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 نوونه سواالت علوم تجربي

 پايه نهن هتوسطه اول  

 جمالت زير را با اصطالحات مناسب کامل کنيد .  -الف 
 

 . ظاؼظ يام. کًًع  . . . . . . . . .  هي خلُگيؽي ظيعاو پُقيعگي اؾ تا افؿايًع هي ضميؽظيعاو بٍ کٍ اي هاظٌ -1
  نُيع هي يکعيگؽهتًل بٍ بيهتؽي . .. . .  يُيعهايباتؼعاظپ ها اتن بؽضي ضغي، پيُيع َتهکيل الکتؽَيي ظؼههاؼکت  -2
 . گُيًع هي.   . .گؽظظ. . . .  هي خكن زؽکت َهايغ نُظ َاؼظهي خكن هابٍ ييؽَي خهت ظؼضالف کٍ ايغکاکي ييؽَي -3
 . نُظ هي گفتٍ . . . . .  ييؽَ. . . . . يک اثؽچؽضايًعگي -4
 . هكتًع خايعاؼاو. . . . . . . . . . . . . . .  ؿخ قلُلي ظيُاؼٌ ظانتى َخُظ با ها باکتؽي -5
 .  اقت نعٌ َالغ هعاؼ. . . . . . . . . . . . . . .  بيى قياؼکي ايلي کمؽبًع -6
 . بانع هي کؽٌ يؽم ظؼ . . . . . . . . . . . . . . .  کؽٌ قًگ هاي َؼلٍ زؽکت ػاهل ههمتؽيى -7
  اقت گػاؼي ؼقُب هؽازل. . . . . . . . . .  اؾ ظؼ تغييؽات يهايگؽ بانًع نعٌ ضاؼج افمي زالت اؾ ؼقُبي هاي اليٍ اگؽ -8
 ظؼ عبمٍ بًعی ػًايؽ اتن هايی کٍ تؼعاظ الکتؽَو های هعاؼ آضؽ آو ها يکكاو اقت ظؼ يک . . . . . . لؽاؼ هی گيؽيع.  -9
 يفت ضام هطلُعی اؾ يعهاتؽکيب بٍ يام . . . . . . . . . .  اقت.  -11
 خكن ظؼ تُاؾو بانًع يؼًی ييؽَی ضالى . . . . . . . . اقت.اگؽ ييؽَهای َاؼظ بؽ  -11
 نًاضتٍ تؽيى گؽٌَ آغاؾياو . . . . . . . . . .  هكتًع.-12

 .کًيع ههطى ؼا ياظؼقت َ ظؼقت ػباؼت - ب
  ؽ                 و . اقت بيهتؽ( Cu) هف اؾ( Zn) ؼَي پػيؽي َاکًم    -13
  ؽ              و. نُظ هي گػانتٍ انتؽاک بٍ اتن ظَ بيى کٍ اقت والکتؽَ ظَ ناهل کَُااليكي پيُيع هؽ  -14
  ؽ              و  .نُظ هي بيهتؽ ػمك نعو کن با هايؼات ظؼ فهاؼ   -15
 غلبٍ بيهتؽ هماَم ييؽَي بؽ تُاو هي کمتؽ هسؽک ييؽَي با يؼًي بانع بيهتؽ هانيى يک هکاييکي هؿيت چٍ هؽ  -16

 ظؼقت             ياظؼقت                                                                                                                          .   کؽظ
  ؽ            و    .يعاؼظ َخُظ کؽبى عبيؼي چؽضٍ ظؼ بًؿيى هايًع فكيلي هاي قُضت قُؾايعو  -17
  ؽ             و. نُظ هي هتُلف ضُظؼَ بانًع هتُاؾو زؽکت زال ظؼ ُهبيلات بؽ َاؼظ ييؽَهاي َلتي   -18
  ؽ            و.        آيع هي بُخُظ گكل بانًع يهعٌ خا خابٍ نکكتگي عؽف ظَ هاي قًگ اگؽ  -19
 ؽ              و              .       اقت يُؼي قال يک بؽابؽ يدُهي َازع يک يدُم ػلن ظؼ  -21
 ات آهى ، هف ، ؼَی ، هًيؿين  َ عال بيهتؽيى هيؿاو ؼقايايی َ لابليت هفتُل نعو ؼا ظاؼظفلؿ هف اؾ بيى فلؿ -21

