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 : تاریخ امتحان 

  دقیقه 75: زمان امتحان 

: طراح 

بارم  .هر چیزی دارای سیمااست ، سیمای دین شما نماز است  : (ع)حضرت علی ردیف 

در ّزیک اس هَارد سیز ثِ کذام هْبرر یبدگیزی اؽبرُ ؽذُ اعز ؟   1

.   هشز اعز 25/6طَل کالط  (الف

.  ّز چِ سؼذاد دٌجزُ ّبی ثیؾشز ثبؽذ َّای خبًِ خٌک سز خَاّذ ؽذ (ة

5/0 

 گزم ثذعز هی اثذ عذظ در 500داًؼ آهَسی ثزای اًذاسُ گیزی چگبلی یک عٌگ کَچک اى را رٍی یک سزاس هی گذارد همذار  2

  هیلی لیشز لزار هی گیزد چگبلی عٌگ چمذر اعز ؟ 700 هیلی لیشز آة دارًذ هی اًذاسد عطح اة رٍی 600اعشَاًِ هذرج کِ 

5/0 

کذام هبدُ سزاکن دذیزی ثیؾشزی دارد ؟   3

 □آّي( د□ؽیؾِ( ج□الکل( ة□َّا  (الف

25/0 

دٍ ثطزی ؽیؾِ ای خبلی را ثزهی دارین ٍ ثِ عز ّز کذام یک ثبدکٌک هی ثٌذین عذظ سیز یکی اس اًْب را در اة داؽ ٍ دیگزی را در اة  4

اعخ خَد را سَضیح دّیذ ؟  حعزد لزار هی دّین ٍضؼیز ثبدکٌک را در دٍ ثطزی رعن کٌیذ 

 

 

5/0 

 ثب سزاس ٍ اًذاسُ گیزی کزدُ ٍ در دٍاعشَاًِ هذرج هی 1/2𝑔/𝑚𝑙ثب چگبلی  (ة) ٍ هبیغ 1𝑔/𝑚𝑙ثب چگبلی  (الف) گزم هبیغ 100 5

.  ریشین 

 

.  را ریخشِ این دلیل اًشخبة خَد را سَضیح دّیذ (ة)ع ی ٍ در کذام یک هب(الف)در کذام اعشَاًِ اس هبیغ  ( الف

هَجَد در اعشَاًِ ّب را در یک اعشَاًِ ثشرگ ثزیشین ثِ ؽکل سیز در هی ایٌذ رٍی ؽکل هبیغ الف ٍ ة ( ة )ٍ( الف )اگز هبیغ ّبی(ة

.  را هؾخـ کٌیذ 

75/0 

.  ثزای هحبفظز اس هٌبثغ طجیؼی عِ راُ دیؾٌْبد ؽذُ اعز ثزای هَارد سیز هثبل ثشًیذ  6

هقزف دٍثبرُ  ( ثبسیبفز ة (الف

5/0 



در کذام هٌطمِ هغیز رٍد هغشمین ٍ در کذام هٌطمِ هبردیچ اعز ؟   7

 

 

5/0 

آثؾبر چگًَِ سؾکیل هی ؽَد ؟   8

 

5/0 

یک اسَهجیل ٍ دٍچزخِ ثب عزػز یکغبًی در حبل حزکشٌذ ، اًزصی جٌجؾی کذام یک ثیؾشز اعز ؟ چزا ؟   9

 

75/0 

 اعز دظ اس چٌذ هشز جبثجبیی جؼجِ کبر اًجبم ؽذُ ثِ یک کیلَ صٍل هی رعذ ؟   400Nؽخقی در حبل کؾیذى جؼجِ ثب ًیزٍی افمی  10

 

 

1 

هٌظَر اس سیغز گبس چیغز ؟   11

 

5/0 

 

 25/0ثب سَجِ ثِ لزار گزفشي ایزاى در یک کوزثٌذ آسؼ فؾبى اهکبى ثْزّجزداری اس کذام اًزصی در ایزاى ٍجَد دارد ؟   12

 

هٌبثغ اًزصی سجذیذ دذیز ٍ سجذیذ ًبدذیز چِ سفبٍسی ثب ّن دارًذ ؟   13

 

75/0 

در اسبلی دٍ هیش ٍجَد دارد یکی اٌّی ٍ دیگزی چَثی کِ دهبی ّز دٍ یکغبى ٍ ثب دهبی اسبق ثزاثز اعز ٍلشی ثب دعز آًْب را لوظ  14

.  هیکٌین هیش اٌّی عزدسز حظ هی ؽَد ػلز را سَضیح دّیذ 

 

5/0 

آیب در ؽکل رٍثزٍ جزیبى ّوزفشی فَرر هی گیزد ؟ چزا ؟   15

 

 

5/0 

: سفغیز کٌیذ  16

.  دیَارُ آثگزهکي را عفیذ رًگ هی عبسًذ 

5/0 



  (یک کلوِ اضبفِ اعز )عشَى عوز راعز را ثِ کلوِ هزسجط ثب آى در عوز چخ ٍفل کٌیذ ؟  17

ریجَسٍم                           سَلیذ اًزصی  

ٍاکَئل                         دعشِ ثٌذی ٍ سزؽح هَاد  

دعشگبُ گلضی                   دزٍسئیي عبسی  

                                  اًجبری علَل  

75/0 

ٍئیذ چِ ٍیشبهیٌی ّغشن ؟ هي اس ٍیشبهیي ّبی هحلَل در چزثی ّغشن در عالهز چؾن ٍ ثیٌبیی ثِ ٍیضُ در ًَر کن ًمؼ دارم گثِ هي ة 18

..................................... .

حبل ثگَئیذ در چِ غذاّبیی هی سَاًیذ هي را دیذا کٌیذ ؟  

5/0 

اًَاع چزثی ّب کذاهٌذ ؟   (الف 19

خَردى کذام یک را سزجیح هیذّیذ ؟ چزا ؟  (ة

1 

ل کٌیذ ؟  می همبثل را کبمٍفًِمؾِ م 20

 

1 

. در جولِ سیز چٌذ غلط ػلوی ٍجَد دارد ؟ آى ّب را ثیبثیذ ؟ فحیح اًْب را ثٌَیغیذ  21

رخزگ ؽؾی ثِ طریك طایي خَى اس .  در گزدػ ػوَهی خًَی کِ در عوز چخ للت ٍجَد دارد اکغیضى کوشزی ٍارد ٍ سیزُ اعز 

.  سوبم ثذى فزعشبدُ هی ؽَد سب ًیبس علَلْبی ثذى را ثِ هَاد هغذی ٍ آة سبهیي کٌذ 

5/0 

عِ کبر هْن کلیِ ّب را ثزای ثذى ثٌَیغیذ ؟   22

 

75/0 

 □ؽ□ؿ .    ثِ ٌّگبم فحجز کزدى ػول دم اًجبم هی ؽَد  23

 

 دیزٍس ٍ هَفك ثبؽیذ

25/0 

 

 

 

15 


