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 (1صفحه)    :            کالس                       رشته:                             هفتنپایه:                   علوم تجربینام درس: 

 

 

 

 ههر آهوزشگاه

 

 

 

 )ف( ٍ جوالت غلظ سا ثب )ؽ( هـخق وٌیذ.جوالت كحیح سا ثب -1

 ؽ        ف                                      داسد. بسدیچ، سٍدخبًِ هؼیش هصیبد ثبؿذدس كَستی وِ ؿیت صهیي الف: 

 ؽ        ف                    .فبكلِ ثیي رسات جبهذ اص  گبصّب ثیـتش اػتة: 

 ؽ        .    فسا ثِ اًشطی الىتشیىی تجذیل هی وٌذ اص ًَس خَسؿیذ كفحِ ّبی خَسؿیذی اًشطی حبكلج: 

 ؽ        ف               د: ػلَلْبی گیبّی دیَاسُ ػلَلی ٍ ولشٍ دالػت داسًذ.

 بارم

1 

 جوالت صیش سا ثب ولوبت داخل دشاًتض وبهل وٌیذ. -2

 آّه ( اضبفِ هی وٌٌذ. –ثشای ثبال ثشدى ػختی وشثي دس تْیِ ًَن هذاد ثِ آى )خبن سع الف: 

 آلَهیٌیَم( اػتفبدُ هی ؿَد.  -دس ػبخت ثذًِ َّادیوب اص فلض) هغة: 

 وجذ( ػبختِ هی ؿَد.  –كفشا دس )ویؼِ كفشا ج: 

 هیلی هتش( اػت.-حؼت )ػبًتی هتش یىی اص هْن تشیي وبسّبی اداسُ َّاؿٌبػی اًذاصُ گیشی همذاس ثبسًذگی ثشد: 

 
 
 

1 

 

  ػَاالت چْبسگضیٌِ ای -3

     ثِ ػفشُ آة صیش صهیٌی چِ هی گَیٌذ؟ الف: 

    آثـبس             تٌذاة      آثخَاى          آثتبص

 هتش ثبال ثشدُ اػت وبس اًجبم ؿذُ ثشاثش اػت ثب   5/1ًیَتي ٍصًِ ای سا تب استفبع  200ٍصًِ ثشداسی ثب ٍاسد وشدى ة:

   J3000       j 300        kj 3000           kj 30                

 تجذیل ػلن ثِ ػول چِ ًبم داسد؟ج: 

       ًظشیِ       ٍالؼیت             فٌبٍسی            آصهبیؾ

  دس وذام ثخؾ ػلَل اًجبم هی ؿَد؟ دشٍتئیيتَلیذ د: 

   )وُشیچِ(ٍاوَئل              لظیگدػتگبُ             )ساویضُ(هیتَوٌذسی             )سًبتي(سیجَصٍم

1 

 ثشای وویت ّبی صیش یىبی هٌبػت ثٌَیؼیذ.  (ى تؼشیف هی ؿَدآاًذاصُ ّش چیض ثب یىب یب ٍاحذ )-4

 : عَلجشم:                                                   

5/0 

 هلشف دٍثبسُ( -ثبصیبفت-ثشای هحبفظت اص هٌبثغ عجیؼی ػِ ساُ دیـٌْبد ؿذُ اػت. )وبّؾ هلشف -5

 ّشیه اص هَاسد صیش ثیبًگش وذام ساُ هحبفظت اص هٌبثغ اػت؟ 

 الف: هبدس هشین ظشف ؿیـِ ای وـه سا ؿؼتِ ٍ ػذع دس آى ًگْذسی هی وٌذ. 

 ة: ثشای خشیذ هیَُ صًجیل یب ویؼِ دبسچِ ای ثجشین.

5/0 

  

 ًوشُ ٍسلِ:                                  
 

 

 ثبػذد
 

 
 ًوشُ تجذیذًظش

 

 

 

 ثبػذد
  

  ثبحشٍف  ثب حشٍف

 ًبم دثیش ٍ اهضب               تبسیخ 

 

 

  ًبم دثیش ٍ اهضب                   تبسیخ
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 (2صفحه )           :                  کالس             رشته:                         هفتنیه: پا                   علوم تجربینام درس: 

 

 

 ههر آهوزشگاه

 

 
 

 «اوؼیظى   – آلَهیٌیَم –آة »        ثشای ّشیه اص جبّبی خبلی یىی اص هَاسد صیش سا لشاس دّیذ.  -6

 فلض : ..................... 

