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 -1طحیح یاغلط تَدى خوالت زیرراتاعالهت ×هشخض کٌیذ .

ص

غ

الف-سلَل ّای پشتیثاى فعالیت عظثی ًذارًذ .
ب-طٌاب سفیذ رًگ هحکوی کِ هاّیچِ راتِ استخَاى هتظل هیکٌذرتاط ًام دارد .

1

جَّ-رهَى اًسَلیي تاعث کاّش قٌذخَى هی شَد.
د-درهاّی ٍقَرتاغِ لقاح داخلی است.
 -2خاّای خالی زیررا تا کلوِ درست داخل پراًتس پرکٌیذ.
الف-تاافسایش دهاحل شذى گازاکسیصى درآب .....................هی یاتذ(کاّش -افسایش)
ب--داخلی تریي الیِ کرُ چشن را ..............................هی ًاهٌذکِ شاهل گیرًذُ ّای ًَری است(طلثیِ-شثکیِ)

1

جٌّ -گام گردُ افشاًی داًِ ّای گردُ رٍی ......................گل قرارهی گیرًذ(کاللِ-خاهِ)
د-هقاٍهت الکتریکی رساًا راتاٍسیلِ ای تِ ًام ٍ(........................لت سٌح -اّن هتر)اًذازُ گیری هی کٌٌذ.
 -3پاسخ طحیح راتاعالهت×هشخض کٌیذ.
 -3-1توام هخلَط ّای ّوگي چِ ًاهیذُ هی شًَذ؟
الف -هخلَط

ب -هحلَل

د -هادُ خالض

ج-عٌظر

– 3-2تیشترحدن هغسراچِ چیسی تشکیل هی دّذ؟
الف -هخ

ب-هخچِ

د -ساقِ هغس

ج-تظل الٌخاع

 -3-3تِ ایدادخاطیت آّي رتایی درآّي تَسط یک آّي رتاتذٍى تواض تاآى چِ هی گَیٌذ؟
الف -هالش

ب -الکتریکی

ج -القای هغٌاطیسی

1

د -رساًایی

-3-4کذام کاًی اٍلیي تاردرایراى کشف شذ؟
الف-تیرًٍیت

ب-آٍیسٌیت

د-ایراًیت

ج-خًَیت

 -4پاسخ کَتاُ دّیذ.
الفَّ-رهَى رشذازایي غذُ ترشح هی شَد(
ب-تِ تخلیِ الکتریکی تیي اتر ٍزهیي گَیٌذ(
ج -درهَتَرالکتریکی اًرشی الکتریکی تِ چِ اًرشی تثذیل هی شَد؟(

1

)
)
)

د-آیٌِ ای کِ سطح درًٍی آى خیَُ اًذٍدٍسطح تیرًٍی آى تازتاب دٌّذُ تاشذخِ ًام دارد؟(

)

32
-5ترای عٌظر

S

./5

 16تعذادپرٍتَى ًٍَترٍى راهشخض کٌیذ.

 -6درٍاکٌش قرص خَشاى درآب دریک ظرف درتستِ تِ پرسش ّای زیرپاسخ دّیذ.
الفٍ -اکٌش ازچِ ًَعی است؟(فیسیکی یاشیویایی)
./5

ب-درایي ٍاکٌش چِ گازی تشکیل هی شَد؟

-7دٍعاهل تعییي کٌٌذُ طفات خاًذاراى راًام تثریذ.
./5

 -8الکترٍسکَج هقاتل دارای تارالکتریکی هٌفی است هیلِ ی شیشِ ای تارداری کِ تارآى هثثت است راتِ کالّک
الکترٍسکَج ًسدیک هیکٌین چِ تغییری درٍرقِ ّای الکترٍسکَج ایداد هی شَد؟چرا؟
+ + +
1

 -9تاتَخِ تِ شکل ًیرٍّای تیي خسن ّای تاردارهقاتل راتٌَیسیذ.
الفً -یرٍی تیي B ٍA
بً -یرٍی تیي CٍA
B

A

C

./5
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 -10تفاٍت تارالکتریکی ٍقطة ّای هغٌاطیسی چیست؟
1

 -11الف یک کاًی ًاهْرتاى ًام تثریذ.
ب -تیواری کِ درتذى ایداد هیکٌذ تَضیح دّیذ.

1/25

 -12الف -شثاّت دٍسٌگ کٌگلَهراٍهاسِ سٌگ راتٌَیسیذ
ب -تفاٍت ایي دٍسٌگ راًیستیاى کٌیذ.

1/5

 -13رسَتاتی کِ یخچال ّا حول هی کٌٌذ چگًَِ اًذ؟چرا؟
1

 -14شکل زیرچِ ًَع تازتاتی راًشاى هی دّذ؟چرا؟

پرتَّای تازتاب

پرتَّای تاتش
1/25

-15تِ چِ خسوی شفاف گَیٌذ؟

./5

-16الف-شکست ًَریعٌی چِ؟ب -چِ رًگی تیشترشکستِ هی شَدٍچِ رًگی کوترشکستِ هی شَد؟
1/5
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