
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 ىفاُیو زیص را جػصیف کٍیس 1

 ىٍطلَ اصتاع انف(

 چگانی  ب(

 اٌػطاف پشیصی پ(

 وزن ت(

2 

 غهط ةّدن غتارت، دنیم آن ٌیض ذکص صّددرسحی یا ٌادرسحی غتارت ُای زیص را ىضزط کٍیس. در ظّرت  2

 اسحدکام آن ىی صّد.افضایش انف( افضودن آُک ةَ کصةً ستب 

 ب( جصم جسو را ةا ٌیصوسٍج اٌسازه گیصی ىی کٍٍس.

 اجو ُا ذرات ریضی ُسحٍس کَ ةَ وسیهَ ىیکصوسکّپ دیسه ٌيی صٌّسج( 

 ُص چَ غيق چاه کيحص ةاصس، غيق سطح ایسحاةی ةیضحص اسث.د( 

 وزن جسو در ُيَ جای دٌیا ثاةث اسث و ُیچ جغییصی ٌيی کٍس.ه( 

 و( چگانی طال ةیضحص از فّالد و چگانی فّالد ٌیض ةیضحص از آنّىیٍیّم اسث.

3 

 را خساب کٍیس C2H5OHجػساد انکحصون ُای جصکیب  3

 ىی ةاصس( 1جػساد انکحصون ُای ُیسروژن ةصاةص ةا )
1 

 ةَ سّاالت زیص پاسذ دُیس 4

 سزحی را جػصیف کٍیسانف( 

 سزحی ٌارً و ظاةّن را ةا یکسیگص ىلایسَ کٍیسب( 

 و چگٌَّ اسثجپ( جایگاه پصوجّن ُا و ٌّجصون ُا و انکحصون ُا در ا

 ت( آنیاژ چسن از چَ اجضایی جضکیم صسه اسث

 ث( ىِو جصیً اىالح آب ُای زیص زىیٍی را ٌام ةتصیس

 ىّرد( 2زیصزىیٍی را ٌام ةتصیس )د( رایج جصیً راه ُای دسحیاةی ةَ آب ُای 

 و( ىّفلیث و پیضصفث سصیع غهو ٌحیجَ چَ چیضی اسث

4 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هفتن هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شواره 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 )الف(شیمینام درس: 

 مهدیه ساقیان نام دبیر:

 11/03/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00 ساعت امتحان:

 دقیقه 70مدت امتحان : 

hamyar.in همیار



 نمره 20جمع بارم : 

5 
ىیهی نیحص آب دارد، ىی اٌسازیو و  8کیهّگصم اسث. ایً سٍگ را در دارم اسحّاٌَ ىسرجی کَ از اةحسا  1/0جصم یک كطػَ سٍگ 

 ىیهی نیحص ةاال ىی آیس. چگانی سٍگ چٍس گصم ةص ساٌحی ىحص ىکػب اسث؟ 22 ةَ اٌسازه خجو آب
2 

6 

 جتسیم واخسُای زیص را اٌجام دُیس

 جً چٍس کیهّگصم اسث  0.032 انف(

 اسثمتر چٍس  ،ىحص 230کیهّىحص و  0.122 ب(

 اسث گرم بر سانتی متر مکعبکیهّگصم ةص ىحص ىکػب چٍس  132 پ(

 اسث میلی لیترچٍس  ،ساٌحی ىحص ىکػب 1200 ت(

2 

7 
 خجو و صکم جاىس، ىایع و گاز را جّضیح دُیس

 فاظهَ ةیً ذره ُا در کسام خانث از ُيَ ةیضحص اسث
2 

8 
 انف( ٌدّه جضکیم غارُای آُکی را جّضیح دُیس

 ىّرد( 3ب( غّاىم ىّثص در ىیضان ٌفّذ آب در زىیً را ٌام ةتصیس ) 
1.5 

9 

 یا ٌادرسحی پیش ةیٍی چیسث انف( ةِحصیً راه ىطانػَ درسحی

در ٍُگام گصىا دادن ىی افحس را جّضیح دُیس ) ىٍظّر جٍتش و فاظهَ ةیً ىّنکّل ُا  اجفاكاجی کَ ةصای ىّنکّل ُای آب،ب( 

 اسث(

1.5 

 1 ٌیّجّن اسث. جصم ایً جسو ةص روی زىیً چٍس گصم اسث؟ 22وزن جسيی  11

 2از 2صفحه ی 

hamyar.in همیار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ىٍعلَ ای اشث کَ فضاُای خانی ةیً ذره ُا کاىال جّشط آب پر طده اشث.انف(  1

 ىلدار جرىی کَ در خجو ىعیً از یک جصو وجّد دارد ب( 

اٌععاف پذیری ٌظان ىی دُد کَ یک ىاده چلدر ىی جّاٌد در اثر وارد کردن ٌیرو، خو یا کظیده طّد و پس از خذف ٌیرو دوةاره  پ(

 ةَ خانث اول ةرگردد.

