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 نمره( 1210)هرکدام . جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید

 ............... از رسیدن پرتوهای  پرانرژی  و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری می کند.....از ..........ـگ الف( 

 .............. را در رادیاتور خودرو می ریزند تا از یخ زدن آب در زمستان جلوگیری کند................  ب(

 ...... تولید یا مصرف می شود.) کربن مونوکسید/ کربن دی اکسید(....به شکل ..................... "کربن  "در چرخه کربن   پ(

 ................ گفته می شود.......................به تندی خودرو یا هر متحرک  در هر لحظه ت( 

 ............. دارد. ) مستقیم / وارونه (....با توجه به قانون دوم نیوتن شتاب جسم با نیروی وارد بر جسم رابطه ی .......... ث(

 ت میشوند............ یاف.بیشترین و متنوع ترین فسیل ها در محیط های ......................ج( 
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 ( نمره 1210هرکدام )   عبارات زیر را مشخص کنید. درست یا نادرست بودن

 نادرست   درست                                                                   باقی می مانند .پالستیک ها برای مدت طوالنی در طبیعت الف( 

 درست                نادرست                     تبدیل می شوندکاتیون در تشکیل یک ترکیب یونی برخی اتم ها با گرفتن الکترون به ب( 

 درست                نادرست                                               است. نیوتن بر کیلوگرم 11شتاب جاذبه در سطح زمین تقریبا پ( 

 نادرست در همه جا یافت می شوند و تشخیص آن آسان است.                                  درست                فسیل های راهنمات( 
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 نمره ( 120) هرکدام . گزینه ی مناسب را انتخاب کنید

 پوسیدگی دندان جلوگیری کند ؟موارد زیر را به خمیر دندان اضافه می کنند تا از کدام یک از الف( 

 سدیم(0                              هیدروژن( 3                                فلوئور ( 1                                             کلر (2

 محسوب می شود ؟ مصنوعی کدام یک از گزینه های زیر جزء بسپار هایب( 

 ( ا بریشم0                                پالستیک( 3                                    پشم( 1                                     گوشت (  2

  است ؟ بیشترنقطه جوش کدام یک از هیدروکربن های زیر پ( 

2 )C2H6                                     1 )CH4                                 3) C9H20                                 0) C5H12 

 بوده است ؟ قاره ی گُندواناکدام یک از سرزمین های امروزی جزء ت( 

   آمریکای شمالی (0                                     کانادا( 3                                  آفریقا( 1                                         اروپا( 2

 حاصل برخورد ورقه ی ایران با کدام ورقه سنگ کره است ؟ رشته کوه های زاگرسث( 

 عربستان( 0                                      اروپا( 3                   آمریکای جنوبی ( 1            آفریقا                          (2
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 نمره( 120) هر کدام . بدهید جواب کوتاهبه هریک از پرسش های زیر 

 نام ببرید ؟ فلز پرکاربردچند نوع  الف(

 را بنویسید ؟ فلز مسدو مورد از ویژگی  ب(

 دو مورد از سوخت های فسیلی را نام ببرید ؟پ( 

  ؟اقیانوس زمین چه نامیده می شود اولین خشکی زمین و اولین ت( 



0 

 عناصر را مشخص کنید. ف) دوره(ـــــــــردیوه( و ـــرون)گـــــتــــس -مدل بور رسم شده عناصر به با توجه

 

Ne:                       21                                      پ(Na22  :                                         ب( C 6 الف(        
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 نمر ه ( 1210) هر کدام .را تکمیل کنید )کوواالنسی(یونی و اشتراکیپیوند با توجه به جدول زیر تفاوت های اساسی بین 

 پیوند اشتراکی پیوند یونی

 ............................................................. دو اتمبین  .......................................................... دو اتم بین

 .......................................................... :    الکترون ها ..........................................................   : الکترون ها
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 نمره( 1210) هرکدام .کره را به ترتیب کامل کنید انواع حرکت ورقه های سنگ

 ب( .............................                                       پ( .............................                                                دور شوندهالف( 
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 اگر تندی متوسط متحرکی 
 پیماید؟متر را در چه زمانی ) بر حسب ثانیه( می  m011باشد این متحرک مسافت   01⁄ 
 ) نوشتن قسمت داده ها و فرمول الزامی است(
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ساعت طی کرده باشد سرعت متوسط  1کیلومتر باشد و این مقدار جابه جایی را د ر مدت  111اگر مقدار جابه جایی  یک متحرکی  

 نوشتن قسمت داده ها و فرمول الزامی است() آن چقدر است؟
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 کیلوگرم را مطابق شکل زیر هُل می دهند این جعبه با چه شتابی حرکت خواهد کرد؟ 11ای به جرم علی و حسین جعبه 
 ) نوشتن قسمت داده ها و فرمول الزامی است(

