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 تاسم سَاالت شواسُ

 جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ. 1

 تْتشیي ساُ هطالعِ ی دسستی پیش تیٌی ............................ ٍ تشسسی ًتایج آى است. -

 ........................  ًشاى هی دٌّذ.ٍصى یک جسن سا تا یکای  -

 ............................. جسن دس ٍاقع هقذاس هادُ ی تشکیل دٌّذُ ی جسن است. -

هشغ کِ شکل ٌّذسی هٌظوی ًذاسد اص تشای اًذاصُ گیشی حجن یک سٌگ یا تخن   -

 ... استفادُ هی کٌٌذ.................................

َاى گفت ...................... اًجام شذُ کِ ًیشٍی ٍاسد شذُ تِ جسن سثة جا ٌّگاهی هی ت -

 تِ جا شذى آى شذُ تاشذ.

22/1 

 ًوشُ

 گضیٌِ ی هٌاسة سا اًتخاب کٌیذ. 2

 تخشی اص آتکشُ کِ تِ دسیای آصاد ساُ ًذاسد.................... هی تاشذ -

 جضیشُد:                  دسیاچِ ج:                 اقیاًَسب:             دسیاالف: 

 ؟تیش تشیي آب شیشیي دس ................. رخیشُ شذُ است -

 سٍدخاًِد:                    یخچالج :                آب صیشصهیٌیب:           چشوِالف: 

 ؟طثیعی ًیستکذام  -

 دسیاچِ خضسد:      دسیاچِ چیتگش    ج:        دسیاچِ اسٍهیِب:         دسیاچِ سثالىالف: 

 ؟تٌذآب ًام دیگش چیست -

 سٍدخاًِد:                        سًَاهیج:                      دسیاچِب:            آتشاسالف: 

 ؟کذام تاال آهذى آب دسیاست دس اثش ًیشٍی گشاًش هاُ ٍ خَسشیذ است -

 سًَاهید:                         هذج:                       جضسب:            هَجالف: 

 دس قسوت ّایی کِ سٌگ ّای ساحل هقاٍهت کن داسًذ، شکل سَاحل .............. است. -

         هاسِ ای -هاسِ ای                                       ب: ّوَاس –صخشُ ای الف: 

 پشتگاّی -د: صخشُ ای                                              هاسِ ای –ج: پشتگاّی 

 ًوش3ُ

 پاسخ کَتاُ دّیذ. 3

 ًوشُ( 52/0یکای ّش کویت سا هشخص کٌیذ.)  -

 الف: جشم                                       ب: صهاى                          ج: طَل

 ًوشُ( 22/0ٍسیلِ اًذاصُ گیشی ٍصى چیست؟ ) -

52/10 

 ًوشُ
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 ًوشُ( 2/0هَثش تش کاس چِ چیضّایی ّستٌذ؟ ) دٍ هَسد (.) عَاهل  -

 

 ًوشُ( 52/0تشای هحافظت اص هٌاتع طثیعی سِ ساُ پیشٌْاد کٌیذ.)  -

 

 ًوشُ( 2/0شیشِ سا چگًَِ تْیِ هی کٌٌذ؟)  -

 

 

 ًوشُ( 1چْاس هشحلِ تشای استخشاج آّي ) خالص ساصی آّي ( تٌَیسیذ. )  -

 

 

 ًوشُ( 1ى دٌّذُ ی چیست؟ ) اًعطاف پزیشی یک هادُ ًشا -

 

 

 

 ًوشُ( 1ًاخي سخت تش است یا صاتَى ؟ چشا؟ )  -

 

 اگش تِ یک هیضاى تِ هس ٍ شیشِ گشها دّین کذام افضایش حجن تیشتشی داسد؟ چشا؟  -

 ًوشُ( 1) 

 

 

ساًتی هتش هکعة اب  2گشم سا دسٍى استَاًِ ی هذسجی کِ دس اتتذا  10هیخی تِ جشم  -

ساًتی هتش هکعة سا ًشاى  22سطح اب دسٍى استَاًِ دس ایي حالت عذد داسد هی اًذاصین. 

سیذ.)ًَشتي فشهَل الضاهی حسة کیلَگشم تش هتش هکعة تٌَی هیذّذ چگالی هیخ سا تش

 ًوشُ(1)  است(
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هَسد ًام تثشیذ ٍ هٌشا اصلی اًشطی اهَاج دسیا چیست  2 اًشطی اص هٌاتع تجذیذپزیش -

 ًوشُ( 1؟ ) تَضیح دّیذ 

 

 

 

 

 

گشم تش ساًتی هتش  8/0ک گشم تش ساًتی هتش هکعة ٍ چگالی سٍغي چگالی آب خالص ی -

 ًوشُ( 1؟ ) هکعة است ایا سٍغي سٍی اب شٌاٍس هیواًذ تَضیح دّیذ

  

 

 

 

 ًوشُ(  2/0) گشهی چِ هقذاس اًشطی تشای ها فشاّن هیشَد؟ 20هَص  2تا خَسدى  الف(-

 هَص)اًشطی 
  

 
 است(21

 

 

 

 ًوشُ( 2/0اًشطی تِ دست اهذُ چِ هذت هیتَاى دس کالس دسس ًشست؟)تا  ب(

اٌّگ هصشف اًشطی دس کالس )
کیلَطٍل

دقیقِ
 است( 12 

 

 

 .هَفق تاشیذ

 
 



 نمره( 25/0نمره(           ب( چگالی )  25/0جرم  ) -الف -1

 نمره( 25/0نمره(          ب( نادرست ) 25/0الف( درست ) -2

ت. ند و مقدار کل آن ثابت اسکالف( انرژی هرگز به وجود نمی آید یا از بین نمی رود فقط شکل آن تغییر می  -3

 نمره( 1) 

 نمره( 5/0ب( دقت شخص و دقت وسیله )

 نمره( 25/0) 3گزینه ب(     نمره(      25/0)  4الف( گزینه  -4

5-                                                                                        

 سانتی متر مکعب 250حجم سنگ=

چگالی =
جرم

حجم
=

500 𝑔

250 𝑐𝑚3 = 2 
𝑔

𝑐𝑚2 

انرژی کیک                      الف(    -6 = 100 𝑔 × 2/4 = 240𝑘𝐽 

انرژی موز = 200 𝑔 × 3/6 = 720𝑘𝐽 

720+240=960 KJ 

960                                                      ب( ÷ 5 = 192 𝑔 


