ًوًَِ ظَاالت درض علَم تجرتی
ًام ًٍام خاًَادگی :

پایِ ّ:ؽتن

(َّالعلین)
دتیرظتاى ؼاّذ ؼْذای اکثاتاى
ًام کالض:

ظال تحفیلی 6996-97

-6گسیٌِ درظت رااًتخاب کٌیذ.
الف -آلیاشًَعی هخلَط ..........................اظت.
-9جاهذدرجاهذО
-2هایع درهایع О
-6جاهذدرگاز О
ب-دراثرظَختي ًاقؿ هادُ ی ظَختٌی چِ ًَع گازی حاـل هی ؼَد؟
-9اکعیصىО
-2کرتي هًََاکعیذО
-6کرتي دی اکعیذО
ج-کذام یک ازگسیٌِ ّای زیرالکترٍى آزادتیػ تری دارد؟
-9پالظتیکО
-2گَگردО
-6هط О
د-کذام کاًی زیرًؽاى دٌّذُ ی ؼرایط آب ٍَّای گرم ٍخؽک اظت؟
-9گرافیتО
-2آزتعتО
ّ-6الیت О

-4هایع درگازО
ً- 4یترٍشىО
-4چَبО
ّ-4واتیتО

-2جاّای خالی راتاکلوات هٌاظة پرکٌیذ.
الف-تِ هخلَط ًاّوگي جاهذدرهایع  ................................هی گَیٌذ.
ب -الکترٍى ّایی کِ ٍاتعتگی کوی تِ ّعتِ دارًذ...............................هی گَیٌذ.
ج-کاًی ..................تَظط اتَریحاى تیرًٍی درایراى کؽف ؼذ.
د -ازفعیل ّای هَجَد درظٌگ رظَتی در .............................اظتفادُ هی گردد.
-9جولِ ّای ـحیح ٍغلط راتاؾ ٍ غ هؽخؿ کٌیذ.
الف-درٌّگام هالػ پارچِ پؽوی تاهیلِ پالظتیکی ،تعذادالکترٍى ازهیلِ تِ پارچِ هٌتقل هی ؼَد .ؾ О
ب-الکترٍى ّا تعییي کٌٌذُ ی ًَع اتن ّعتٌذ .ؾ  ОغО
ج-ترای ؼٌاظایی گازکرتي اکعیذازهحلَل آب آّک اظتفادُ هی کٌین .ؾ ОغО
د-ترخی ازظٌگ ّای گراًیت دارای اٍراًین هی تاؼٌذ .ؾ ОغО

غО

-4یک هَردازکارتردّای هَادپرتَزاراتٌَیعیذ.
ب-هخور ...............

ّ-5رکذام ازجاًذاراى زیرچگًَِ تَلثذهثل هی کٌٌذ؟ الف-ظیة زهیٌی ...........

-6درتارُ اختالف پتاًعیل تِ ظَاالت زیر پاظخ دّیذ.
بٍ-ظیلِ اًذازُ گیری  ........................ج-چگًَگی ًفة درهذار .......................
الف -یکای اًذازُ گیری ........................
-7درجذٍل زیرقعوت الف ٍب راکاهل کٌیذ.

-8کاًی ؼٌاظاى ترای ؼٌاظایی کاًی ّاازچِ خَاـی اظتفادُ هی کٌٌذ؟

ًَع هاّیچِ

قلثی

اظکلتی

عول

الف

ارادی

رًگ

قرهس

ب

ّ-9رکذام ازظٌگ ّای زیرجس؛ کذام گرٍُ ازظٌگ ّاهی تاؼٌذ؟
الف-تازالت  .................ب-کٌگلَهرا  ........................ج-تراٍرتي .......................

د-هرهر .................

-61جاًَراى ٍتادچگًَِ هی تَاًٌذتاعث َّازدگی فیسیکی ؼًَذ؟

-66ؼکل هقاتل کذام رٍغ آّي رتاؼذى راًؽاى هی دّذ؟
هیخ ّاچگًَِ آّي رتاهی ؼًَذ؟

N
S

-62پاًکراض چگًَِ تاترؼح گلَکاگَى تاعث افسایػ قٌذ خَى هی ؼًَذ؟

-69چِ تفاٍتی تیي اعفاب حعی ٍحرکتی اظت؟
B
-64کرُّ AٍBرکذام دارای چِ تارالکتریکی ّعتٌذ؟

₊
⁺

-65چِ تفاٍتی تیي تارّای الکتریکی ٍقطة ّای هغٌاطیعی ٍجَد دارد؟
-66لقاح داخلی ٍلقاح خارجی راتاّن هقایعِ کٌیذ .

DNA -67چیعت؟ٍدرکذام قعوت ظلَل قراردارد؟
-68یک کاًی ظیلیکاتی ٍیک کاًی غیرظیلیکاتی هثال تسًیذ؟

هرروزتان نوروز

نوروزتان پیروز
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