 ياظؼقت              ظؼقت                                                                                                                       
 قب تؽ اؾ پايٍ های يک پاؼچٍ اقت.اقاؼی ؼَی ؾهيى يؽم ، قاضتى پايٍ های يُاؼی هً بؽای قاضتماو  -22

 ياظؼقت        ظؼقت                                                                                                                              
 چگالی بيى لكمت های باال َ پاييى ضميؽ کؽٌ ، پعيعٌ همؽفت ايداظ هی نُظ. بٍ ظليل اضتالف ظها َ -23

 ياظؼقت              ظؼقت                                                                                                                      
 ياظؼقت             ظؼقت ب َ هُاظ هؼعيی اؾ ؼيهٍ بٍ قمت بؽگ ها اقت .  کاؼ آَيع آبکم خابٍ خايی آ -24

 . يماييع ههطى)× (  ػالهت با ؼا يسير پاقص -ج 
  ظاؼظ؟ بكتگي ؾيؽ ػاهل کعام بٍ گاؾها فهاؼظؼ -25

  اؼتفاع -ظ               تغؼا تؼعاظ ظهاَ -ج                گؽايم ييؽَي -ب                               قغر-الف
 

 ( N.Kg=g4)  ؟  اقت چمعؼ ظؼهؽيص خكن ايى خؽم اقت گؽم ::?; خكمي غؼات ايعاؾٌ هدمُع     -26
ُگؽم?.;-ب                     گؽم:::?;   -الف  ُگؽم ?A= -ظ                  گؽم:::@ -ج                    کيل   کيل
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 .  تييك هف فلؿ بٍ ؾيؽهؽبُط َيژگي کعام -27
 ظؼ نعو يافت -ظ  ضُاؼي چکم ظؼبؽابؽ هماَم  -ج  بؽاق َ ؼيگ قؽش -ب   ضُب الکتؽيکي ؼقايايي-الف

  ضالى يُؼت بٍ عبيؼت
  ظاؼظ؟ بميٍ بٍ يكبت کمتؽي خُل يمغٍ ؾيؽ ي  ها هيعؼَکؽبى اؾ کعاهيک -28

C20H42 -4               C10H22    -3                     C15H32      - 2                         C12H26  -1 
 . نُظ هي هًؽف هُا اکكيع ظي کؽبى گاؾ ؾيؽ هاي فؽآيًع اؾ يک کعام ظؼ -29

  فتُقًتؿ  -ظ       قلُلي تًفف  -ج         يفت قُضتى   -ب     خايعاؼاو هؽگ -الف
 هي ، اين ظاظٌ ؼلؽا بهؽ يک ظؼَو کٍ کؽبًي هاي هيلٍ َ َلتي ?.; الهپ ، تغػيٍ هًبغ يک اؾ اقتفاظٌ با -31

 . نُظ يمي ؼَنى الهپ بؽيؿين بهؽ ظؼَو ؼا.................   هسلُل اگؽ.  بكاؾين الکتؽيکي هعاؼ يک ضُاهين
  يعيع پتاقين -ظ              کبُظ کات -ج                       پؽهًگًات پتاقين-ب                      گليکُل اتيلى-الف    
 ييُتُو چًع ييؽَها بؽآيًع  نُيع، هي َاؼظ خكمي بؽ :B; ؾاَيٍ با ييُتُيي ::@ َ ُييييُت ::< ييؽَي ظَ -31

  ؟ بُظ ضُاهع
  ييُتُو ::>-ظ                  يفؽ– ج                 ييُتُو::<-ب            ييُتُو :::;-الف    
 کيلُهتؽنماؼ ي ػعظػمؽبٍ.کتًعزؽ ظؼزال اتُهبيل با پعؼل همؽاٌ بٍ.  اقت يهن آهُؾپايٍ ظايم کٍ ػليؽضا -32

  ظهع؟ هي يهاو ؼا فيؿيکي کميت چٍ آيها اتُهبيل
  هتُقظ قؽػت  -ظ            اي لسظٍ قؽػت -ج             اي لسظٍ تًعي  -ب             اي لسظٍ نتاب -الف    
  ؟ اقت يسير ؾيؽ هاي ػباؼت اؾ هُؼظ چًع -33

