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 پزسص

 . کٌیذ هطخص  × عالهت تا را درست گشیٌِ ( الف

 ؟ ًیست جاهذ حالت سهیي لسوت کذام(1

 کزُ سٌگ د(                                                       □ خویزکزُ ج(                                                    □ داخلی ّستِ ب(                                                               □ پَستِ  الف(

 ؟ است ّا الیِ تمیِ اس تیطتز الیِ کذام حجن (2

 داخلی ّستِ د(                                                □ خارجی ّستِ ج(                                                         □ کزُ سٌگ ب(                                                               □ گَضتِ الف(

 ؟ است تز هتزاکن تمیِ اس الیِ کذام (3

 خویزکزُ د(                                                        □ کزُ سٌگج(                                                     □ سیزیي گَضتِب(                                                    □ داخلی ّستِالف(

 ؟ دارد لزار اي الیِ چِ کزُ سٌگ اس تعذ(4

 داخلی ّستِ د(                                                        □ خویزکزُ ج(                                                   □ خارجی ّستِ ب(                                                 □ سیزیي گَضتِ الف(

 ؟ دارد سلشلِ ایجاد در هْوی ًمص الیِ کذام (5

 کزُ سٌگ د(                                                         □ خویزکزُ ج(                                                    □ داخلی ّستِ ب(                                                              □ پَستِ الف(

 ؟ است کوتز الیِ کذام در اي لزسُ اهَاج سزعت(6

 خویزکزُ د(                                                         □ کزُ سٌگ ج(                                                   □ سیزیي گَضتِ ب(                                                   □ خارجی ّستِالف(

 . دّیذ لزار هٌاسة ّاي کلوِ خالی جاّاي در ( ب

 . است ........................ ي الیِ تِ هزتَط کٌذ هی فَراى آتطفطاى هخزٍط اس کِ هذاتی هَاد(1

 . دٌّذ اًجام تَاًٌذ هی را سهیي درٍى تِ ٍالعی سفز کِ ّستٌذ اي ٍسیلِ ...................... هعتمذًذ داًطوٌذاى(2

 .کٌٌذ هی عثَر .................. هتزاکن، ٍ سخت ّاي سٌگ اس سهیي، درٍى اي لزسُ اهَاج (3

 .دارد حزکت ........................ الیِ رٍي کزُ سٌگ ي الیِ (4

 . است کیلَهتز ................ اًذ کزدُ حفز داًطوٌذاى کٌَى تا کِ چاّی تزیي عویك (5

 . کٌٌذ هی عثَر ....................... تزاکن، کن ٍ ًزم ّاي سٌگ اس سهیي، درٍى اي لزسُ اهَاج (6
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  هطخّص کٌیذ.ًادرست را  ٍ  درست ّاي  جولِ ( ج

 . کٌٌذ عثَر هختلف ّاي سٌگ اس ٍ دٌّذ اًجام تَاًٌذ هی را سهیي درٍى تِ ٍالعی سفز کِ ّستٌذ اي ٍسیلِ اي، لزسُ اهَاج(1

 . است غیزهوکي آى درٍى تِ سفز سهیي هزکش حذ اس تیص تَدى گزم دلیل تِ (2

 . کٌذ هی حزکت کزُ سٌگ رٍي تز خویزکزُ(3

 . است کیلَهتز 4644 حذٍد سهیي هزکش تا سهیي سطح فاصلِ (4

 . آٍرًذ هی دست تِ سهیي درٍى ي درتارُ را اطاّلعات تیطتزیي اي لزسُ اهَاج ٍسیلِ تِ داًطوٌذاى (5

 . است جاهذ خارجی ي ّستِ ٍهذاب  داخلی ي ّستِ (6

 . دّیذ کاهل پاسخ سیز ّاي سَال تِ ( د

  . کٌیذ تعزیف را اي لزسُ اهَاج (1

     ؟گَیٌذ هی چِ ضًَذ هی ایجاد لزسُ سهیي اثز در سهیي درٍى ّاي سٌگ ًاگْاًی ضکستي اثز در کِ اهَاجی تِ(2

