ًام ٍ ًام ذاًَازگی:

تسوِ تعالی

ًام پسر:

پایِ  :پٌجن

هسیزیت آهَسش ٍ پزٍرش هٌطقِ پیزتکزاى
آسهَى هساز کاغذی

ًام آهَسضگاُ :ایزاًکَُ آتٌیل
طزاح سَال :ذاًن ٍلیراًی

ًام زرس :علـَم
تارید :

زی هاُ 1393

/

هست پاسرگَیی  45 :زقیقـِ

تا ًام ٍ یاز ذساًٍس هْزتاى تِ سَاالت سیز تا زقت پاسد زّیس.
پاسد غحیح را تا عالهت  هطرع کٌیس.
1

کسام یک اس هَارز سیز عٌػز است؟
الف) آّـي 

2

ب)ید 
ب) ستـارُ 

ج)َّا 

ز)الکل 
ز) آتـص 

ج) الهـپ 

اگز هَلکَل ّای یک هازُ اس زٍ یا چٌس ًَع اتـن ساذتِ ضسُ تاضٌس تِ آى چِ هی گَیٌس؟
الف) تزکیـة  ب) عٌػز 

6

ج) چزخ گَضت 

کسام یک اس هَارز سیز چطوِ ی ًَر طثیعی است؟
الف) ضوـع 

5

ب) پیچ گَضتـی 

ز) قزقزُ 

زر کسام هازُ سیز هَلکَل ّا هی تَاًٌس آسازاًِ رٍی ّن سز ترَرًس؟
الف)چَب 

4

ب) ّـَا 

ز) ضکـز 

کسام یک اس هاضیي ّای سیز پیچیسُ است؟
الف) سطح ضیة زار 

3

ج) آب 

ج) هرلَط 

ز) اتـن 

زر جاّای ذالی سیز کلوِ ی هٌاسة تگذاریس.
 فزضیِ ای کِ اس راُ ّای هرتلف زرست زر آیس ً ..................................اهیسُ هی ضَز. تِ آثاری کِ اس جاًساراى قسیوی زر سٌگ ّا تاقی هاًسُ است  .......................................هی گَیٌس. تا پیسایص  ....................................سًسگی زر ذطکی ّا آغاس ضس. ٍقتی جسوی حزکت هی کٌس تِ آى ٍ ..............................ارز ضسُ است. زر آسهایطگاُ ًَر را تِ کوک  ...................................تجشیِ هی کٌٌس. -زر سطح ضیة زار ّز قسر ضیة سطح کوتز تاضس ،تاال تززى اجسام . .....................................

7

غحیح ٍ غلط تَزى جوالت سیز را هطرع کٌیس.
 هطاّسُ استفازُ اس اًسام ّای حسی هرتلف است. -ترار ضسى آب یک تغییز ضیویایی است.

ظ
ظ

غ
غ

 -رتایص هَلکَل ّا زر ّوِ ی اجسام یکساى است.

ظ

غ

 -هاضیي کارّا را تزای ها آساى تز هی کٌس.

ظ

غ

8

طزس تطکیل رًگیي کواى را تَضیح زّیس.

9

تغییز ضیویایی را تَضیح زّیس؟ یک هثال تشًیس.
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10

کاًَى عسسی را تعزیف کٌیس؟

11

تا هطالعِ ی سٌگ ّای رسَتی چِ اطالعاتی زرتارُ ی گذضتِ ی سهیي تِ زست هی آیس؟

12

اّزم را تعزیف کٌیس؟ سِ قسوت اغلی آى را تٌَیسیس.

 13هَتَر الکتزیکی را تعزیف کٌیس؟ یک هثال تشًیس.

14

چزا ًثایس ّوِ ی فسیل ّای یک هٌطقِ را جوع آٍری کزز؟

15

طزس تطکیل الیِ ّای رسَتی را تٌَیسیس؟

16

اکسیس آّي چیست؟ اس چِ عٌػزّایی تطکیل ضسُ است؟

17

چزا هَاز ذاغیت ّای هتفاٍتی زارًس؟

18

ٍضع هَلکَل ّا زر هَاز هایع را تَضیح زّیس.

هَفق تاضیس