 . هكتًع ؾهيى ؼَي اوگياه تؽيى لعيمي ها ضؿٌ -    
 . ؼَظ هي بکاؼ ضُيي گؽٌَ تؼييى ظؼ کٍ نُظ هي اقتطؽاج اي هاظٌ ايگهتايٍ گل يام بٍ گياهي اؾ -    
 . بانع هي = اؾ هضؽبي ها گلبؽگ تؼعاظ َ هُاؾي ها ؼگبؽگ ايها لپٍ تک ظؼ -    
 . يعاؼيع ظايٍ َ گل کٍ هكتًع باؾظايگاو خؿَ قؽَ َ کاج -     
   1 -ظ                   2-ج                  3 -ب                     4 -الف      

  يعاؼيع؟ لمؽ ؾيؽ قياؼات اؾ يک کعام -34
  اَؼايُـ -ظ             کيُاو -ج            ػغاؼظ -ب            ههتؽي -الف     

 ظاؼم َيژهاي يمم ظظاؼَييَهُا ،هُاظؼيگي ضاک ظؼتهکيل َلي ، زكاـ هُا آلُظگي بٍ کٍ هكتن خايعاؼي -35
 .  اقت.. .... هى يام.
  باکتؽي -ظ                لاؼج -ج                 گلكًگ -ب               خلبک  -الف   
  ظاؼظ؟ هُثؽتؽي يمم ظؼپؽَاؾآيها پؽيعگاو پؽ کعام  -36

  بال پؽ ناٌ -ظ             ظم پؽ ناٌ -ج             پؽ  پُل -ب                 پؽ  کؽک -الف    
 اؾ کعام ػًًؽ ظؼ يًؼت کؽبيت قاؾی اقتفاظٌ هی نُظ؟  -37
 فلُئُؼ -ظ     فكفؽ      -ج    ب( ييتؽَژو         کلؽ       -الف
 پيُيع بيى اتن های کعام هاظٌ اؾ يُع کَُااليكی اقت؟  -38
 کلكين اکكيع   -کات کبُظ     ظ -نکؽ     ج -يمک عؼام       ب -الف
 ييؽَی ايغکاک بٍ کعام ػاهل ؾيؽ َابكتٍ ييكت ؟ همعاؼ  -39
 هكازت قغر تماـ ظَ خكن -خًف ظَ خكن    ظ -خؽم خكن     ج -َؾو خكن      ب -الف
 کعام يک اؾ هُخُظات ؾيؽ خؿء ػًکبُتياو ييكت؟  -41

 ػمؽب    -ؼعيل      ظ -کًٍ    ج -پهٍ      ب -الف
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 .ظهيع کُتاٌ پاقص ؾيؽ قؤاالت بٍ –ظ
  ؟ چيكت هانيى َؼَظي ،  ظَچؽضٍ ظؼ -41

  ياهًع؟ هي ؼاقت ضظ ؼَي يکًُاضت زؽکت ؼا زؽکتي يُع چٍ -42

 . ببؽيع يام ؼا( هًًُػي الياف) ها پالقتيک ي قاؾيعٌ ايلي ػًايؽ -43

  ببؽيع؟ يام ؼا آهُيياک هاي کاؼبؽظ اؾ هُؼظ ظَ  -44

  ؟کًًع هي اقتفاظٌ خعيع خايعاؼاو نًاقايي بؽاي چيؿي چٍ اؾ ظايهمًعاو -45

  نُظ؟ هي تهکيل بطم چًع اؾ خايعاؼاو ػلمي يام -46

  ظاؼظ؟ يام چٍ خايعاؼاو گؽٌَ بؿؼگتؽيى -47

  ؟ اقت خايعاؼاو قلكلٍ کعام نبيٍ آيها باکتؽيها َيژگي ايى ظاؼيع قلُلي ظيُاؼٌ ها باکتؽي -48

  ُيًع؟گ هي چٍ ظهًع هي تهکيل هكتٍ َ ظاؼظ لؽاؼ پُنم ظؼَو َؼاثتي هاظٌ کٍ خايعاؼيي ظؼ -49

