ًام :

باسوه تعالي

ًام خاًَادگي :

هديريت آهَزش ٍ پرٍرش هٌطقه  01تهراى

ًام دبير  :آقاي فتاحي

دبيرستاى ًوًَه دٍلتي اهام حسي عسگري (ع)

كالس :

تاريخ اهتحاى 0932 / 01 / 22 :

اهتحاًات ًَبت اٍل 0932

سوال

-A

ًام درس  :علَم تجربي هفتن

زهاى اهتحاى :

سواالت نوتت اول

حذاقل40:

حذاکثر70:

نمره تاعذد :

جاهای خالی را تا کلمات مناسة پر کنیذ .

تارم

نمره تا حروف :

 -1فلس آلَ هیٌیَم را تِ صَرت غیر هعتقین از طثیعت ٍ کاًی ..................تِ دظت هی آٍرًذ .
 -2هَادی کِ در تراتر تغییرات گرها ٍ ًیرٍ ٍ الکتری عیتِ حعاظیت تاالیی دارًذ ً .........................اهیذُ هی ؼًَذ .
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 -3ررُ ای خٌثی کِ درٍى ّعتِ اتن قرار دارد ً .............................ام دارد .
 -4ترای افسایػ ظختی کرتي تِ آى هقذاری  ..........................هی افسایٌذ .
 -5ظَال کردى ٍ یافتي جَاب هْن تریي ًکتِ در  ......................اظت .
 -6زهاًی کِ طَل یک جعن را تا خط کػ ظاًتی هتری اًذازُ گیری هی کٌین دقت اتذازُ گیری ها حذٍد.................اظت
.

-B

در جمالت زیر یک غلط علمی وجود دارد ،آن غلط را مشخص کنیذ و صحیح آن را تنویسیذ ( .فعل جمله را تغییر نذهیذ)

ّ -1ویؽِ تیي دٍ هادُ کِ حج ن یکعاًی دارًذ ،هادُ کِ چگالی تیؽتر دارد ،جرم کوتر ًیس دارد .
 -2ظذین عٌصری ًافلس اظت کِ تِ راحتی تا چاقَ تریذُ هی ؼَد ٍ چگالی آى از آب کوتر اظت .
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 -3ظختی کاًی هاًٌذ تالک از ًاخي تی ؽتر اظت ٍ ًوی تَاى تر رٍی ًاخي خراغ ایجاد کٌیذ .
 -4فاصلِ تیي دٍ ایعتگاُ قطار را تا ٍاحذ هتر هی ظٌجٌذ .
-C

گسینه صحیح را انتخاب و تا عالمت ضرتذر مشخص کنیذ؟

 -1کذام یک از گسیٌِ ّای زیر تِ ترتیة از راظت تِ چپ یک ترکیة ،عٌصر اتوی ٍ عٌصر هَلکَلی را هعرفی هی کٌذ؟
الف) هتاى – گَگرد – گاز اکعیصى

ب) آب – جیَُ – گاز کرتي دی اکعیذ

ج) گاز کرتي دی اکعیذ – هط – کرتي

د) آب – طال – هتاى

 -2کذام هادُ در آب حل ًوی ؼَد؟
ب) ًفت

الف) اتاًَل

د) ظذین کلریذ

ج) جَّر ًوک

 -3چگالی کذام یک از هَارد زیر ًعثت تِ ظایریي تیؽتر اظت؟
ب) چَب

الف) آب

د) فَالد

ج) آلَهیٌیَم

 -4اگر هقذار یکعاًی از هَاد زیر را گرم کٌین ،هیساى اًثعاط کذام یک تیؽتر اظت؟
ب) الکل

الف) پالظتیک

د) هط

ج) ؼیؽِ

 -5کذام گسیٌِ ًادرظت اظت؟
الف) جیَُ فلسی هایع اظت

ب) گاز کُلر ٍ جیَُ عٌاصر ظوی ّعتٌذ

ج) آب یک هَلکَل ظِ اتوی اظت

د) ًیترٍشى جسٍ فلسات اظت

 -6از گسیٌِ ّای زیر کذام یک تِ صَرت اؼتثاُ ًَؼتِ ؼذُ اظت؟
الف) ظیواى از آّک

ب) پالظتیک از ًفت خام

ج) ؼیؽِ از خاک رُض

د) ظین هط از اتن ّای هط
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