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1

2

ٍقتی دختستچِ ای اش سسسسُ پاییي هی آید اًسضی جٌثطی آى دز ٌّگام پاییي آهدى ّس لحظِ :
الف) کوتس هی ضَد

ب) شیادتس هی ضَد

ج) تغییس ًوی کٌد

د) تِ ازتفاع سسسسُ تستگی دازد

دز کدام هثال شیس تثدیل اًسضی ًَزاًی تِ ضیویایی صَزت هی گیسد؟
الف) کسم ضة تاب

3

ب) تاتسی خَزضیدی

ج) الهپ

د) تسگ

اًسضی پتاًسیل تِ کدام ػاهل شیس تستگی ًدازد ؟
الف) جسم جسن

4

مدت امتحان  06دقیقه

ب) سسػت

ج) ازتفاع

د) جاذتِ شهیي
C

تا فسض پایستِ تَدى اًسضی کدام هَزد دزست است؟

B
A

الف) اًسضی پتاًسیل دز ًقاط  B ٍ Aتساتس است
ب) اًسضی جٌثطی گلَلِ دز ًقاط  C ٍAتساتس است
ج) اًسضی جٌثطی گلَلِ دز ًقطِ  Aتا اًسضی پتاًسیل دز ًقطِ  Cتساتس است
د) اًسضی پتاًسیل گلَلِ دز ًقطِ  Bتیطتس اش اًسضی پتاًسیل گلَلِ دز ًقطِ  Cاست
5

ًَع ٍ صَزت اًسضی هَجَد دز غرا :
الف) جٌثطی -ضیویایی ب) پتاًسیل -هکاًیکی

6

کدام یک اش هٌاتغ شیس تجدیدًاپریس است؟
الف) جرز ٍ هد

7

9

ب) تسق آتی

ج) ًفت ٍ گاش

د) شهیي گسهایی

هٌثغ اصلی اًسضی سَخت ّای شیستی  ...................است.
الف) خَزضید

8

ج) جٌثطیًَ-زاًی

د) پتاًسیل -ضیویایی

ب) ًفت

ج) گاش

د) ذغال سٌگ

دز صفحِ ّای خَزضیدی چِ تثدیل اًسضی صَزت هی گیسد؟
الف) ًَزاًی تِ گسهایی

ب) ًَزاًی تِ ضویایی

ج) گسهایی تِ ضیویایی

د) ًَزاًی تِ الکتسیکی

دز کدام یک اش حالت ّای شیس کاز صَزت گسفتِ است؟
الف) کُتی تِ جازختی آٍیصاى است

ب) ُّل دادى دیَاز

ج) ٍزق شدى دفتس ػلَم

د) ًگِ داضتي ٍشًِ تاالی سس

 11کدام گصیٌِ غلط است؟
الف) گسها صَزتی اش اًسضی است
ب) گسها تِ دلیل اختالف دها دز اجسام  ،هثادلِ هی ضَد
ج) دز حالت تؼادل (ّودها) تیي اجسام  ،گسها هثادلِ هی ضَد
د) گسها ّویطِ اش جسن گسم تِ جسن سسد اًتقال هی یاتد
 11دز اثس گسها کدام خصَصیت یک جسن جاهد کاّص هی یاتد.
ب) جسم

الف) حجن

د) ٍشى

ج) چگالی

 12یک هیلِ آلَهٌیَهی گسها زا تِ کدام زٍش اًتقال هی دّد؟
ب) زساًایی

الف) تاتطی

د) ّسسِ زٍش

ج) ّوسفتی

 13کدام هادُ زساًای ضؼیف تسی است؟
ب) جیَُ

الف) آب

د) َّا

ج) الکل

 14دز کدام یک اش زٍش ّای اًتقال گسها هادُ ًیص هٌتقل هی ضَد ؟
ب) ّوسفت

الف) تاتطی

د) ّسسِ زٍش

ج) زساًایی

 15کدام یک اش هطالة شیس دزست است؟
الف) سطح سیاُ کوتس اش سطح تساق تاتص گسهایی دازد
ب) سطح سیاُ تاتص گسهایی زا کٌدتس اش سطح تساق یا سفید جرب هی کٌد
ج) سطح تیسُ جرب کٌٌدُ قَی ٍ تاتص کٌٌدُ قَی است
د) اگس جسوی جرب کٌٌدُ قَی تاضد ً ،طس کٌٌدُ ضؼیفی است
 16پٌجسُ دٍ الیِ تا کدام یک اش زاُ ّای اًتقال گسها اش ّدز زفتي گسها جلَگیسی هی کٌد؟
الف) زساًایی

ومـره
با عدد

ب) تاتطی

تعداد داوص
با حروف

آموزان کالس

میاوگیه کالس

ج) ّوسفت

باالتریه ومره پاییه تریه ومره

د) ب ٍ ج

وضعیـت

رتبه
عالي بسیار خوب

خوب

متوسط

ضعیف