  ؟ چيكت َخُظ يهايٍ آو هاي ضُنٍ نعو قياٌ َ گًعم بؽگ نعو ؾؼظ -51

  نُظ؟ هي اقتفاظٌ يًؼتي چٍ ظؼ ، ظاؼيع قيليكي پُقتٍ کٍ آغاؾيايي اؾ -51

  کًًع؟ هي تمكين ظقتٍ چًع بٍ نکل اقاـ بؽ ؼا ها باکتؽي -52

  کًع؟ هي خايعاؼاو نبيٍ ؼا ها َيؽَـ َيژگي کعام -53

  آيع؟ هي بُخُظ ػاهل کعام اثؽ ظؼ پا ايگهتاو الي ؾضن -54

  ؟ اقت  قاؾگاو بُم يُع کعام ي يمُيٍ ناظگاو تاالب -55

 ظؼ بؽج تمغيؽ هيعؼَکؽبى های يفت ضام ؼا اؾ هن خعا هی کًًع؟َيژگی چٍ با اقتفاظٌ اؾ   -56

 چؽا بٍ گياهاو يهاو ظايٍ ايى يام ؼا يهاظٌ ايع؟  -57

 ُع ؼابغٍ غػايی اقت؟ؼابغٍ بيى کًٍ َ ايكاو چٍ ي -58

 .ظهيع کاهل پاقص ؾيؽ قؤاالت بٍ – ٌ
 ايل پاقکال چيكت؟ -الف -59
  ظَ هُؼظ اؾ اقتفاظٌ های آيؽا ظؼ يًؼت بًُيكيع.  -ب          

  .ًيعيمُظاؼ ؾيؽ ؼا کاهل ک  -61
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  ؟ کًيع ههطى ؼا ؾيؽ ػًايؽ يافلؿبُظو َ فلؿ ،(  ؼظيف) تًاَب  ،( قتُو) گؽٌَ - -61

   1  )       
   

   

   2     )    
   

 
  ؟ کَُااليكي يا اقت يُيي( کلؽيع تاقينپ) NFl تؽکيب- الف -62

 ؟ؼابًُيكيع تؽکيب ايى ههن ظََيژگي- ب 
  ؟ چيكت پالقتيک ي قاؾيعٌ ػًايؽايلي  - الف  -63
  ؟ الکتؽَو انتؽاک يا اقت الکتؽَو اثؽايتمال ػًايؽظؼ ايى بيى پيُيع  -ب     

 ( هُؼظ ظَ مکعا هؽ اؾ. )بًُيكيع هُؼظ ظَ ؾيعگي ظؼ پالقتيک کاؼبؽظ هؼايب َ هؿايا اؾ - ج      
 کعام کاهم يا افؿايم همابل چؽضٍ ظؼ -64

 ؾهيى کؽٌ نعو گؽم ظؼ تاثيؽي هيچ ها تبعيل
  چؽا؟ يعاؼظ؟

 
 
 
 
 
 
   
  ؟ ظهيع پاقص ؾيؽ قُاالت ،بٍ همابل يمُظاؼ بٍ باتُخٍ -65

 
 

  ؟ اقت يماط يا يمغٍ کعام بٍ هؽبُط خابدايي بيهتؽيى - الف
  

  بًُيكيع؟ اهكيؽؼ کل هكافت هساقبٍ ؼابغٍ - ب
 
 

  ؟ کًيع بياو هثال غکؽ با ؼا ييُتُو قُم لايُو هفهُم -66
 
 
 
 ؼا هايؼات َيژگي اقاـ.کًًع هي کاؼ پاقکال ايل بؽهبًاي ضُظؼَها هيعؼَليکي تؽهؿهاي کٍ ظاييع هي -67

  ؟ ظهيع تُضير پاقکال ايل بؽهبًاي
 

  ؟ ظهيع تُضير ؼا آو ظليل ؟ يمُظ باؾ تؽ آقاو تُاو هي ؼا هسکن ههؽٌ بلًعتؽ، آچاؼ با -68
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  قاؾيع؟ هي هاؼپيچ  يُؼت بٍ ؼا ها خاظٌ کُهكتايي، هًاعك ظؼ چؽا -69
 

 
     هًيؿين اتن بؽاي ؼا بُؼ اتمي هعل -71

 . ظهيع پاقص ؾيؽ قُال بٍ َ کًيع ؼقن  
  ظاؼظ؟ لؽاؼ تًاَبي خعَل اؾ(  ؼظيف) تًاَب ظَؼٌ َ(  قتُو) گؽٌَ کعام ظؼ Mg ػًًؽ

