
های صحیح را در پایان آزمون پاسخ ،از پاسخ دادن به تمامی سواالت قت به سواالت زیر پاسخ دهیذ و پسبا د   

 های خود تطابق دهیذ.مشاهذه نموده و با پاسخ

   ؟چؿثاًسى یک تازکٌک اظ عطیق تاضّای الکتطیکی تِ کسام ؾغح زقَاضتط اؾت -1

 زضةِ چَثی (4                         ی کوس آٌّیزیَاضُ( 3                         زیَاض گچی( 2                      ؾمف اتبق( 1

 یک اظ جوالت ظیط ًازضؾت اؾت؟کسام -2

                  ّب ثبیس چٌسثبض تکطاض قًَس.( آظهبیف2                             ( هكبّسُ کطزى ّویكِ ثبیس زلیك ثبقس. 1

 گیطز.( تفؿیط کطزى لجل اظ اًجبم آظهبیف صَضت هی4            ّب ثبیس هٌطمی ٍ لبثل آظهبیف کطزى ثبقٌس.( فطضی3ِ

 زؾت آٍضز؟ًعى تِتَاى آّي ظًگتا آّي هیتا هرلَط کطزى کسام هازُّ  -3

 ( کطٍم4                                        ( ؾطة3                                   ( ًمط2ُ                             ( هؽ  1

 یک اظ فلعات ظیط ؾوّی ّؿتٌس؟کسام -4

 ( هؽ4                                        ( ؾطة3                           آلَهیٌیَم( 2                              ( آّي 1

 زؾت آهسُ اؾت؟تطیي اعّالعات ها اظ ؾاذتاض زضًٍی ظهیي اظ چِ ضاّی تِتیف -5

                  ّبفكبىهصاة ذطٍجی اظ آتفی هَازّ ( هطبلع2ِ                                                    ای  ( ثطضؾی اهَاج لطظ1ُ

 گطمّبی آة( ثطضؾی زهب ٍ تطکیت چكو4ِ                              ثطزاضی هؿتمین اظ ؾطح ظهیي( ًو3ًَِ

 تط اظ کسام الیِ اؾت؟کٌٌس تیففكاى فَضاى هیّای آتفهَازّ هصاتی کِ اظ کَُ -6

 ی زاذلی( ّؿت4ِ                        ی ذبضجی( ّؿت3ِ                            ( ذویطکط2ُ                       کطُ ( ؾٌگ1

 یک اظ هَازّ ظیط عثیعی اؾت؟کسام -7

 ( پالؾتیک4                                          ( همَّا3                                   ( چطم2                             ( کبغص  1

 ؟تَاًس تاقسیک اظ هَاضز ظیط هیهطاحل ضٍـ علوی زض زضؼ علَم، تِ تطتیة کسام -8

 گیطیًتیجِ –آظهبیف  –ی فطضیِّ اضائِ –هكبّسُ  –( ططح هؿئلِ 1

                  گیطیًتیجِ –آظهبیف  –ی فطضیِّ اضائِ –ططح هؿئلِ  –( هكبّسُ 2

            گیطیًتیجِ –آظهبیف  –ططح هؿئلِ  –هكبّسُ  –ی فطضیِّ ( اضائ3ِ

 گیطیًتیجِ –آظهبیف  –ططح هؿئلِ  –ی فطضیِ اضائِ –( هكبّسُ 4

 ؟یک اظ ذَال هازُ ًیاظ تِ تغییط قیویایی اؾتگیطی کسامتطای اًساظُ -9

 چگبلی( 4                            پصیطیاقتعبل( 3                      ی جَـًمطِ( 2                    ی شٍةًمطِ( 1

 ؟کیلَگطم تط هتطهکعة تاقس، جطم ایي هازُ چقسض اؾت 311اؾت. اگط چگالی ایي هازُ هتطهکعة  21ای حجن هازُ -11

 کیلَگطم 15( 2                                                                 کیلَگطم 6000( 1

 کیلَگطم 67/66( 4                                                                   گطم 67/66( 3

