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 نام و نام خانوادگی: 

 نام پدر: 
 (            )      کالس:

 نمره کل :              عملی :  نمره             نمره برگه : 
 بارم                                                                                                                        برابر هستند .       قرآن کریم دانندنمیکه  باکسانی دانندمیآیا کسانی که 

        

 در جای خالی بنویسید. آن راط بکشید و زیر کلمه صحیح خ 0

 مواد منفجره( یکی از کاربردهای گاز کلر است. –آفت کش  –تولید ..................... )کود شیمیایی  –الف 

 .دوم جدول تناوبی عناصر قرار دارددر گروه  ( Mg12 - Na11  - Li3عنصر ................... )  –ب 

 .شودمیجاری  ترآسان(  26H12C – 42H20C – 18H8C........ ) هیدروکربن ........... –ج 

 جوش باالتری دارد.( نسبت به بقیه نقطه 26H12C – 42H20C – 18H8Cهیدروکربن ................... )  –د 

 جانوران ( مصرف کننده هستند. –گیاهان  –در چرخه ی کربن .................... ) اتومبیل ها  –ر 

 شوند.اقیانوس آرام ( دیده می -آفریقا  -ی ................... ) هند ها بیشتر در حاشیه ورقهفشانها و آتشهزلزل –ز 

0.1 

 مقابل آن ) د ( یا ) ن ( بگزارید . ؟نادرست است یککداماز جمالت زیر درست و  یککدام 2

 . )       (تندجسمی را هل دهیم و حرکت نکند نیروها در حال توازن هساگر  –الف 

 . )       (یا برابر با جابجایی است تربزرگاندازه مسافت همیشه  –ب 

 . )       (به جنس آنها بستگی دارداصطکاک بین دو جسم  –ج 

 . )       (بهترین مکان برای تشکیل فسیل بیابان است –د 

0 

 .بدهیدکوتاه زیر پاسخ  سؤاالتبه  1

 نامند؟میلیون سال قبل وجود داشته است چه می 022ی بزرگی حدود قاره –الف 

 ؟از دست بدهند شیمیایی الکترون هایواکنشکدام عناصر تمایل دارند که در  –ب 

 .و آب مقطر بنویسید نمکآبفیزیکی بین  هایتفاوتمورد از  یک – ج

 در ایران به چه علت به وجود آمده است؟ زاگرس کوهرشته– د

 (مورد 0راه با نفت خام به طور معمول چه مواد دیگر وجود دارند؟ )هم – س

0.1 

 )یک گزینه اضافی است(گزینه های مربوط به هم را به یکدیگر متصل نمائید.  4

 کلسیم  در نوک کبریت استفاده می شود

 نیتروژن  خمیردندان بکار می روددر ساخت 

 فسفر  پوسته زمینفراوان ترین عنصر در 

 اکسیژن  ترکیب  آمونیاک وجود دارد در 
 

0 

 1.1 یافت می شود؟ فسیل کاملدر چه مکان هایی  1

 فلوئور



 پاسخ دهید. 6

 تفاوت درزه و گسل چیست؟ –الف 
 

 ترکیب اشتراکی )کوواالنسی( نام ببرید. 4 –ب 
 

 از کاربردهای سولفوریک اسید را بنویسید.مورد  0 –ج 

1 

آن متوجه شویم شتاب یک جسم با جرم آن رابطه معکوس و با نیروی اعمال  آزمایشی را شرح دهید که به کمک 7

 نمره ( 1.1شکل  –نمره  0) توضیح شده به آن رابطه مستقیم دارد. 

 

 

0.1 

 (مورد 2) برای تشکیل فسیل چه شرایطی الزم است؟توضیح دهید  8

 

0 

 ؟ندسازیمچگونه و  از چه ماده ایییح دهید پالستیک مصنوعی را توض 9

 

0 

  ) در حل مسائل نوشتن فرمول و یکاها الزامی است ( 

دقیقه طی می کند تندی متوسط او چند متر بر  02متری بین منزل تا مدرسه را  در مدت  022دانش آموزی مسافت  01
 ثانیه است؟

 
 

0 

شتاب آن برساند  hkm 63/به  hkm 801/از  s 4اتومبیلی با دیدن یک سرعت گیر سرعت خود را در زمان اگر  00

 ؟بوده استبر مربع ثانیه چند متر 

 

0 

چند  m 6.5و ضلع  N 0666مکعب مربع مقابل با وزن  02

در شکل کند؟    یمفشار وارد  بر سطح زیرین خودپاسکال 

 است؟     N/Kgمقابل شتاب جسم چند 

 

 

0 

 