 
 بؽاي ؼا نُاهعي چٍ ظايهمًع ايى. گؽظيع هغؽذ نًاـ ؾهيى ظايهمًع کعام تُقظ ها لاؼٌ نعو خا خابٍ -71

 . ظاظ اؼائٍ ضُظ يظؽيٍ اثبات
 

 . بًُيكيع ؼا هُؼظ ظَ ها فكيل ايى اؾ اقتفاظٌ هُاؼظ اؾ. بًُيكيع ؼا ؼاهًما هاي فكيل ههن َيژگي چهاؼ -72
 

 ؼا ضُظ ايتطاب ظليل نُظ؟ هي ايدام تؽ قؽيغ َ تؽ ؼازت ظاؼظ آب ييمٍ تا کٍ بغؽي کعام آب کؽظو ضالي  -73
 . ظهيع تُضير

 
 

 . ظهيع پاقص ؾيؽ قُاالت بٍ نعٌ ظاظٌ تمغيؽ بؽج بٍ تُخٍ با -74
  نُظ؟ هي خعا بؽل چًع ظؼ ضام يفت ، بؽج ايى ظؼ - الف

  ؟ D بؽل يها هيعؼَکؽبى  يا  اقت بيهتؽ B بؽل هاي هيعؼَکؽبى خُل يمغٍ - ب
 ( ليؽ -قُپؽ بًؿيى) گيؽظ؟ هي لؽاؼ هيعؼَکؽبى کعام I بؽل ظؼ - ج       

 
 

 . ظهيع پاقص نعٌ ضُاقتٍ قُاالت بٍ خعَل بٍ تُخٍ با -75
 .............. نُظ؟ هي خاؼي تؽ آقاو کؽبى هيعؼَ کعام – الف

 .......... ؟ اقت تؽ بيم آو هاي غؼٌ بيى ؼبايم کؽبى هيعَؼ امکع - ب 
 
 
 

 ........................  ظاؼظ؟ يام چٍ خهاو ضيؿ لؽؾٌ بًع کمؽ تؽيى ههن - الف -76
  ؟ چيكت هًغمٍ ايى ظؼ نعيع هاي لؽؾ ؾهيى ػلت- ب   

  کًًع؟ هي قمُط اليايُـ ظؼ ها نطايٍ بيهتؽ چؽا -77

 فؽهُل     کؽبى هيعؼَ يام
 هُلکُلي

C4H10 بُتاو
 

 CH4 هتاو
 C8H18 اَکتاو
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 . کًيع عؽازي ظَؼاهي کليع ؾيؽ خايعاؼاو ايبؽ نکل بٍ باتُخٍ -78

 
 

  ؟ لپٍ ظَ يا اقت لپٍ تک ؼَبؽَ کًيعگياٌ ههطى ظليل غکؽظَ با -79
  

  
 .  ظهيع پاقص ؾيؽ قُاالت بٍ بؽَ ؼَ کلمات خؼبٍ اؾ اقتفاظٌ ا -81

 ).....................( ظاؼيع؟ ايگلي ؾيعگي پهى هاي کؽم اؾ يمُيٍ کعام - الف

 )......................( ؟ اقت )هعَؾ) هتسؽک تًاو کيكٍ اؾ يمُيٍ کعام- ب

 )..................( ظاؼظ؟ ايگلي ؾيعگي زلمُي هاي کؽم اؾ يمُيٍ کعام - ج

 . يعکً گػاؼي يام ؼا نعٌ ضُاقتٍ هاي لكمت ظهع هي يهاو ؼا هلص يک ؾيؽ نکل -81

 
  ؟ اقت هفيع آظهياو بؽاي ها هاؼ َخُظ چؽا نما يظؽ بٍ(  الف -82

 . کًع هي کمک ؾاگؽـ هاي هًٍظا بلُط هاي خًگل زفظ بٍ کٍ بًُيكيع ؼا پكتايعاؼي يام(  ب

 کًيع کاهل ؼا نعٌ ضُاقتٍ هاي لكمت بانع هي پكتايعاؼاو بٍ هؽبُط ؼَبؽَ يمُظاؼ -83

 

 

 

