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 بارم  ردیف
 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 1

 دارد.الف( محل ارتباط و اتصال نورون ها .................................... نام 

 ................................ مانع اصطکاک استخوان ها می شود. ب(

 ج( به کمک عدسی تصویر اجسام روی ............................ تشکیل می شود.

 .د( هورمون ها پس از ترشح در خون بر سلول های خاصی به نام ........................ تاثیر می گذارند

 بدن انسان ............................. کروموزوم دارد.ه( سلول های 

 و(مخمر به روش .......................... تولید مثل می کند.

1.5 

 وظیفه غده هیپوفیز را نام ببرید؟ 2
 

0.5 

 می شود؟ نجامتقسیم میتوز را تعریف کنید و بنویسید به چه منظور ا 3
 
 

1 

 نام ببرید؟دو وظیفه اسکلت انسان را  4
 
 
 
 
 
 

0.5 



 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 5

 الکترون هایی را که در الیه بیرونی اتم قرار دارند و وابستگی بسیار کمی به هسته دارند، ............. می نامیم.-الف

 دفع( -ذب)ج... می کنند.قطب های هم نام یک آهن ربا یکدیگر را...............و قطب های ناهم نام آن یکدیگر را......-ب

 را جسم ............... می نامیم. نکندهرجسمی که از خود نور تولید -پ

وقتی نور سفید تجزیه می شود بیشترین شکست مربوط به رنگ ............. و کمترین شکست مربوط به رنگ  -ت

 بنفش( -)قرمز........... است.

1 

 نمایید. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص 6

 در یک موتور الکتریکی انرژی الکتریکی به حرکتی تبدیل می شود. –الف 

 آینه ای که می تواند از یک جسم تصویر حقیقی تشکیل دهد آینه محدب )کوژ( است. –ب 

 مسیر آن تغییر می کند. اگر نور به صورت عمود از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر وارد شود ،-پ 

 را در یک مدار بیشتر کنیم شدت جربان الکتریکی افزایش می یابد.هر چه ولتاژ -ت

1 

 عبارت مناسب از ستون دوم را به ستون اول وصل کنید.)یک عبارت اضافه است( 7

 برق نما                            نقاطی که در آن ها خاصیت مغناطیسی بیشتر است.                          

 رسانای الکتریکی                                  ذره اتفاق می افتد.تغییربار الکتریکی فقط از راه جابجا شدن این 

 قطب مغناطیسی                        الکترون های آن ها به هسته هایشان وابستگی زیادی دارند.                 

 الکترون                            برای تعیین نوع بار الکتریکی از آن استفاده می شود.                        

 نارسانای الکتریکی                                                                                                                                

1 

آمپر را با آمپرسنج اندازه گیری کرده ایم.  5ولت وصل کرده ایم و جریان  500دو سر یک المپ رشته ای را به ولتاژ  8

 مقاومت این المپ را محاسبه نمایید با ذکر رابطه و یکا. 

 

 

 

0.5 
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 سواالت کوتاه پاسخ 9

 (0.25)چیست؟ 2و  1نیروی بین قطب های  رو به رودر شکل  –لف ا

 

 

ت این ر یک استخر پر از آب به ته آن نگاه می کنیم ، عمق آن را کمتر از اندازه واقعی می بینیم.علوقتی از کنا -ب
 (0.25)مشاهده کدام پدیده است؟

 
 
 

 (0.5)رق چشمه گسترده و چشمه نقطه ای نور در تشکیل سایه چیست؟ف -پ

1 

 در شکل های زیر زاویه بازتاب را محاسبه کنید. 10

 

 
 
 
 

0.5 

 در شکل های زیر مسیر درست پرتو نور را مشخص کنید. 11

 

 

 

 

 

 

0.75 

2 

1 N 



 پدیده خورشید گرفتگی در چه صورتی اتفاق می افتد؟ مناطق سایه و نیم سایه را با رسم شکل نشان دهید. 12

 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 

 .خالی را با کلمات مناسب پر کنید جاهای 13

 .............................................می گویند.نباشدبه اتم هایی که تعداد بار الکتریکی مثبت ومنفی آنها یکسان الف( 

 کرد.از آب اکسیژنه می توان گاز ................................................. تولید ب( 

 کمتر ازهفت دارند ............................ مزه اند.  (PHموادی که پی اچ )پ (

 بیشتر کانی های قیمتی حاصل..................................... مواد مذاب می باشند.ت ( 

  (سنگها در سه گروه آذرین،...............................و رسوبی تقسیم بندی می شوند.ث

 آب اسیدی در زمین آهکی نفوذ کرده و با انحالل، سنگ های آهکی ...................................... را به وجود می آورد.ه( 

1/5 

 .گزینه ی مناسب را انتخاب کنید 14

 در نواحی ................... مشاهده می شود.)کوهستانی/بیابانی( "یخبندان اکثراالف(فرآیندهای 

 ب(کانی بیرونیت به افتخار دانشمند ایرانی...........................نام گذاری شد)ابوریحان بیرونی/ابوعلی سینا(

 محکم تر(-رت بقیه ی سنگها هستند.)نرم ازی رسوبی تشکیل می شوند زیرا این سنگها ............. ج(فسیل ها درسنگها

 زنگ زدن(-مراه است.......................نام دارد.)سوختند(تغییر شیمیایی که با تولید نور و گرما ه

1 

 را مشخص کنید.جمالت درست یا نادرست  15

 الف(موادی که از آمیخته شدن دو یا چند ماده به دست می آیند مخلوط می نامند.

 ب(گاز کربن مونوکسید تولید شده در فضای سربسته را به راحتی می توان شناسایی کرد.

 اتم هایی ازیک عنصر که در تعداد پروتون ها باهم تفاوت دارند ایزوتوپ می گویند. ج(به

 د(کانی فلوئوریت جاذب رطوبت بوده و نرم ترین کانی است.

1 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 16

 الف(تفاوت ماسه سنگ و کنگلومرا در چیست؟

 ب(سنگهای دگرگونی ازچه سنگهایی به وجود می آیند؟

 ج(بیشترین جرم اتم در کجای آن قرار دارد؟

 د(فرآورده های سوختن شمع چه موادی می باشد؟

1 

ن تووآن بوا پروخنثی با از دست دادن سه الکترون به یونی با هجده الکترون تبدیل می شود.اگر نووترون هوای  اتم یک 17
 هایش برابر باشد عدد جرمی و عدد اتمی این عنصر چیست؟

 

 

 
 

0.5 

تووپ امیک ازاتم هوای زیور ایزواست.این اتم با کد 5،برابر 35با عدد جرمی  Xترون و پروتون در اتم فرضی اختالف نو 18
 است؟

 

 
D53

15C                    36
15B                 35

20A                   36
20 

 

 
 

0.25 

 

 

 موفق و پیروز باشید.
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