   اؾت؟ غلظیک اظ جوالت ظیط کسام -11

              قَز.  آٍضی قسُ ثیبى هی( فطضیِ ثطاؾبؼ هكبّسُ ٍ اطاّلعبت جوع1

                    ثیٌی ًوَز.تَاى اظ لجل حسؼ ظزُ یب پیف( ثعضی اظ اتفبلبت ٍ حَازث ضا هی2

                    گیطز.( آظهبیف ثطای اطویٌبى اظ زضؾتی یب ًبزضؾتی فطضیِ صَضت هی3

 ی هَجَز اؾت.ّبی احتوبلی ثِ هؿئلِ( ًظطیِ ّوبى پبؾد یب پبؾد4
 

نام:

/        /       تاریخ:  خانوادگی:نام  (5تا  1)درس های  ایسؤاالت چهارگزینه

نام کالس:قكن زتؿتاىعلَم تجطتی 



 تطی زاضًس؟یک اظ هَازّ ظیط، ذاصیّت اؾیسی قَیکسام -12

 ( آة گَجِ فطًگی4                               ( آة پطتمبل3                                 ( ؾطک2ِ                          ( آة ثبضاى  1

 ّای ظهیي کاهالً حالت هصاب ٍ هایع زاضز؟کسام ترف اظ الیِ -13

 ی زضًٍی( ّؿت4ِ                      ی ثیطًٍی( ّؿت3ِ                ی هیبًی( گَقت2ِ                       ( ذویطکطُ 1

 ی فلعات هكتطک اؾت؟کسام ٍیػگی زض ّوِ -14

 ( ؾٌگیي ثَزى4                             ( ضؾبًب ثَزى3       ( قکٌٌسُ ثَزى           2                    ( جبهس ثَزى 1

 َز؟قّا زض کٌاض ّن تاعث ایجاز کسام پسیسُ هیلغعیسى ٍضقِ -15

 ّبجسا قسى لبضُ( 4                                    گَزال( 3                       فكبىآتف( 2                              گؿل( 1

 ؟اًجام قَز ًثایستعس اظ ٍقَع ظلعلِ، کسام عول تالفاصلِ  -16

                              اًس.( کوک ثِ هصسٍهیي ٍ افطازی کِ ظیط آٍاض هبًس1ُ

                              ّبی گبظ( لطع جطیبى ثطق ٍ ثؿتي لَل2ِ

                           لیوتآٍضی ٍؾبیل ؾبلن هبًسُ ٍ گطاى( جوع3

 ّبیی هعیّيّب ثِ هکبىّب ٍ اجؿبز افطاز فَت قسُ ٍ اًتمبل آى( جساؾبظی جٌبظ4ُ

 ؟کاهالً جاهسًسکسام ؾِ الیِ  -17

                                                           ( پَؾتِ، گَقتِ، ّؿتِ  1

                       ی ذبضجیکطُ، ّؿتِ( پَؾتِ، ؾٌگ2

                                         ی زاذلیکطُ، ّؿتِ، ؾٌگی ظیطیيگَقتِ( 3

 ذبضجی یی ظیطیي، ّؿتِ( پَؾتِ، گَقت4ِ

 ؟زّسی تَلیس کاغص، تغییط قیویایی ضخ هیزض کسام هطحلِ -18

                                                      ( ذطزکطزى چَة ٍ ذویطکطزى آى ثب آة   1

                         ( اضبفِ کطزى هَازّ ؾفیسکٌٌسُ ثِ ذویط2

       ٍ ثعضگ ٍ ذكک کطزى آى ّبی گطم( ٍضلِ کطزى ذویط کبغص ضٍی غلتک3

 ( اضبفِ کطزى ًكبؾتِ ثِ ذویط کبغص4

 ؟ًیؿتیک اظ جوالت ظیط زض هَضز تاظیافت صحیح کسام -19

                                       قَز. ّب هی( ثبظیبفت ثبعج کبّف ّعی1ٌِ

                    قَز.( ثبظیبفت ثبعج کبّف اؾتفبزُ اظ هَازّ ذبم طجیعی هی2

                    گطزز.تط هٌبثع ٍ هعبزى هی( ثبظیبفت ثبعج حفظ ثیف3

 قَز.( ثبظیبفت ثبعج آلَزگی هحیط ظیؿت هی4

 تط اؾت.لطظُ زض جاّایی کِ ...................، تیفاحتوال ٍقَع ظهیي -21

                   لطظُ ضخ ًسازُ اؾت.( تب ثِ حبل ظهیي2                                    تط اؾت. ی ظهیي ضرین( پَؾت1ِ