 . کًيع تفكيؽ ؼا آو.ظهع هي يهاو قاؾگاو بُم ظؼيک ؼا هُل َ گؽبٍ خمؼيت بيى ؼابغٍ ؾيؽ يمُظاؼ -84

 

 
 

 کؽهک – ؾالُ– اييظؼي ػؽَـ
 کعَ کؽم - ظؼيايي نمايك     
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 هثال اؾ هؽيک نُظ هي ظيعٌ ايگلي -= همياؼي -> همكفؽگي -; نکل قٍ بٍ همؿيكتي ؾيعگي ظاييع هي -85

  ظهع؟ هي يهاو ؼا همؿيكتي اؾ يُع چٍ ؾيؽ هاي
 )................(  هاهي ظهاو ظَؼ هاي ايگل کًًعٌ تميؿ هيگُي - الف

 ).................(  َخلبک لاؼچ هؿيكتي - ب
 )....................(  ايكاو ؼَظٌ ظؼ پهى کؽم َخُظ - ج

86- @C-ظهيع تُضير ؼا اتيلى پلي نعو تهکيل يسٌُ نکل بٍ تُخٍ با . 

 
 

 . بًُيكيع عبيؼت ظؼ ؼا ؾيؽ پكتايعاؼاو اؾ يک هؽ يمم -87
  

 ....................................................................  نغال َ کفتاؼ(  الف
 ...................................................................  پلًگ يُؾ َ گؽگ(  ب

 
 . يام ببؽيع ؼا يؽهتًاو هاي ظکاؼبؽ اؾ يمُيٍ ظَ -88
 . ظهيع پاقص ؾيؽ قُاالت بٍ کهًعٌ تاؼ هُؼظ ظؼ -89

  ؟ اقت نعٌ تهکيل قلُل چًع اؾ(  الف               
  ؟ چيكت آو َظيفٍ ( ب     

 
 . کًيع همايكٍ هن با ؼا گكل َ ظؼؾٌ -91

 
  ظهع؟ هي ؼش کدا ظؼ تؽ بيم َ ظهع هي يهاو ؼا کؽٌ قًگ هاي َؼلٍ زؽکت يُع چٍ ؾيؽ نکل -91

 
 

 
 

  ظاؼيع؟ تؼلك قلكلٍ کعام بٍ ؾيؽ يعاؼاو خا اؾ هؽيک -92

 

 

 
          1  )..........................(             2 )..............................(                            3  )..........................(  
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 ؼا يمُظاؼ ايى.  ظهع هي يهاو گياهاو اؾ بكياؼي ظؼ فتُقًتؿ هيؿاو بؽ ؼا اکكيع ظي کؽبى اثؽ ؾيؽ يمُظاؼ -93

 . کًيع تفكيؽ
  

 
 
  

 هي يهاو ؼا تًاو کيكٍ اؾ هُؼظ ظَ ؾيؽ هاي نکل -94
 . ظهع

 . بًُيكيع نکل هؽ ؾيؽ ظؼ ؼا ظَ آو يام(  الف
 

  ؟ چيكت خايعاؼ ظَ ايى تفاَت(  ب              
                                                                                                        ).........................(        ...................( ).. 

 . ظهيع تُضير اقفًح ظؼ ؼا ظفغ َ تًفف ، تغػيٍ چگُيگي -95
  

  ؟ اقت کن غػا يافتى اي بؽ خايعاؼ ظَ ايى بيى ؼلابت چؽا اقت يکي خغع َ ناهيى غػاي ايًکٍ با -96

 بٍ تُخٍ با.کًًع هي اضافٍ هفيع هاي باکتؽي پًيؽ َ هاقت هثل(  بيُتيک پؽَ) ها ضُؼاکي بؼضي بٍ اهؽَؾٌ -97
  ظاؼيع؟ ايكاو قالهت ظؼ يمهي چٍ ها ضُؼاکي ،ايى ها يمُظاؼ ايى

 
 
 
 
 

  ؟ چيكت قاؾگاو بُم اؾ هًظُؼ -98
 
 بٍ قُاالت ؾيؽ ظؼ هُؼظ ضؿيعگاو پاقص ظهيع؟  -99
 آيها اؾ چٍ پُنيعٌ نعٌ اقت؟بعو  ( الف 

