تِ ًام خذاًٍذ جاى آفزیي
آهَسضگاُ ---------------------
سَاالت تزم دٍم

ًام :
ًام خاًَادگی :

هذت آسهَى  57 :دقیقِ

علَم تجزتی پایِ ّفتن (اٍل هتَسطِ دٍرُ اٍل)

تاریخ اهتحاى :

کالس :
A

جاّای خالی را تا کلوِ ّای هٌاسة کاهل کٌیذ.
 -1دس ا٘تمبَ ٌشٔب ث ٝضی ٜٛی ٘ ......................یبصی ثِٛٔ ٝىٞ َٛبی ٔبد٘ ٜیست.
 -2عُٕ پشٚتئیٗ سبصی پشٚتئیٗ دس  ......................ا٘جبْ ٔی ٌیشد.
 -3حجٓ آثی و ٝدس ٚاحذ صٔبٖ اص سطح ٔمطع سٚدخب٘ ٝعجٛس ٔی وٙذ ٘ ......................بْ داسد.
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ٌٛ -4اسش ٟ٘بیی غزاٞب دس  ......................ا٘جبْ ٔی ٌیشد.
 -5دس سفشٞ ٜبی آثٟبی صیشصٔیٙی  ......................آة ثیٗ د ٚالی٘ ٝفٛر ٘بپزیش لشاس ٔی ٌیشد.
 -6اص ٔخّٛط خبن سع ثب آٞه  ......................ثذست ٔی آیذ.
B

درست یا ًادرست تَدى ّزیک اس عثارت ّای سیز را تعییي کٌیذ.
 -7سشخشي وّی ٝخ ٖٛتصفی ٝضذ ٜداسد.
 -8سّٞ َٛبی جب٘ٛسی داسای وّشٚپالست ٞستٙذ.
 -9ثخص عٕذ ٜی غطبء سّ َٛاص ِیپیذ تطىیُ ضذ ٜاست.
 -10سشعت حشوت آثٟبی صیشصٔیٙی دس سسٛثبت دا٘ ٝدسضت صیبد است.
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 ٕٝٞ -11ی اتٓ ٞب داسای ٞستٞ ٝستٙذ.
ٔ -12یضاٖ ا٘جسبط جبٔذات فّضی اص ٌبصٞب ثیطتش است.
 -13اوثش ٔٛاد ٔصشفی د سٔحیط ص٘ذٌی ٔب طی تغییشات فیضیىی  ٚضیٕیبیی اص ٔٛاد طجیعی ثذست آٔذ ٜا٘ذ.
 -14سٚد خب٘ ٝی ٔبسپیچ دس ٔٙبطك وٞٛستب٘ی جبسی ٞستٙذ.
C

درپزسص ّای سیز گشیٌِ درست را اًتخاب کٌیذ.
 -15سیبٞشي ٞی ضطی خ ٖٛخٛد سا ث ٝوذاْ حفش ٜی لّجی ٔی ثش٘ذ؟
اِف) دّٞیض ساست

ة) دّٞیض چپ

ج) ثطٗ ساست

د) ثطٗ چپ

 -16وذاْ ٔٙجع ا٘شطی تجذیذ ٘بپزیش است؟
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اِف) ا٘شطی سٛخت ٞبی ٌیبٞی

ة) ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔبیی

ج) ا٘شطی ثشق آثی

د) ا٘شطی سٛخت ٞبی فسیّی

 -17وذاْ ٔبد ٜی صیش سبختبس اتٕی داسد؟
اِف) وشثٗ دی اوسیذ

ة) آٗٞ

د) ٞیذسٚطٖ

ج) ٔتبٖ

 -18ضٙبٚس ثٛدٖ یب فشٚسفتٗ اجسبْ دس یه ٔبیع ٔشثٛط ث ٝوذاْ ٚیظٌی آٖ است؟
ة) حجٓ

اِف) چٍبِی

د) جشْ

ج) ٚصٖ

 -19وذاْ عبُٔ صیش دس ٔمذاس ا٘شطی پتب٘سیُ ٌشا٘طی جسٓ ٘ذاسد؟
ة) جشْ

اِف) ضذت جبرثٝ

د) استفبع اص سطح صٔیٗ

ج) سشعت

 -20وذاْ وشثٞٛیذسات صیش دس ثذٖ ٔب تجضیٕ٘ ٝی ضٛد ِٚی ثشای سالٔتی ٔب ٔفیذ است؟
اِف) سِّٛض
D

ة) ٘طبستٝ

د) لٙذ ٔیٜٛ

ج) ٌّٛوض

تِ پزسص ّای سیز پاسخ کَتاُ تذّیذ.
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 -21د٘ ٚطب٘ ٝی ٚجٛد ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔبیی سا ٘بْ ثجشیذ
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 -22د ٚعبُٔ ٔٛثش دس تبثص ا٘شطی ٌشٔبیی تبثص ضذ ٜاص سطح اجسبْ سا ٘بْ ثجشیذ.