 تط اؾت.ّب ًعزیک( ثِ هطکع لبض4ُّ                        ی ظهیي زاضای قکؿتگی اؾت.( پَؾت3ِ

   قَز؟ای اؾتفازُ هیّای آٌّی اظ چِ ٍؾیلِآٍضی تاظیافت ظتالِ تطای جوع -21

 ّبی آٌّی( هیل4ِ                             ( تطاظ3ٍ                             ضثب( آّي2                       ( جطحمیل  1

 ؟ًیؿتٌسهَاضز شکط قسُ تطای کسام گعیٌِ، عضَ یک گطٍُ  -22

                 آلَهیٌیَم، آّي، هطثب( 2                                                         ًوک، طال، چَة( 1

 زؾتوبل، کبغص، هساز( 4                                                 زاضًٍفت، پالؾتیک، ( 3
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 ؟ًساضًسّا قطاض ّای ظیط زض گطٍُ ؾفیسکٌٌسُیک اظ گعیٌِکسام -23

 پطهٌگٌبت پتبؾین( 2                                                               آة اکؿیػًِ( 1

 آة غاٍل( 4                                                         تطکیجبت کلطزاض( 3

ی جطم ظطف کٌین. پؽ اظ پایاى ٍاکٌف زضتاضُزض یک ظطف ؾطتؿتِ هقساضی اکؿیػى ضا تا هقساضی ّیسضٍغى تطکیة هی -24

 ؟ّای ظیط صحیح اؾتیک اظ جَابی آى، کسامتِ حالت اٍلیًِؿثت 

 تط قسُ اؾتثیف( 2                                                          تط قسُ اؾتکن( 1

 اطالعبت کبفی ًیؿت( 4                                                      تغییط ًکطزُ اؾت( 3

 ؟لطظُ چیؿتٍاحس قست ظهیي -25

 ًیَتي( 4                                هطکبلی( 3                             غٍل( 2                                ضیكتط( 1

 ؟ی زاذلی ظهیي حالت جاهس زاضزچطا ّؿتِ -26

                ّبی ایي الیِثِ علت ؾرت ٍ هحکن ثَزى ؾٌگ( 2            ثِ علت زاقتي فلعات آّي ٍ ًیکل زض ایي الیِ( 1

 ثِ علت ؾطز ثَزى ایي الیِ( 4                    ّبی ثبالیی زض ایي الیِثِ علت فكبض الیِ( 3

 ؟تط اؾتیک کنزض کسام ایاهَاج لطظُعثَض ؾطعت  -27

 آّي( 4                        ؾٌگ هطهط( 3                               طال( 2                                  چَة( 1

 ؟تعضگی ظلعلِ چیؿت ٍاحس -28

 هطکبلی( 4                                ضیكتط( 3                             غٍل( 2                                  ًیَتي( 1

 ؟گَیٌسفكاى، چِ هیی آتفتِ گاظّای ذاضج قسُ اظ زّاًِ -29

 هبگوب( 4                             ذبکؿتط( 3                            تفطا( 2                                فَهطٍل( 1

 ؟ی ظهیي، حاصل چِ فعالیتی اؾتتكکیل تطذی اظ هعازى کطُ -31

 ضاًف ظهیي( 4                                  ظلعلِ( 3                       ؾًَبهی( 2            فكبى               آتف( 1
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 پاسخنامه کلیذی

 

 پاؾد ؾَال پاؾد ؾَال

1 3 16 3 

2 4 17 3 

3 4 18 2 

4 3 19 4 

5 1 21 3 

6 2 21 2 

7 2 22 3 

8 2 23 2 

9 3 24 3 

11 1 25 3 

11 4 26 3 

12 2 27 1 

13 3 28 3 

14 3 29 1 

15 1 31 1 

 

 www.sagharedu.ir  –  وب سایت آموزشی ساغر