 ضیویایی تزکیة تزاساس سهیي، درًٍی ساختواى (4 ؟ تزًذ هی پی سهیي درًٍی ّاي الیِ ّاي ٍیژگی تِ ، اهکاًاتی چِ اس استفادُ تا داًطوٌذاى(3

 ؟ ضَد هی تمسین الیِ چٌذ تِ دٌّذُ تطکیل هَاد جٌس ٍ

  ؟ ضَد هی تمسین چٌذالیِ تِ ( خویزي . هایع . جاهذ ) دٌّذُ هَادتطکیل حالت فیشیکی تزکیة تزاساس سهیي، درًٍی ساختواى (5

  ؟ دارد لزار سهیي اس عومی چِ تا الیِ ایي ٍ تاضذ هی الیِ کذام تِ هزتَط ّا لزسُ سهیي ٍ ّا فطاى آتص تز تیص هٌطأ (6

 ؟ دارد حالتی چِ ٍ دارد لزار کجا سیزیي ي گَضتِ(7

 ؟ دارد حالتی چِ ٍ دارد لزار کجا خارجی ي ّستِ(8

 ؟ دارد حالتی چِ ٍ دارد لزار کجا داخلی ي ّستِ(9

      ؟ دارد هایع حالت ، خارجی ي ّستِ ٍ جاهذ سهیي داخلی ي ّستِ کِ دریافتٌذ چطَر داًطوٌذاى (14

 ؟ کٌٌذ هی عثَر دیزتز اهَاج دارًذ کوتزي تزاکن کِ چَب یا پالستیک هثل هَادي در ٍلی کٌذ هی عثَر سزیعتز اهَاج آّي هثل هتزاکن هَاد در چزا(11

  ؟ ضًَذ هی ّا پذیذُ کذام پیذایص تاعث خویزکزُ رٍي تز کزُ سٌگ لطعات حزکات (12
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 . تیاٍریذ دلیل ؟ آى سطح در یا است تیطتز سهیي هزکش در هَاد تزاکن(13

  آٍرًذ؟ هی دست تِ سهیي درٍى ي درتارُ را اطاّلعات تیطتزیي اتشاري چِ تا داًطوٌذاى(14

 ؟ است ضذُ سهیي در خاصیتی چِ سثة ٍ چیست اس ّستِ جٌس(15

 . تثزیذ ًام اطزافتاى هحیط در را اجسام لزسش اس ًوًَِ جٌذ ، ٍیثزُ حالت در هَتایل لزسش اس غیز تِ(16

 علَم آسهایطات تِ هزتَط ّاي سَال

 تعذ . کٌذ هی حس را ضذُ ایجاد ّاي لزسش خَد دست تا هیش دیگز طزف در ضوا کالسی ّن ٍ سًین هی اي ضزتِ آى تِ آٌّی هیش سز یک اس (1

  ؟ گیزین هی اي ًتیجِ چِ ّا آسهایص ایي اس . کٌین هی همایسِ ّن تا را ًتیجِ ٍ کٌین هی تکزار ًیش پالستیکی ٍ چَتی هیشّاي رٍي را آسهایص

 

 آسهایص ایي اس . ضکٌذ هی ّن ّاهثل چَب آیا . دّین هی اًجام هزطَب چَب تا را کار ّویي . ضکٌین هی دست دٍ تا را خطک چَب لطعِ یک (2

   ؟ گیزین هی اي ًتیجِ چِ

 حزکت .دادین لزار آب رٍي را کاغذ ي ٍرلِ ي اًذاسُ تِ یًََلیت لطعِ دٍ ٍ دادین لزار رٍضي گاس رٍي ٍ کزدین پز آب اس را تشرگ ظزف یک(3

  ؟ گیزین هی اي ًتیجِ چِ آسهایص ایي اس .کٌیذ همایسِ خویزکزُ رٍي تز کزُ سٌگ لطعات حزکت تا آب رٍي تز را یًََلیت لطعات

 

***************************** 

 پایاى