F1 = 60 N                       F2 = 20 N                                                                                                                                          
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 نمره ( 2به هریک از مفاهیم زیر جواب کامل بدهید . ) هرکدام 

 لف( نفت خام چیست ؟ و یک مورد از کاربرد نفت خام را نام ببرید ؟ا

 

 ب( فسیل چیست ؟

 

 پ( سونامی چیست ؟
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 ردیف
 بســـــــــــــــــــــــــمه تـــعــــــــالی

0 

 

 پاسخ های صحیح هر عبارت به ترتیب:  

        نمره( 12.0)پ( کربن دی اکسید                    نمره( 12.0)) ضدیخ(   ب( اتیلن گلیکول                      نمره( 12.0)الف( اوزون   

 نمره( 12.0)ج( دریایی                                             نمره( 12.0)مستقیم ث(             نمره( 12.0)ت( تندی لحظه ای  

. 
 هر عبارت به ترتیب: پاسخ های صحیح

 نمره( 12.0) هر مورد             درست ت(  درست   نا پ(  درست   نا ب(  درست    الف(
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 پاسخ های صحیح هر عبارت به ترتیب: 

 نمره( 120هر مورد )             0گزینه ث(     .ت( گزینه        3پ( گزینه        3ب( گزینه       .الف( گزینه  

 

 

0 

 نمره( 120)        آلومینیوم)دو مورد کافی است( –آهن –مس  –طال الف( 

 نمره( 120)       قابلیت مفتول شدن-رسانای جریان برقب( 

 نمره( 120)       گاز طبیعی –نفت خام  –زغال سنگ پ( 

 نمره( 120)       پانگه آ) خشکی( پانتاالسا ) اقیانوس ( ت(

0 
 ه ترتیب:پاسخ های صحیح هر عبارت ب

 نمره( 12.0) هر مورد               .ردیف:      8ستون :  پ(               3ردیف:      0ستون:  ب(             .ردیف:      0ستون:  الف(

 

6 

 ه ترتیب:پاسخ های صحیح هر عبارت ب

 نمره ( 12.0صورت می گیرد ) پیوند اشتراکی ( )  نافلزبین دو اتم   -نمره (  12.0صورت می گیرد ) پیوند یونی(  )  فلز و نافلزبین دو اتم  

 نمره(            12.0پیوند اشنراکی ( ) گذاشته میشوند)به اشتراک الکترون ها : -نمره(  12.0انجام می دهند ) پیوند یونی ( ) داد وستدالکترون ها : 
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 ه ترتیب:های صحیح هر عبارت ب پاسخ

 نمره( 12.0) هر مورد ب( نزدیک شونده             پ( امتداد لغز            
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 نمره(  12.0داده ها                                                   فرمول                    ) 

   تندی متوسط:
 ⁄ 01                

مسافت طی شده

زمان
                            = تندی متوسط                                                               

زمان
 نمره ( 12.0)             01=   

   011مسافت طی شده : متر

   = 01ثانیه                                                                                                                 زمان : ؟                                                     

  
             = زمان 
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 نمره ( 12.0داده ها                                                   فرمول                    ) 

کیلومتر                 1..جابه جایی : 
جا به جایی

زمان
                       = سرعت متوسط                                                            

 
 نمره ( 12.0)                  = سرعت متوسط        

 ساعت .زمان : 

                                                                                                          سرعت متوسط : ؟                            
 = سرعت متوسط   001  ⁄ 
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 نمره ( 120داده ها                                                   فرمول                    ) 

                                   کیلوگرم     1.جرم : 
 نیروی خالص

جرم جسم
  = شتاب جسم                                                        

  
 نمره ( 120= شتاب جسم           )   

 F1-F2= 60-20=40 Nنیروی خالص: 

             شتاب : ؟               
  =  شتاب جسم  .   ⁄  

 –دارو سازی  –نمره (  در رنگ سازی  120( نفت خام مایعی غلیط و سیاه رنگ و مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن است ) الف 00

 نمره ( 120اربرد دارد  ) ککود شیمیایی  و غیره 

 نمره ( 0های رسوبی وجود دارند فسیل می گویند )  گرسوبات و سنو ب( به آثار و بقایای اجساد جانداران قدیمی که در بین مواد 

پ( هنگامی که در بستر اقیانوس ها  زمین لرزه یا آتشفشان رخ می دهد سونامی ایجاد می گردد ) 0 نمره ( 

                                                                                                                                                                        

پاسخنامه و ریزبارم سواالت 
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