

 الف(ػسزّبی ًَؼتِ ؼسُ زر ظوت چخ ، ثبال ٍدبییي ًوبز ؼیویبیی ، چِ هؼٌبیی زارًس؟

 صى از ّوِ ظجک تر اظت ؟چرا؟اکعیة(کسام ایسٍ تَح 
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 زهبًی قبرُ ی آفریقب ثب آهریکب جٌَثی هتصل ثَزُ اظت .زالیل ٍگٌر  10

 هَرز زیگر(2ثرای ایي جبثجبیی راثٌَیعیس.)

 ..................................-3..................... .......               - 2قبرُ ّب       تؽبثِ ؼکل حبؼیِ ی-ا
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11 

 

 

 اظتفبزُ کٌیس (  ،ظرذط ّب :   گیبّبى گل زارثب تَجِ ثِ ترتیت دیسایػ گیبّبى ، ًوَزار زیررا کبهل کٌیس.  )از زٍ کلوِ  

 جلجک ّبی زریبیی             ..........      ثی گل ٍّبگسا ر            .........               ........                                   
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 زما ن حاضر زمان قدیم



 بل ظَم صفحِ ظَم ظئَاالت ػلَم تجرثی ظ                              رزیف

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی                                                                ؼؼجِ کالض                                

 ثبرم

 ّریک ازدسیسُ ّبی زهیي ؼٌبظی زیرحبصل کسام یک ازحرکت ٍرقِ ّب اظت؟ 12

 الف( ایجبز جسایر قَظی ........................                              ة(ایجبز دَظتِ ی جسیس ....................... 
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 ،گَُ ،دیچ(ؼیي ّبی ظبزُ ّعتٌس؟)اّرم ،قرقرُ،چرخ ٍهحَر ،ظطح ؼیجسارهبهبؼیي ّبی زیر جسٍ کسام گرٍُ از یک ازّر 13

 ذبًَازُ)................(       ة( فرهبى اتَهجیل  )...............(الف ( زر ًَؼبثِ ی 

                              ح(جبزُ ی کَّعتبًی ).............(               ت(تیغِ ّبی قیچی )....................( 

1 

 هؽبّسُ ؼسُ اظت . Bدر ًَرتر ازظتبرُ ی زرز رًگ  Aثِ کوک تلعکَح ظتبرُ ی آثی رًگ  14

 ثِ ًظر ؼوب :

 الف(زهبی کسام ظتبرُ ثیػ تر اظت ؟

  ة(اگر اًسازُ ی زٍ ظتبرُ یکعبى ثبؼس ،کسام ظتبرُ از زهیي فبصلِ ی ثیػ تری زارز ؟ چرا؟ 
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 ًیرٍی هقبٍم ثب تَجِ ثِ ؼکل اّرم هقبثل ثِ ظَاالت زیر دبظد زّیس. 15

 زّیس .الف(ثبزٍی هقبٍم رارٍی ؼکل ًؽبى 

 تکیِ گبُ       ثبزٍی هحرک           ًیرٍی هحرک             ة(ایي اّرم چگًَِ ثِ هبکوک هی کٌس؟                             

 ح(یک هثبل ثرای ایي ًَع اّرم ثٌَیعیس
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16 

 

 

 

 ّر یک از هفبّین زیر راتؼریف کٌیس.

 هبؼیي 

  

 الکترٍلیت

 

 ؼْبثعٌگ

  4ازاهِ ظئَاالت زر صفحِ      
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 15جوغ ًورات                                                                                                                                                

 زاًػ آهَزاى ػسیس هَفق ثبؼیس.                                 

 صفحِ چْبرم اهتحبى ػلَم تجرثی ظبل ظَم                                             

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی                                  ؼؼجِ کالض        

 

17 

 

 هتر ثبال هی ثرین .تَاى ایي ثبال ثر چٌس ٍات اظت؟ 12ثبًیِ  60ًیَتَى را زرهست   5000کوک یک ثبال ثر، ثبری ثِ ٍزى ِ ث
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 حعبة کٌیس؟ ثبززُ آى را، شٍل ثبؼس900شٍل اًرشی زازُ ؼسُ اظت ،اگر کبر هفیس ایي هبؼیي  1500ثِ هبؼیٌی  18
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اظت. زاًػ آهَزاى ػسیس ًَؼتي فرهَل زرحل هعب لِ ّب الساهی  


