
 

 بارم سئواالت ردیف

 جاهای خالی راباکلمات مناسب پرکنید. 1

 گیجگاهی(-ی درقسمت ....................قشرمخ است.)پس سرییشنواالف(مرکز 

 جوانه زدن(-ب(مخمر به روش....................تولیدمثل می کند.)دو نیم شدن

 غیرسیلیکاتی(-ج(ژیپس وهالیت ازکانی های.................هستند.)سیلیکاتی

 نقطه ی(-نور.................باشد.)گستردهد(برای تشکیل سایه ونیم سایه بایدمنبع 

 .عمود(به سطح جداکننده درمحیط بتابدشکست پیدا می کند-ه(زمانی که نور به صورت...............)مایل
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0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 صحیح یاغلط بودن جمالت زیر رامشخص کنید. 2

 غلط         صحیحالف(تنضیم ضربان قلب برعهده مخچه است.  

 غلط      هستند.   صحیح ریزب(دربازلت اندازه بلورها

 غلط      .   صحیحآید کروموزومی بوجودمی12سلوله 2کروموزومی بعدازتقسیم میوز)کاستمان(12ج(ازیک سلول 
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0.25 

0.25 

 کنندگی آن..................می یابد. حلآب همراه با مقداری..............خاصیت اسیدی پیدا می کند وقدرت  3

                        کاهش  –د(امالح            کاهش – 2coج(             افزایش – 2coب(        افزایش -الف(امالح 

0.5 

 در کدامیک از وسایل زیر هم تصویر حقیقی و هم تصویر مجازی تشکیل می شود؟ 4

 د(آینه تخت                      ج(عدسی واگرا                          ب(آینه کاو                     الف(آینه کوژ

0.5 

 کدام کانی زیر جز کانی های صنعتی می باشد؟ 5

 د(الف و ج                        مسکویتج(                        ب(فلوئوریت                    ارتز کو -الف  

0.5 

 کدامیک از عبارت زیر نادرست است؟ 6

 ب(تصویر در عدسی های واگرا همواره مجازی است                                           الف(کانون آینه های کاو حقیقی است 

 د(در پیچ جاده از آینه های کوژ استفاده می کنند              می دهد ج(ذره بین یک عدسی واگرااست که تصویرمجازی

0.5 

 به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 7

 الف(به محل اتصال استخوان ها به یکدیگر گفته می شود:.....................

 ....................................................2......................................................1ب(دو مورد از نشانه های تغییر شیمیایی را بنویسید.

 ...................................................2......................................................1ج(دو نوع هورمون که از لوزالمعده ترشح می شود

 ....................................................................؟مت افزایش یابد جریان عبوری چه تغییری می کند.د(در یک رسانه وقتی مقاو

 ه(کدام آینه در دندانپزشکی کاربرد دارد؟.....................................
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0.5 

0.5 

 0.5 کشندیا در آب گرم ؟ چرا؟ماهی ها در آب سرد بهتر نفس می  8

 نام:          

 نام خانوادگی دانش آموز:

 :یشماره دانش آموز

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آموزش وپرورش

 اداره آموزش وپرورش شهرستان آمل

 متوسطه اول-دبیرستان غیردولتی پروین اعتصامی

 نوبت :دوم

 3/97  /5تاریخ امتحان:  

 نمره باعدد

 نمره باحروف:

 / 

 مهر

 آموزشگاه

                                   کالس:                                       پایه:                                      نام درس:                              زمان:         

 (1صفحه)



 

 

 .نوترون است 146الکترون و 92پروتون و  92داری  xاتم  9

 الف(عدد جرمی آن چند است؟........................

 ب(آیا این اتم خنثی است؟.............................

0.5 

 0.5 امروزه برای درمان بیماری قند وابسته به  انسولین چه میکنند؟ 10

 0.5 .دو مورد از ویژگی های سنگ های رسوبی را بنویسید 11

 0.5 سنگ هایی که عوامل حمل جابه جا میکنند با سنگ هایی که توسط یخچال حمل میشود چه تفاوتی دارند؟ چرا؟ 12

 دو عامل موثر  برقدرت آهنربا ی الکتریکی را بنویسید. 13

1.........................................2........................................ 

0.5 

 مفاهیم زیر را توضیح دهید. 14

 الف(چرخه سنگ:

 ب((پاشندگی نور:

0.5 

 به نواحی مرطوب دارد؟ نسبتنی در نواحی خشک دوام بیشتری چرا آثار باستا 15

 

0.75 

ست عددآمپرسنج چند آمپر است؟)نوشتن فرمول الزامی ولت ا 12هم و اختالف پتانسیل باتریا 4درمدار مقابل مقاومت المپ 16

 است(

 

 

 

 

0.75 

 0.75 دهید؟آیا کانی ها میتوانند مضر باشند یا ایجاد بیماری نمایند؟ با یک مثال توضیح  17

 بعد ازباردارشدن:خنثی هستنداگر یک میله ای پالستیکی را مطابق شکل به کره ها نزدیک کنیم  Bو  Aدوکره  18

 ...........................................A..........................................Bالف(بار هر کره را تعیین کنید  

 چه نام دارد؟باردار کردن ب( این روش 

0.75 

 0.75 .آیا با تکه تکه کردن یک آهنربای میله ای خاصیت آن از بین می رود؟ توضیح دهید 19

شکسته می شود غلیظ یا رقیق بودن محیط ها را مشخص کنید و برای  2به محیط  1پرتو نوری مطابق شکل هنگام ورود از محیط  20

 یک مثال بزنید. 2محیط 

 

 

 

 موفق وپیروز باشید.
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