 یروی گراٌظی اشث کَ از ظرف زىیً ةر جصو وارد ىی طّد و جصو را ةَ ظرف زىیً ىی کظدٌ  ت(

 افزودن آُک ةَ گم شتب اشحدکام آن ىی طّد -غهطانف(  2

 جرم جصو را ةا جرازو اٌدازه گیری ىی کٍٍد -ب( غهط

 ج( غدیح

 ُرچَ عيق چاه ةیظحر ةاطد، عيق شعح ایصحاةی ٌیز ةیظحر خّاُد ةّد. -د( غهط

 وزن جصو ةا طحاب جاذةَ جغییر ىی کٍد و ثاةث ٌیصث -ه( غهط

 و( غدیح

3 (2*6) + ( 5 * 1) + 8 + 1 = 26 

 ةَ ىلاوىث یک ىاده در ةراةر خراطیده طدن، شخحی ىی گّیٍدانف(  4

 شخحی ٌاخً ةیظحر از غاةّن اشث.ب( 

 اجو درخال گردش اٌد.پ( پروجّن ُا و ٌّجرون ُا در درون ُصحَ اجو و انکحرون ُا در اظراف 

 ت( کرةً و آًُ

 ث( کهصیو و ىٍیزیو

 د( خفر چاه و كٍات

 و( ٌحیجَ فعانیث ىظحرک ُيَ داٌظيٍدان و ىحخػػان ةا یکدیگر اشث.

5 
چگانی  

جرم

خجو
 

چگانی  
   

  
 

 شاٌحی ىحر ىکعب 25 =گرم  ،   خجو  100 = 1/0 ×1000 =جرم 

 گرم ةر شاٌحی ىحر ىکعب اشث 4ةٍاةرایً چگانی 

 کیهّگرم 35انف(  6

 ىحر 355ب( 

 گرم ةر شاٌحی ىحر ىکعب 0.132پ( 

 ىیهی نیحر 1200ت( 

جاىد طکم ىظخع و خجو ىعیٍی دارد. ىایع ةَ طکم ظرف در ىی آید و خجو ىعیٍی دارد. گااز ةاَ طاکم ظارف در ىای آیاد   در  7

 شرجاشر ظرف پراکٍده ىی طّد( و خجو ىعیٍی ٌدارد.

 خانث گاز از ُيَ ةیظحر اشثفاغهَ ةیً ذره ُا در 

انف( آب ُای زیر زىیٍی ٍُگام ٌفّذ در شٍگ ُای آُکی، آن ُا را در خّد خم و فضاُای خانی ایجاد ىی کٍٍد. ةا اداىَ ایً فرآیٍد  8

 فضاُای خانی ةیظحر و ةزرگ جر ىی طّد و غارُای آُکی ةَ وجّد ىی آید.

 جظکیم دٍُده زىیًب( پّطض گیاُی، طیب زىیً، اٌدازه ذره ُای 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  دومسؤاالت پایاى ترم نوبت  کلید

 هفتن)الف( شیوينام درس: 

 ههدیه ساقیاىنام دبیر: 

 11/03/1400 تاریخ اهتحاى:

 / عػرغتح 08:00 ساعت اهتحاى:

 دكیلَ 70هدت اهتحاى: 

hamyar.in همیار



 

 انف( ةِحریً راه ىعانعَ درشحی یا ٌادرشحی پیض ةیٍی، ظراخی واٌجام آزىایض و ةررشی ٌحایج آن اشث 9

ب( ةَ ٍُگام گرىا دادن ةَ آب، جٍتض ىّنکّل ُای آن جصو افزایض پیدا ىی کٍد و ةعد از جغییر خانث آن و جتدیم طدن ةَ ةخار، 

 پیدا ىی کٍد. فاغهَ ةیً ىّنکّل ُای آن افزایض

 طحاب جاذةَ زىیً *جرم   =وزن  11

 10 *جرم  = 22

 گرم 2200  =کیهّ گرم   2.2 =جرم جصو 

 امضاء:   مهدیه ساقیان نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

hamyar.in همیار