 بٍ چًع گؽٌَ تمكين هی نُيع آو ها ؼا يام ببؽيع؟ ب( 
 ها باػث قاؾگاؼی آو ها با هسيظ آب نعٌ اقت؟ظؼ هاهی چٍ َيژگی هايی   -111
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 ( اقت ضؽَؼي يکا َ غکؽفؽهُل) کًيع زل ؾيؽا هكايل-ظ
 آو هتُقظ نتاب. ؼَظ هي هتؽبؽثاييٍ ?.>هتؽظيگؽؼابا::>َ هتؽبؽثاييٍ < ؼاباقؽػت هتؽ ::= اي ظَيعٌ -111

  ؟ يعکً ؼاهساقبٍ
 

 
 هتؽبؽهؽبغ چًع آو هتُقظ نتاب. ؼقع هي :< km.h بٍ  :km.h Aاؾ قؽػتم ظليمٍ > ظؼهعت هتسؽکي -112

  ؟ اقت ثاييٍ
 

 
 ظؼ اهتعاظ هماو ظؼ ؼا C يمغٍ تا B فايلٍ َ غؽب بٍ نؽق اؾ :< آو عُل کٍ B تاA يمغٍ فايلٍ آهُؾي ظايم -113

 . پيمايع هي  ثاييٍ :< َ ظليمٍ يک هعت
  هساقبٍ آهُؾ ظايم  َخابدايي فتهكا - الف    

   زكب بؽ آيؽا هتُقظ قؽػت- ب
  

 
         . کًيع زكاب 

  
   .  اقت هتؽ يک اهؽم عُل همابل نکل ظؼ -114
 

                                                   . آَؼيع بعقت ؼا اهؽم ايى هکاييکي هؿيت - الف

           cm 4: 

 . بؿييع هثال. هيکًع کمک چگُيٍ اهؽم ايى - ب
ُگؽم :<> خؽم بٍ فلؿي خكمي -115  نعٌ َاؼظ فهاؼ همعاؼ.  اين ظاظٌ لؽاؼ يافي قغر ؼَي نکل هغابك ؼا کيل

 . کًيع زكاب پاقکال بؽزكب ؼا قغر بٍ
 

 
 
 

   نتاب با هكتمين هكيؽ يک ظؼ خكن همابل نکل ظؼ – -116
 

  
 .  اقت زؽکت زال ظؼ ؼاقت بٍ چپ اؾ   =   

 
 

  ؟ اقت ييُتى چًع َمهما ييؽَي ي ايعاؾٌ - الف
 

  نُظ؟ هي اقتفاظٌ ييُتى لايُو کعام اؾ هكئلٍ ايى زل بؽاي - ب

m6 m2 

m 3 
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 ، کًين َاؼظ پاييًي پيكتُو بٍ ييُتًي :::; ييؽَي اگؽ.  اقت هسًُؼ هسفظٍ ظاضل ظؼ ؼَغى ؾيؽ نکل ظؼ -117

 َ =  A > ،  A ضاؼخي قغُذ هكازت ؼاقت قمت اؾ. )کًيع زكاب ؼا ضاؼخي يماط اؾ هؽيک ظؼ ييؽَ َ فهاؼ
A  بانع هي-  

 
 
 
 
 
 
 

 ييؽَ اثؽ يمغٍ فايلٍ اگؽ.  اقت نعٌ َاؼظ آو ظقتگيؽٌ بٍ ظؼ يک کؽظو باؾ بؽاي ييُتى ?> بؿؼگي بٍ ييؽَي -118
 الؿاهي فؽهُل يُنتى)؟ اقت چمعؼ ييؽَ گهتاَؼ بؿؼگي بانع، هتؽ قايتي :@ بؽابؽ -ظؼ لُالي) چؽضم هسُؼ تا

 ( .  اقت
 

 اقت چمعؼ اتُهبيل ايى هتُقظ قؽػت. کًع هي عي ظليمٍ:? هعتظؼ ؼا ييهابُؼ تا هههع لٍفاي اتُهبيلي -119

 
  باييؽَي ؼا ييؽَي با ؼا گؽهي کيلُ:< گاؼي ػلي همابل ظؼنکل -111

N <::زؽکت همابل ظؼ خًبهي ايغکاک ييؽَي اگؽ .ظهع هي هل  
 N ?: خؼبٍ زؽکت نتاب نُظ خابدا ؼاقت قمت بٍ خؼبٍ َ بانع 

