
 تسوِ تؼالی
 ػلَم خایِ چْاسم دتستاىًام ًٍام خاًَادگی : ....................................................................        آصهَى اسصشیاتی ًَتت اٍل  دسس 

 هشخض کٌیذ.× الف(گضیٌِ طحیح سا ا ػالهت 
 تَد؟(حثاب خشٍجی اص دستگاُ حثاب ساص سٍ تِ سٍ چگًَِ خَاّذ 1

                د(هکؼة لَصی             ج(کشٍی                  ب(هکؼة هشتغ            الف(هکؼة هستطیل     

 (کذام یک اص هَاسد صیش هثال هٌاسثی تشای هخلَط ًاّوگي هایغ دس هایغ است؟2

 الف(سٍغي صیتَى ٍآب             ب(آب ٍ آب لیوَ       

 د(آب ًٍوک                           ج(آب ٍ سشکِ

 (دس کذام یک اص هَاسد صیشاًشطی شیویایی کن تشی دس تذى اًساى هظشف هی شَد؟3

 استشاحت کشدىشٌا کشدى                   ب(ساُ سفتي آسام              ج( خَاتیذى                د(الف(

 هذاس سادُ ًیست؟ (کذام یک اص ٍسایل هَسد استفادُ ضشٍسی دس یک4

 الف(تاتشی                         ب( کلیذ                           ج( الهح                      د( سین

 (کذام یک اص کاًی ّای صیش،تِ ّواى شکلی است کِ استخشاج هی شًَذ،قاتل استفادُ است؟5

 ج(گچ                          د(ًوک خَساکی                 الف(آّي                           ب(طال            

 یل دٌّذُ قطة ًوا ،اص جٌس آّي ستا است؟ک(کذام یک اص اجضای تش6

 N,E,S,Wالف(تیغِ                           ب( طفحِ                        ج(قاب                         د(حشٍف

 ػثاست هٌاسة خش کٌیذ.ب(جا ّای خالی سا تا 
 (تِ هَادی هاًٌذ ...............  کِ گشها اص آًْا تِ خَتی ػثَس ًوی کٌذ،ًاسساًای گشها هی گَیٌذ.7

 (جشیاى الکتشیسیتِ دس اتَ تِ .................... تثذیل هی شَد.8

 (اص سشد ٍسخت شذى هَاد هزاب، سٌگ ّای ........................ تشکیل هی شًَذ.9

 (تِ اًشطی طذا ،اًشطی .................... ًیض هی گَیٌذ.11

 ج(جوالت طحیح سا تا )ص( ٍ جوالت غلط سا تا )ؽ( هشخض کٌیذ.
 (قطة ّای ًا ّن ًام یک آّي ستا یکذیگش سات دفغ هی کٌٌذ. )          (11

 ّوِ ی هَاد گشها سا تِ خَتی اًتقال هی دٌّذ. )            ( (12

 (    ػاهل اطلی ایجاد سٌگ ّای دگشگًَی،فشاس ٍ گشهای دسٍى صهیي است. )        (13

 (شیشِ سساًای خَب جشیاى الکتشیسیتِ است. )            (14

 ت(تا تَجِ تِ جولِ دٍس کلوِ طحیح خط تکشیذ.
 تخشی(هَاد هی گزسد. -الکتشیسیتِ اص ) ّو16ِ

 تاشذ،سشیغ تش دس آب حل هی شًَذ.دسشت تش(  -(ّشچِ اًذاصُ رسات یک هادُ)سیضتش17

 کن تش( است. -(استحکام خاًِ ّای خشتی ،اص خاًِ ّای آجشی،)تیشتش18

 ث(تِ سَاالت صیش خاسخ دّیذ.

 ب چِ ًَع هخلَطی است؟(ًشاستِ دس آ19
 تا چِ سٍشی هی تَاى اجضای ایي هخلَط سا اص ّن جذا کشد؟ -

 



 )دٍ هَسد((اص اًشطی ًَساًی چِ استفادُ ّایی هی شَد؟21

 

 

شکل هی گشفت، چِ  یاگش ایي سین کشی تِ طَست هتَال ا(سین کشی هٌاصل تِ طَست هَاصی است تِ ًظش شو21

 اتفاقی هی افتاد؟

 

 

 ت داسًذ؟ٍ(سٌگ ّا اص چِ ًظش تا ّن تفا22

 

 

 

 

 (چگًَگی ساخت آٌّشتای الکتشیکی سا تَضیح دّیذ.23

 

 

 

 

 ضًیذ.دٍ هثال تیف کٌیذ، ٍتشای ّشکذام (سساًا ٍ ًاسساًا سا تؼش24

 

 

 

 

 موفق باشید


