
 

 

 

 

 

 

 ومرٌ  سًال
 تشای جذاساصی ضیش اص چشتی اص چِ دستگاّی استفادُ هی ضَد؟#   1

 الف( قیف جذا کىىذٌ             ب( ساوتریفًش                   ج( دستگاٌ تقطیر                  د( دستگاٌ دیالیس

 سا اص آتص حزف هی کٌین. ...........ٍقتی تشای خاهَش کشدى آتص سٍی آى خاک هی سیضین  # 

 الف( سًخت                          ب( گرما                           ج( اکسیصن                              د( وًر

Mgدس یَى #  
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 تعذاد الکتشًٍْا چٌذ عذد است؟   12

 20د(                                      10ج(                               24ب(                                   12الف( 

 ًَک تیٌی ٍ الِ گَش اص چِ هادُ ای ساختِ ضذُ است؟# 

 الف( غضريف                        ب( رتاط                             ج( استخًان                            د( تاوذين

 ام قسوت هخ قشاس داسد؟هشکض تَیایی دس کذ# 

 الف( قسمت گیجگاَی قش مخ                                          ب( قسمت پس سری قشر مخ

 ج( قسمت جلًی ویمکرٌ َای مخ                                      د( قسمت قشری مخ   
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 .کٌیذ پشداخل پشاًتض  هٌاسة کلوِ تا سا خالی جاّای 2
 (سیٌاپس  - هفػل    -  دٌّذُ اکٌصٍ  – کاتالیضگش – ایضٍتَج  – یَى - ضیویایی  – فیضیکی) 

   داسد ًام ..................................  عػثی ّای سلَل اتػال هحل( الف

 . داسد ًام .......................... است هتفاٍت آًْا ّای تعذادًَتشٍى ٍلی داسًذ تشاتش پشٍتَى کِ ّایی اتن( ب

 . داسد ًام ........................... ضًَذ هی ٍاکٌص یک سشعت افضایص تاعث کِ هَادی( ج

 .است ............................ ٍاکٌص یک آب دس جَضاى قشظ ضذى حل( د
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 .کٌیذ هطخع سا غلط ٍ دسست جولِ 3
 .داسد ًام صسدپی  کٌذ هی ٍغل ّن تِ هتحشک ّای هفػل هحل دس سا ّا استخَاى کِ هحکوی پیًَذی تافت( الف

 .کٌٌذ هی کاس جفت جفت ٍ داسًذ هتقاتل عول ّا هاّیچِ( ب
 .ضَد هی تثذیل استخَاى تِ ٍ سخت فسفش ٍ کلسین جزب تا غضشٍف( ج
 .کٌٌذ هی کوک ّا ًَسٍى تِ ٍ داضتِ عػثی فعالیت پطتیثاى ّای سلَل( د
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 ًام ًٍام خاًَادگی:

 ًام پذس:

 .......ضواسُ کاس:   ..........کاس ّطتن: 

 تسوِ تعالی

 هذیشیت آهَصش ٍ پشٍسش ضْشستاى تشخَاس

 (هتَسطِ اٍل )ًَایی دتیشستاى 

 98دیواُ  -ًَتت اٍل 

 علوم تجربیًام اهتحاى :  

 دقیقه  60    صهاى: 

 9/10/98 تاسیخ:

 ................... ًام دتیش:



 

 

 

 میک ترکیة است؟ زیر عىصر ي کذامشخص کىیذ کذامیک از مًارد  4
 الف( ..............
 ب    ب( ...............                                                       الف                                                  
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 ) ماوىذ ومًوٍ ( دس عثاست دادُ ضذُ سٍی کلوِ ًادسست خط تکطیذ. 5
 ( تػَست هعلق  جامذ / مایع /گاز( کِ دسآى رسات ) َمگه / واَمگه(  است ) مخلًطی/  محلًلیسَسپاًسیَى )    

 ٍجَد داسد. ( گاز / مایع / جامذ)   دس
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 .تا تَجِ تِ ًوَداس سٍتشٍ تِ سَاات صیش پاسخ دّیذ 6
 شمع  + ....................          کرته دی اکسیذ         گرما ..... + ...........گرما ي وًر + ........            جاَای خالی راپر کىیذ.        الف(

 ب( ياکىش دَىذٌ َا را مشخص کىیذ
 

 ج( فرآيردٌ َا را مشخص کىیذ.
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A8                         ٍتشٍ تِ سَاات صیش پاسخ دّیذ.  اتن سًواد ضیویایی تا تَجِ تِ  7
16 

 .................. را تىًیسیذ   Aب ( عذد جرمی عىصر         ................. راتىًیسیذ.  Aالف( عذد اتمی عىصر 
 

 .................. َای آن را تىًیسیذ. ج( تعذاد الکترين
 

 ی تًر ترای ایه عىصر را رسم کىیذد ( مذل اتم
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 ایضٍتَج چیست؟ الف ( هٌظَس اص 8

 ب ( هٌظَس اصیَى چیست؟
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 چیست؟ هفػل اص هٌظَسالف (  9

 

 .کٌیذ هقایسِ تاّن کشدى حشکت ًظش اص سا هفػل اًَاعب ( 
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                                    .......: کاس ضواسُ  ..........: ّطتن کاس    .................  :پذس ًام              ..........................  :خاًَادگی ًٍام ًام 

 .............                             ًوَداس صیش سا کاهل کٌیذ 10
   هخچِ..............                                                          

 ................                                                   دستگاُ عػثی
 اعػاب حسی             تخص هحیطی                                   

                                                                    ................ 
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 هٌظَس اص اعوال غیش اسادی اًعکاسی چیست؟ الف (  11

 سِ ٍیژگی اعوال اًعکاسی سا تیاى کٌیذ.ب ( 
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 گشُ حیات دس کجا قشاس داسد؟ الف (  12

 ایي هشکض کذام فعالیت تذى سا کٌتشل هی کٌذ؟ ب ( 
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 هٌظَس اص اسکلت چیست؟ 13

 هَسد سا تٌَیسیذ. 3چیست؟ ٍظیفِ اسکلت 
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 کٌیذجذٍل صیش سا کاهل  14
 قلة غاف اسکلتی ًَع هاّیچِ

  غیش اسادی  عول
  غَستی -سفیذ قشهض سًگ

 قلة دیَاسُ دستگاُ گَاسش . تٌفس ٍ..  هحل قشاس گشفتي
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 سا تٌَیسیذ دس چطن الف ( ٍظیفِ گیشًذُ ّای ًَسی استَاًِ ای 15

 هخشٍطی دس چطن ٍجَد داسد؟  ًَسی  چٌذ ًَع گیشًذُب ( 

 ؟سا تٌَیسیذ آًْاٍظیفِ 

 هشکض تیٌایی دس کذام قسوت هخ قشاس داسد؟ج ( 
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