وام ي وام خاوًادگی :

وام درس :علَم ًْن

تاسوِ تعالی

وام پذر:

ادارُ سٌجص ٍارزضیاتی تحصیلی ادارُ کل استاى خراساى جٌَتی

پایٍ :

اتاق :

کذ ملی:

شمارٌ صىذلی:

هذیریت آهَزش ٍپرٍرش ضْرستاى تیرجٌذ

دتیرستاى پسراًِ کسرٍی

تاریخ امتحان79/51/51 :
تعذاد سًال01 :

تعذاد صفحٍ2 :

زمان شريع55 :صثح

يقت07 :دقیقِ

ضمه خیر مقذم بٍ داوش آمًزان ي دايطلبان عسیس ،سًاالت زیر را بٍ دقت بخًاویذ ي با تًکل بٍ خذا ي آرامش خاطر پاسخ دَیذ.
وام ي وام خاوًادگی ي امضای دبیر:

وام ي وام خاوًادگی ي امضای دبیر:

ومرٌ با عذد :

ومرٌ تجذیذ وظربا عذد :

ومرٌ با حريف :

ومرٌ تجذیذ وظر با حريف :

سدیف

تاسم

ســَال

5.5

الف:جای خالی را تا کلوِ هٌاسة کاهل کٌیذّ(:رسَال ً1/1ورُ)

1ـ تخش عوذُ گاص ًیتشٍطى تِ عٌَاى هادُ اٍلیِ تشای تَلیذ .............................تِ کاس هی سٍد.
5ـ ًافلض  ..................یکی اص هَادی اػت کِ تِ خویشدًذاى هی افضایٌذ تا اص پَػیذگی دًذاى جلَگیشی
شَد.
3ـ تذى ها تشای ػاختي ّوَگلَتیي تِ یَى ً .....................یاص داسد (.یذ ـ آّي)
4ـ ًفت خام هخلَطی اص صذّا ّیذسٍکشتي ب ًام  ......................اػت.
5ـ عاهل ایجاد شتاب دس اجؼام  .....................اػت.
5.5

ب) درست یا ًادرست تَدى ایي جولِ ّارا هطخص کٌیذّ( :رسَال ً1/1ورُ)

)
6ـ ٍاکٌش پزیشی فلض آّي تا اکؼیظى اص هغ تیشتش اػت(.
7ـ پاسُ خط هؼتقیوی کِ هثذأ سا تِ هقصذ ٍصل هی کٌذ هؼافت هی گَیٌذ( .
8ـ اتن ّا تا اص دػت دادى الکتشٍى تِ یَى هثثت (کاتیَى)تثذیل هی شًَذ( .
 9ـ دسّیذسٍ کشتي ّا ,کشتي چْاس پیًَذ اشتشاکی(کٍَاالًؼی)ایجاد هی کٌذ( .
)
11ـ دس هحل ٍسقِ ّای ًضدیک شًَذُ پَػتِ جذیذ تشکیل هی شَد( .

)
)
)

ج) سَال ّای تطریحی:

11

الف:دٍ ًَع تؼپاس طثیعی هثال تضًیذ:

1.5

ب :دٍضشس اػتفادُ اص پالػتیک ّا سا تٌَیؼیذ.
15

یک تشکیة یًَی هثال تضًیذ.

ٍ یًَْای ػاصًذُ آى سا تٌَیؼیذً1(.وشُ)

1

13

در چرخه کربن دو عامل افزایش کربن دی اکسید هوا را بنویسید.

1

14

دٍچشخِ ػَاسی هؼافت 551هتش سا دس صهاى 51ثاًیِ هی پیوایذ.حؼاب کٌیذ:
الف :تٌذی هتَػط ایي دٍ چشخِ ػَاس چٌذ هتش تش ثاًیِ اػت؟

1

ب:تٌذی هتَػط اٍ چٌذ کیلَهتش تش ػاعت اػت؟

15

دس حالت ّای صیش ًیشٍّای ٍاسد تش جؼن هتَاصى اػت یا خیش؟
اف:چتشتاصی کِ تا ػشعت ثاتت تِ طشف صهیي حشکت هی کٌذ.
ب:قایقی کِ سٍی ػطح آب ػاکي اػت

1

16

جشم داًش آهَصی 45کیلَگشم اػتٍ.صى ایي داًش آهَص سا دس ػطح صهیي هحاػثِ کٌیذ(.شتاب
جارتِ)11

1

17

چشا صخشُ ًَسداى اص کفش ّایی تا صیشُ ّای خاص اػتفادُ هی کٌٌذ؟

1

18

هَافقاى ٍگٌش چِ شَاّذی سا تشای اثثات ًظشیِ ی جذایی قاسُ ّا هطشح کشدًذ؟(رکش دٍ هَسد کافی
اػت)

1

19

علت تشکیل سشتِ کَُ صاگشع سا تَضیح ّیذ.

1

51

قانون دوم نیوتون را بنویسید.

1.5

