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  هشخص کنیذ. الف( گسینه ی صحیح را تا عالهت 

 ًیزٍی اصطکاک در کذام هَرد تزای ها هفیذ است؟ -1

 د( تلٌذ کزدى خسن اس رٍی سهیي             ج( تزهش دٍچزخِ           ب( ّل دادى خسن سٌگیي          الف( اسکی رٍی یخ

 در کذام راتطِ ی ّوشیستی ، ّز دٍ خاًَر سَد هی تزًذ؟ -2

 د( کٌِ ٍ گَسفٌذ                  ج( اسة ٍ هگس              ب( هَرچِ ٍ ضتِ             الف( کزکس ٍ ضیز

 تزای ضذ رطَتت کزدى کاغذ ، تِ خویز آى چِ هادُ ای افشٍدُ هی ضَد؟ -3

 د( ًطاستِ                  ج( کلز                   ب( گچ                پالستیکالف( 

 ٍخَد چِ چیشی در تزگ ، سثة خذب اًزصی خَرضیذ هی ضَد؟ -4

 د( سثشیٌِ                   ج( کزتي دی اکسیذ               ًذّاب( آٍ             الف( رٍسًِ

  ب( جاهای خالی را تا کلوات هناسة کاهل کنیذ.

 گٌذم یک داًِ ی ........................ ٍ تخوِ ی آفتاتگزداى یک داًِ ی ....................... است. -5

 ..... تِ ٍیضگی ّای الیِ ّای درًٍی سهیي پی هی تزًذ.داًطوٌذاى تِ کوک .......................... -6

 تیص تز هَادی کِ ها اهزٍسُ اس آى ّا استفادُ هی کٌین ............................ ّستٌذ. -7

 ج( ته سؤاالت زیر پاسخ دهیذ.

 تزای ّزیک اس اثزات ًیزٍ یک فؼالیت ٍرسضی هثال تشًیذ. -8

 حزکت خسن:                              تَقف خسن:                      

 فایذُ ی ٍخَد تدشیِ کٌٌذُ ّا در طثیؼت چیست؟ -9

 

 هٌظَر اس یک ًیزٍی تواسی چیست؟تا یک هثال تَضیح دّیذ  -11
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 تا تَخِ تِ سًدیزُ ی غذایی سیز ، تَضیح دّیذ ضاّیي چگًَِ ٍاتستِ تِ َّیح است؟ -11

 َّیح                   خزگَش     ضاّیي                    

 چِ ٍیضگی ّایی در آّي ٍخَد دارد کِ در تیص تز کارخاًِ ّا هَرد استفادُ قزار هی گیزد؟ -12

 

 تٌَیسیذ ّز کذام چِ کارتزدی دارًذ؟ -13

 سٌگ پا:                                                                                            تَف آتطفطاًی:

 دٍ فؼالیت اًساى دٍستاًِ تٌَیسیذ کِ تؼذ اس ٍقَع سهیي لزسُ السم است اًدام دّین؟ -14

 

 دٍ تفاٍت هیکزٍسکَج ّای قذیوی ٍ اهزٍسی را تٌَیسیذ. -15

 

 ِ ػَاهلی هَخة اس تیي رفتي ضیزّای ایزاًی ضذُ است؟چ -16

 

 سفز اًزصی را در هَارد سیز تیاى کٌیذ. -17

 ٍ سپس تا چتز ًدات پاییي هی آیذ. است  ستادُیتاالی کَُ االف( کٌََّردی کِ 

 

 َلیذ ضَد.ب( آتی کِ پطت سذ خوغ هی ضَد ٍ سپس تَرتیي را هی چزخاًذ تا اًزصی الکتزیکی ت
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