0/5

 -23سِّٛی وٞ ٝست ٝی آٖ فبلذ غطبء پٛضب٘ٙذ ٜثبضذ چٔ ٝی ٌٛیٙذ؟

0/5

 -24ثیطتش آ٘ضیٓ ٞبی سٚد ٜی ثبسیه تٛسط وذاْ لسٕت تشضح ٔی ضٛد؟
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 -25وذاْ سي ٞب ث ٝثبفت لّت خ٘ٛشسب٘ی ٔی وٙٙذ؟
0/5

ٔ -26شص فٛلب٘ی ٔٙطم ٝی اضجبع چ٘ ٝبْ داسد؟

0/75

 -27س ٝسا ٜحفبظت اص ٔٙبثع طجیعی سا ٘بْ ثجشیذ.
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 -28د ٚعبُٔ ٔٛثش دس دلت ا٘ذاصٌ ٜیشی سا ٘بْ ثجشیذ.
0/75

 -29جذ َٚصیش سا وبُٔ وٙیذ:
٘بْ جسٓ

خبصیت

اًعطاف پذیزی -غیز اًعطاف پذیز

رساًاً-ارساًای الکتزیکی

ضکٌٌذُ -چکص خَار

خط کص فلشی هعوَلی

E

تِ پزسص ّای سیز پاسخ کاهل دّیذ:
 -30استفبد ٜاص پشدٞ ٜبی ٘مش ٜای سً٘ دس پطت ضیطٞ ٝبی خٛدسٞ ٚب ئش فصُ تبثستبٖ چ ٝوٕىی ث ٝسا٘ٙذٌبٖ ٔی وٙذ؟
1

 -31اِف) ٔسیش سٚثشٔ ٚشثٛط ث ٝوذاْ ٘ٛع ٌشدش خ ٖٛاست؟
ثطٗ چپ
ة)  B ٚ Aوذاْ سي ٞب سا ٘طبٖ ٔی دٞذ؟

A

وُ ثذٖ

B

دّٞیض ساست

1

1

 -32غبس ٞبی آٞىی چٍ ٝ٘ٛتطىیُ ٔی ض٘ٛذ؟

-33دا٘طٕٙذاٖ اص سٚش غیش ٔستمیٓ ث ٝسبختبس اتٓ  ٚسسٓ ٔذَ اتٕی پی ثشد ٜا٘ذٔ .ف ْٟٛایٗ سٚش سا ثیبٖ وٙیذ.

1

 -34ثب تٛج ٝث ٝضىُ لسٕت ٞبی خٛاست ٝضذ ٜسا ٘بْ ٌزاسی وٙیذ:
1
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 -35عّٕىشد سٚد ٜی ثضسي سا دس سٛٔ ٝسد ثٛٙیسیذ؟

0/75
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 -36تِٛیذ سٛخت ٞست ٝای  ٚاستفبد ٜاص آٖ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبیی اص تجذیُ عّٓ ث ٝفٙبٚسی است .دا٘طٕٙذاٖ ٞست ٝای دس دست

1

یبفتٗ ایٗ فٙبٚسی دس چ ٝضبخٞ ٝبیی اص عّ ْٛفعبِیت داضت ٝا٘ذ.

ٔ -37فبٞیٓ صیش اس تعشیف وٙیذ:
1

عّ:ْٛ
تشویت:

هسائل سیز را حل کٌیذًَ(.ضتي فزهَل ٍ ٍاحذ الشاهی است)
 -38ضخصی ثب اعٕبَ ٘یشٚی ٘ 200یٛتٗ جسٓ  50ویٌّ ٛشٔی سا ث ٝا٘ذاص ٜی ٔ 4تش سٚی سطح افمی ٔی وطذ .وبس ا٘جبْ ضذٜ
تٛسط ضخص سا ٔحبسج ٝوٙیذ.
 -39ضخصی دس ٍٙٞبْ صجحبٌ٘ 100 ٝشْ ٘بٖ ِٛاش ٌ 50 ٚشْ ضیش پش چشة ٔصشف ٔی وٙذ .ایٗ ضخص ثب خٛسدٖ ایٗ ٔمذاس
ٔبدٞی غزایی چٙذ ویّ ٛطٚال٘شطی دسیبفت ٔی وٙذ؟

هادُ غذایی

اًزصی ضیویاییKJ/g

ًاى لَاش
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ضیز پز چزب

3

پیزٍس ٍ سزتلٌذ تاضیذ

1
1

