
کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى خَزستاى  ادارُ 

اهتحاى ّواٌّگ پایِ ضطن

 ..............................آهَزضگاُ 

 هطخػات آزهَى زهاى آزهَى هطخػات داًص آهَز

هْر آهَزضگاُ

 علَم تجرتی: درس ساعت  :ًام 

 4:  تعذاد غفحات تاریخ  :ًام خاًَادگی 

 29:  تعذاد سؤاالت  دقیق70ِ: هذت  :ضوارُ 

 .هطخع کٌیذ  ( )گسیٌِ درست را تا عالهت  الف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  تِ جض چَب ،اص چِ هَاد دیگشی هی تَاى کاغز دسست کشد ؟

هَاسد الف ٍ ب  (د کتا ى  (ج  ًیطکش ( پٌثِ ب  (الف 

 «ٌّگام سَختي چَب تَیی از آى تِ هطام هی رسذ» سضا دس قسوتی اص گضاسش خَد ًَضتِ است کِ دس 

. هی تاضذ ................................... ایي سخي سضا یک ًَع 

 ًتیجِ گیشی( ًظشیِ د ( هطاّذُ ج ( فشضیِ ب  (الف 

 هٌطأ تیطتش آتص فطاى ّا ٍ صهیي لشصُ ّا ، هشتَط تِ کذام قسوت صهیي است ؟ 

 گَضتِ ی صهیي( خویش کشُ د ( جسٌگ کشُ ( ب ّستِ صهیي  (الف 

  ؟ ًذاسدکذام یک اًشطی رخیشُ ای 

سٌگی کِ دس تاالی کَُ قشاس داسد ( الهپی کِ اص سقف آٍیضاى است                               ب  (الف 

 آتی کِ اص آتطاس سشاصیش هی ضَد   ( سٌگی کِ دس ساحل دسیا قشاس داسد                             د  (ج 

  چِ  تثذیل اًشطی صَست هی گیشد ؟ رادیَدس 

 ًَساًی تِ صَتی ( صَتی تِ الکتشیکی                               ب  (الف 

 الکتشیکی تِ صَتی  ( حشکتی تِ صَتی                                    د  (ج 

 ....................................دس اٍلیي کاس تا هیکشٍسکَج تایذ 

 عذسی چطوی تٌظین ضَد  ( ًَس آى تٌظین ضَد                                       ب  (الف 

 عذسی تضسگ ًوایی تٌظین ضَد( صفحِ ی هیکشٍسکَج تٌظین ضَد  د  (ج 

 تا تَجِ تِ ایي کِ جاًَساى تِ ًَعی تا ّن صًذگی هی کٌٌذ ، ًَع صًذگی کذام هَسد ضثیِ هَسچِ داضتِ است ؟

 پطِ ٍ اًساى( هگس ٍ اسة             د ( کشکس ٍ ضیش         ج ( توساح ٍ  پشًذُ              ب  (الف 

 .کذام یک اص هَاسد صیش دس هعشض تیواسی فطاس خَى ّستٌذ 

 افشادی کِ غزاّای پشچشب هی خَسًذ ( افشادی کِ غزاّای کلسین داس ًوی خَسًذ  ب  (الف 

 هَاسد ب ٍ ج صحیح هی تاضٌذ( افشادی کِ غزاّای پشًوک هی خَسًذ  د  (ج 
اداهِ سَاالت دس صفحِ ی تعذ 
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 غفحِ دٍم

 اداهِ سَاالت صفحِ ی تعذ

 .هطخع کٌیذ  (  )گسیٌِ ی درست یا ًادرست را تا عالهت  ب

 

1 

2 

3 

 ظ         غ                                                                                                                                       

 .اص آب اکسیظًِ تشای اص تیي تشدى سًگ صسد چَب استفادُ هی کٌٌذ 

 .سٌْذ ٍ سثالى دٍ آتص فطاى فعال ایشاى هی تاضٌذ 

 .تٌَع گیاّی دس جٌگل ّای کاج صیاد است 

 .در جاّای خالی  ٍاشُ ّای هٌاسة  تٌَیسیذ  ج

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 .استفادُ هی ضَد ................................ تشای تْیِ سین ّای تشق اص فلض 

 . داسد ................................   ّستِ ی دسًٍی صهیي خاصیت 

 . خَساکی ّستٌذ ...................................... کیَی ، پشتقال ٍ لیوَ تشش ّوگی تشش هضُ تَدُ ٍ جضٍ 

 . ٍاسد ضَد .................................ٍقتی حشکت جسن تغییش هی کٌذ کِ تِ آى 

 . ًاهیذُ هی ضَد ...................................  ًیشٍی جارتِ ای کِ صهیي تِ یک جسن ٍاسد هی کٌذ 

 .تِ حساب هی آیٌذ .................................. کپک ّایی کِ سٍی هیَُ ّا دیذُ هی ضًَذ ًَعی  

 سؤاالت تطریحی ت

 ( دلیل 2 )ٌّگام استفادُ اص جَّش ًوک دس خاًِ چِ ًکاتی سا تایذ سعایت کشد ؟  1

1- ............................................................................................................................................................................. 

2- ............................................................................................................................................................................. 

