
 

 

 

 

 تارم سَاالت ضوارُ
 .کٌیذ پر هٌاسة کلوات تا را خالی جاّای 1

 ٍلتی هی گَیین هحلَل هایغ، یؼٌی هایغ جسء .................... هحلَل است.-
 در هذار اٍل ٍ دٍم تِ ترتیة، حذاکثر .................... ٍ ..................... الکترٍى جای هی گیرًذ. -
 صحثت کردى، تفکر ٍ راُ رفتي تحت کٌترل ..................... هی تاضٌذ.اػوالی هاًٌذ  -
 هیساى کلسین خَى تا کوک َّرهًَی کِ از غذُ ّای ..................... ترضح هی ضَد، تٌظین هی گردد. -
 ....................... اًذام تَلیذ هثلی در گیاّاى گل دار است. -
 یویایی تِ دٍ گرٍُ .................. ٍ ................... تمسین هی ضًَذ.کاًی ّا تر اساض ترکیة ض -
 تأثیر َّا تر رٍی سٌگ ّا را ................... هی گَیٌذ. -
 تصاٍیر حمیمی در آیٌِ ّا، ّویطِ ..................... ّستٌذ. -
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 هطخص کٌیذ. ×ٍ گسیٌِ ّای غلط را تا     صحیح را تا گسیٌِ ّای  2
 .آًسین ّا تاػث کاّص سرػت ٍاکٌص ّا در تذى هی ضًَذ-
 هفصل لفسِ سیٌِ از ًَع ثاتت است. -
 دٍ تراتر هی ضَد. DNAدر تمسین هیتَز تؼذاد کرٍهَزٍم ّا ثاتت است، زیرا لثل از تمسین همذار  -
 تاردار ضذى اتن از طریك اًتمال الکترٍى ٍ پرٍتَى صَرت هی گیرد. -
 تارّای الکتریکی را هی تَاى از ّن جذا کرد ٍلی لطة ّای هغٌاطیسی را ًوی تَاى از ّن جذا کرد. -
 سٌگ تراٍرتي تر اثر اًجام ٍاکٌص ّای ضیویایی تِ ٍجَد هی آیذ. -
 َّازدگی در سٌگ ّا، ػول فرسایص را آساى تر هی کٌذ. -
 دٍرُ ٍ تساهذ، تاّن راتطِ ی هستمین دارًذ. -

 ًورُ 2

 سَاالت زیر در یک کلوِ پاسخ دّیذ. تِ 3
 چِ خاصیتی دارد؟ 2هادُ ای تا پی اچ -
 ، چِ هی گَیٌذ؟تِ هَادی کِ آغاز کٌٌذُ تغییر ضیویایی ّستٌذ -
 کذام ررُ هطخص کٌٌذُ ًَع اتن یک ػٌصر است؟ -
 راتط تیي هغس ٍ تخص هحیطی دستگاُ ػصثی چِ ًام دارد؟ -
 تافتی ّستٌذ؟استخَاى ٍ غضرٍف از چِ ًَع  -
 در تمسین هیَز از یک سلَل چٌذ سلَل تِ ٍجَد هی آیذ؟ -
 ترای تاردار کردى اجسام رساًا از کذام رٍش ایجاد تار الکتریکی استفادُ هی کٌٌذ؟ -
 در آٌّرتای الکتریکی چگًَِ هی تَاى خاصیت هغٌاطیسی لَی تری را ایجاد کرد؟ -
 اًی ّستٌذ؟کاًی ّای هسکٍَیت ٍ کَارتس از چِ ًَع ک -
 در آٌّرتای الکتریکی چگًَِ هی تَاى خاصیت هغٌاطیسی لَی تری را ایجاد کرد؟ -
 کاًی ّای هسکٍَیت ٍ کَارتس از چِ ًَع کاًی ّستٌذ؟ -
 دٍ ٍیصگی سٌگ ّای رسَتی را تٌَیسیذ. -
 َّازدگی سٌگ ّا تاػث چِ تغییری در آًْا هی ضَد؟ -
 ح چِ ًام دارد؟زاٍیِ تیي پرتَ تاتص ٍ خط ػوَد تر سط -
 درجِ تاضذ، زاٍیِ تازتاب چٌذ درجِ است؟ 25اگر زاٍیِ تیي پرتَ تاتص ٍ سطح آیٌِ ای  -
 دٍ ًَع هَج را ًام تثریذ. -
 تِ جسن در حال ًَساى چِ هی گَیٌذ؟ -
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 صفحِ 3 تؼذاد صفحات:                                                                                                                           ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 سَال 16 سکَی ّطتن                                           تؼذاد سَاالت:                                                                           ًام دتیر:

 دلیمِ 90 زهاى پاسخگَیی:                           sakooye8.mihanblog.com        آزهَى ػلَم پایِ ّطتن            ًام اهتحاى:



 تارم سَاالت ضوارُ
 هفاّین زیر را تؼریف کٌیذ. 4

 ًَرٍى:
 زردپی:

 َّرهَى:
 تمسین هیتَز:

 گردُ افطاًی غیر هستمین:
 آررخص)صاػمِ(:

 لطة ّای آّي رتا:
 کاًی:

 سٌگ آرریي درًٍی:
 َّازدگی ضیویایی:

 ضکست ًَر:
 دٍرُ ًَساى:
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 هَاد خالص ٍ ًاخالص را تا رکر هثال تَضیح دّیذ. 5
 
 

 ًور1ُ

 ٍظیفِ ی هْن استخَاى را رکر کٌیذ. ارْچ 6
 
 
 

 ًور1ُ

 هَرد از آى ّا الساهی است( 4)ًَضتي در ضکل زیر اجسای گل را هطخص کٌیذ. 7
            .......................  
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 هَرد( 3جاهذ در حالل هایغ هی ضَد؟)حل ضًَذُ یک چِ ػاهل ّایی هَجة افسایص سرػت  8
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 هثلث آتص فَق را کاهل کٌیذ. 9
 دهای احتراق چیست؟

                                                                                             ....................               .................... 
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 تارم سَاالت ضوارُ
 را رکر کٌیذ. ی آىهراحل َّازدگی سٌگ ّا در اثر یخ زدى آب در درزّا ٍ ضکاف ّا 10
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 هَرد( 4)ٍیصگی ّای تصَیر در آیٌِ ی تخت را تٌَیسیذ. 11
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 دٍ ػاهل کِ تاػث تَلیذ ترق تیطتری در یک شًراتَر هی ضَد را ًام تثریذ. 12
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 تار در دلیمِ تاضذ، دٍرُ ٍ تساهذ آى چمذر است؟ 120اگر ضرتاى للة ًَزادی  13
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 تا تَجِ تِ ضکل زیر تِ سَاالت پاسخ دّیذ. 14
 الف( یک طَل هَج کاهل را رٍی ضکل ًطاى دّیذ.

 
 

 طَل هَج را حساب کٌیذ.ب( اًذازُ ایي 
 
 

 ّرتس تاضذ، دٍرُ آى چمذر است؟ 2ج( اگر تساهذ ایي هَج 
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ترخی از سٌگ ّای گراًیت حاٍی اٍراًیَم ّستٌذ، چرا ًثایذ از آى ّا در ًوای ساختواى تِ ٍیصُ ًوای کف  15
 ٍ داخلی ساختواى استفادُ ضَد؟
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 آزتست چیست ٍ چِ ضرری دارد؟ 16
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