 ػٌلش   

 ًبفلض: ......................  هبدُ خبلق 

 تشویت  : ...........................                            

75/0 

 ًبدزیش ّؼتٌذ؟ جذیذدزیش ٍ وذام ت ذیذوذام یه اص هٌبثغ اًشطی صیش تج -7

 ج: ػَخت فؼیلی                       ة: اًشطی خَسؿیذی                                الف: ػَخت ّؼتِ ای                   

75/0 

 5/0 ، وشثَّیذسات ّب، ٍیتبهیي  ٍ چشثی ّب وذام ّب تَلیذ اًشطی هی وٌٌذ؟اص ثیي چْبس دػتِ هَاد هغزی دشٍتئیي ّب -8

 الف(ػِ ساُ اًتمبل گشهب سا ًبم ثجشیذ. -9
 

  وذام سٍؽ فمظ دس هبیؼبت ٍ گبصّب كَست هی گیشد؟ ة(

 

1 

 ّشیه اص ػجبست ّبی ػوت ساػت سا ثِ ولوِ ًَؿتِ ؿذُ هشثَط ثِ آى دس ػوت چخ ٍكل وٌیذ.  -10

 لثِالف(ػالهت دَػت ٍ                                         A(ٍیتبهیي 1

 ة(ػالهت چـن ٍ ثیٌبیی                                         B(ٍیتبهیي 2

 ج(دسهبى ون خًَی                                        C(ٍیتبهیي   3

                    د(ووه ثِ جزة ولؼین                                          D( ٍیتبهیي 4
 

1 

 

 

 

 هفبّین صیش سا تؼشیف وٌیذ.  -11

 غـبی دالػوبیی  الف: 
 

 ة: گَاسؽ
 

 ج: لبًَى دبیؼتگی اًشطی
 

 د: ثبفت
 

2 

 ّبی خًَی صیش سا ثٌَیؼیذ.  یبختِوبس ّشیه اص -12
 

 گلجَل لشهض

   گلجَل ػفیذ

5/0 

 

 

 

 



 

 ثبسم اداهِ ػَاالت

 دس ساثغِ ثب دػتگبُ گشدؽ خَى ثِ ػَاالت صیش دبػخ دّیذ.  -13

 چِ ًبم داسد؟  وٌذاص للت خبسج هی  خَى سا  سگی وِّش الف: 

 ة:ثِ حفشُ ّبی دبییٌی للت چِ هی گَیین؟

 ح: هؼیش گشدؽ ؿـی خَى سا ثٌَیؼیذ. ) اص وجب ؿشٍع هیـَد ٍ ثِ وجب ختن هی ؿَد(

1 

 ثِ ػَاالت صیش دبػخ وَتبُ دّیذ.  -14

 الف: ثِ ثشجؼتگی ّبی اًگـت هبًٌذ داخل سٍدُ ثبسیه چِ هی گَیٌذ؟ 

 ة: ًـبػتِ ٍ ػلَلض اص اتلبل چِ هَلىَلْبیی ثَجَد هی آیٌذ؟ 

  ٍػیلِ اًذاصُ گیضی دهب چِ ًبم داسد؟ج: 

 د: ثضاق دّبى وِ ؿبهل اة ٍ اًضین اػت اص وجب تشؿح هی ؿَد؟ 

1 

 صیش سا ثٌَیؼیذ.اًشطی رخیشُ ؿذُ دس ّشیه اص هَاسد  -15

 الف: ووبى وـیذُ ؿذُ

  ة: هشؽ دختِ ؿذُ
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 دس ؿىل سٍثِ سٍ ّش فلؾ ثیبًگش وذام گبص تٌفؼی اػت؟الف:  -16

 
  ة: وبس ولیِ چِ هی ثبؿذ؟

 

 ٍاحذ وبس دس ولیِ چِ ًبم داسد؟ ح(

 

1 

 الف: اًشطی جٌجـی ثِ چِ چیضّبیی ثؼتگی داسد؟ -17

 

 

 ة: اص دٍ هبؿیي دشایذ ٍ وبهیَى وِ ثب ػشػت ّبی یىؼبى دس جبدُ دس حبل حشوت ّؼتٌذ اًشطی جٌجـی وذام ثیـتش اػت؟ 

 

0.5 

 

 

 

 ثشای جبی خبلی اص هَاسد داخل دشاًتض یه هَسد سا اًتخبة وٌیذ.-18

 سٍدُ ثبسیه( - )هؼذُ-------------هحل گَاسؽ ًْبیی غزا وجبػت؟

0.5 

  هَفك ثبؿیذ.

 