اٍ اص چِ ًَع ظشفی تایذ تشای دسست کشدى تشضی استفادُ کٌذ ؟ . هادس هشین هی خَاّذ دس هٌضل تشضی کلن دسست کٌذ  2

 فلضی یا پالستیکی ؟ چشا ؟

 

 

 .جذٍل صیش سا کاهل کٌیذ  3
  رات ا زهیي لرزُ اثرات اجتواعی اثرات تْذاضتی زهیي لرزُ

  

  

 

 

 

 
 تِ ًظش ضوا چِ گاصی اص ایي تغییش ضیویایی تِ ٍجَد هی آیذ ؟. علی هقذاسی جَش ضیشیي سا دس سشکِ سیخت  4
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کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى خَزستاىادارُ 

 

 اهتحاى ّواٌّگ پایِ ضطن

 ..............................آهَزضگاُ 

  هطخػات آزهَى زهاى آزهَى هطخػات داًص آهَز

 

 هْر آهَزضگاُ

 علَم تجرتی: درس  :  ساعت  :ًام 

 4:  تعذاد غفحات     تاریخ  :ًام خاًَادگی 

 29:  تعذاد سؤاالت   دقیق70ِ: هذت  :ضوارُ 

 اداهِ ی سَاالت دس صفحِ ی تعذ

 چشا دس سٍصّای تشفی ، سٍی تشف ٍ یخ ؛ ًوک ٍ ضي هی سیضًذ ؟ 5

  .                  هَسد سا تٌَیسیذ2یک َّاپیوا کِ دس حال حشکت است چِ ًیشٍّایی ٍاسد هی ضَد ؟  تِ  6

    
 

سیٌا یک هاضیي دسست کشد اها ًوی داًست اص . آهَصگاس اص داًص آهَصاى خَاست کِ یک هاضیي هتحشک دسست کٌٌذ  7

 ( ساّکاس2 )ضوا چِ ساّْایی تِ اٍ پیطٌْاد هی کٌیذ ؟ . چِ ٍسیلِ ای تشای تِ حشکت دس آٍسدى آى استفادُ کٌذ 

  ( ..... )دس کذام هَسد صًذگی اداهِ هی یاتذ ؟ ضواسُ  8

 

   .......................................................................................چشا ؟ 

 علت اص تیي سفتي ًسل ضیش ایشاًی سا تٌَیسیذ ؟ 9

چِ ساُ ّایی سا جْت پیطگیشی اص تیواسی ّای ٍاگیش داس  « پیطگیری تْتر از درهاى است» : تا تَجِ تِ ایي جولِ  10

  هَسد2پیطٌْاد هی کٌیذ ؟ 

 

 

 .                                                                                  دٍ ضشس استفادُ اص ٍسایل سٍ تِ سٍ سا تٌَیسیذ 11

  .     

1-...............................................................................................................  

 

2...........................................................................................................................-  
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 غفحِ چْار 

 . هَسد سا تِ دلخَاُ تٌَیسیذ 2اص اصطالحات صیش  12

 

 : ........................................................................................................................................................................................تاصیافت 

 : .........................................................................................................................................................................................ٍاکسي 

 : ......................................................................................................................................................................................فتَسٌتض 

 : ............................................................................................................................................................................صًجیشُ غزایی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   ارزیاتی آهَزگار    

 شاد و سر افراز باشید

 

                             .................. : رتثِ 

            اهضا آهَزگار   
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بارمپاسخنامهردیف

الف

1
ب و الف موارد( د

مشاهده( ب 2

کره خمیر( ج 3

دارد قرار دریا ساحل در که سنگی( ج 4

صوتی به الکتریکی( د 5

شود تنظیم میکروسکوپ ی صفحه( ج 6

پرنده و تمساح( الف 7

باشند می صحیح ج و ب موارد( د 8

ب

(صحیح1

(غلط2

(غلط3

پ

1
مس

مغناطیسی 2

اسید 3

نیرو 4

رانشگ نیروی 5

قارچ 6

ت

1

نشود استفاده بسته های مکان در

 نشود قاطی ها شوینده سایر با

.هدد می واکنش فلزی ظرف در و است اسیدی که شود می استفاده سرکه از ترشی در چون ، پالستیکی 2
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https://biamoz.com/
https://biamoz.com/


BIAMOZ.comاستفاده از این فایل منوط به خرید از سایت بیاموز بوده و دارای امتیاز نشر دیجیتال می باشد و انتشار آن پیگیری قضایی دارد 

3
واگیر های بیماری شیوع ، ها آب آلودگی:  لرزه زمین بهداشتی اثرات

 بیکاری ، عزیزان دادن دست از:  رزهل زمین اجتماعی اثرات

4

 با کنید می مخلوط را هاآن شما وقتی. است اسید سرکه، که درحالی است باز( سدیم کربنات بی) شیرین جوش

 به فوراً و است تثبا بی و ناپایدار خیلی که آید می وجود به کربنیک اسید واکنش از بعد دهند، می واکنش هم

 .شود می شکسته کربن اکسید دی و آب

شود می ها یخ شدن آب باعث گرما ایجاد با و دهد می افزایش را مولکولی جنبش چون 5

6
هوا مقاومت نیروی

 وزن نیروی

الکتریکی موتور و چرخ از استفاده با 7

8
 را خرگوش نیاز مورد اکسیژن گیاه که دلیل این به ، هستند هم کنار در خرگوش و گیاه که ای محوظه در

 .ندک می فراهم را گیاه فتوسنتز عمل برای نیاز مورد اکسید دی کربن هم خرگوش و کند می تامین

زیستگاهش دادن دست از و انسان دست به شدن شکار 9

واکسن ، ورزش 10

11
 ای رایانه های بازی و  اینترنت به کردن عادت

برویم یکدیگر دیدن به کمتر که شود می باعث
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