  ؟ اقت همعاؼ چٍ
 

 چگُيٍ َهدمُػٍ ؾيع هي چًعظَؼ ضؽَخي ظيعٌ ،چؽش َؼَظي ظيعٌ چؽش چؽضيعو ظَؼ بايک ؾيؽ نکل ظؼ -111
  کًع؟ هي کمک ها بٍ
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 هعت ايى ظؼ اَ اگؽ. کًع هي ؼَي پياظٌ قاػت يين هعت بٍ ؼَؾ هؽ ضُظ پؿنک ي تُييٍ بٍ قؽَل پعؼ -112
  بُظ؟ ضُاهع ثاييٍ بؽ هتؽ چًع اَ هتُقظ ًع،تًعيک عي ؼا کيلُهتؽ  @.= زعَظ هكافتي

 
 

ُگؽم ? خؽم بٍ خكمي -113  . گيؽظ هي لؽاؼ ييُتى :;  ضالى ييؽَي تاثيؽ تست کيل

  بُظ؟ ضُاهع چمعؼ خكن نتاب(  الف

  يابع؟ افؿايم @ m بٍ يفؽ اؾ خكن قؽػت تا کهع هي عُل هعت چٍ(  ب

ُگؽمک  ::>; اتُهبيل خؽم اگؽ ؾيؽ، نکل ظؼ -114  چًع نُظ هي َاؼظ  A ;  پيكتُو بٍ کٍ ييؽَيي زعالل بانع، يل

  بُظ؟ ضُاهع ييُتى
 

 

 
 

 ؼقايعٌ km/h91 بٍ km/h18  اؾ ثاييٍ :; هعت ظؼ ؼا ضُظؼَ قؽػت بٍ ضُظ زؽکت هكيؽ ظؼ اي ؼايًعٌ -115

 ؟ کًيع زكاب s2/m بؽزكب ؼا ضُظؼَ نتاب ،  اقت

 
 

 
 .  کًيع زكاب ؼا همابل نکل ضالى ييؽَي همعاؼ -116

 
 
 
 

 هكيؽ( ;) ضؽگُل.  ايع ؼفتٍ B بٍ A هکاو اؾ هطتلف هكيؽ ظَ اؾ کٍ ظهع هي يهاو ؼا ضؽگُل ظَ ؾيؽ نکل -117
 َ ايتطاب ؼا هكتمين غيؽ هكيؽ( >) ضؽگُل.  ؼقع هي B هکاو بٍ ظليمٍ > اؾ پف َ کًع هي ايتطاب ؼا هكتمين

 کيلُهتؽ >; هكتمين غيؽ هكيؽ عُل َ کيلُهتؽ @ هكتمين هكيؽ عُل اگؽ.ؼقع هي هکاو بٍ  ظليمٍ @ اؾ پف
 . کًيع پيعا ؼا ها ضؽگُل اؾ يک هؽ هتُقظ تًعي َ هتُقظ قؽػت ، بانع
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 ( نُظ يظؽ يؽف هيلٍ َؾو اؾ)  بانع؟ هي هتؽ قايتي چًع X ،فايلٍ بانع تؼاظل زال ظؼ ظقتگاٌ ايًکٍ بؽاي -118
 

 
 بؽابؽ > ؼا نعٌ آَيؿاو َؾيٍ خؽم افؿايم با. کًع هي زؽکت هيؿ ؼَي ثابت قؽػت با ؼبٍخ اگؽ ؾيؽ نکل ظؼ -119

 . ظهيع تُضير. کًع هي  تغييؽي چٍ چهاؼچؽضٍ نتاب  ، کًين
 
 
 
 

   اؾ   s 4 قؽػت يک ضُظؼَ ظؼ هعت -121

 
 بٍ    2 

 
) يُنتى چمعؼ اقت؟  نتاب ايى ضُظؼَ هی ؼقع  18    

 فؽهُل الؿاهی اقت(
 

 ظؼ نکل ؼَبؽَ هؿيت هکاييکی چمعؼ  اقت؟ اؾ ايى ػعظ چٍ هی فهمين؟ ) يُنتى فؽهُل الؿاهی اقت( -121
 
  
 

 .بانيع قؽبلًع َ هُفك
 

cm21 

 cm5  
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