


 :نام 

 نام خانوادگی :

 تمهش پایه :

  کالس :

 69دی ماه  :نوبت 

 علوم تجربیدرس : 

 « بسمه تعالی » 

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 

 4اداره آموزش و پرورش ناحیه

 بنیاد فرهنگی رضوی

 9واحد علیه السالمدبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا 

 

  صندلی :شماره 

 61/69/  69  : تاریخ امتحان

 دقیقه 01 مدت امتحان:

 16تعداد سوال :

 3 تعداد صفحات :

  نام دبیر :
  

 بارم شرح سوال ردیف

............... و  یو مواد مخلوط به دودسته  یندگو یم شده باشند مواد .............. یلنوع ماده تشک یککه از  یبه مواد 6

 شوند یم یبند یم.............تقس

57/0 

 : یدپاسخ ده یرز یبا دقت در صورت مسئله  1

گرم حالل است .دوظرف  ۰00گرم در  ۸۳ینمک خوراک حل شدن( یت)قابل یریدرجه انحالل پذ00 یدما در

 0گرم  و در ظرف شماره  0۳،   ۰و در ظرف  شماره  یزیمآب بر یترل یلیم ۰00در هر ظرف  یکه؛ در صورتیمدار

 .یدرا انتخاب کن یحصح یم؛گزینهرا حل کن Aرم از نمک گ ۵7،  

 شوند. ی( همه نمک ها حل م0 - ۰( در طرف شماره )الف

 باشد یم شده( یرفراس -نشده یرس -شده یر)س 0( نوع محلول ظرف شماره  ب

7/0 

 7/0 هستند و .............. واکنش سوختن شمع ، ............... یفرآورده ها 3

که  ینشیندرنگ ........... م یذرات نارنج یخم یرو یبعداز مدت یاندازیمرا درون محلول کات کبود ب یآهن یخم یوقت 4

 شود ی........... محسوب م ییرتغ یک

7/0 

 07/0 نام دارد در بدن انسان ............ یزگرکاتال مهمترین 5

 57/0 ید؟سوختن را نام  ببر یبرا یسه عامل ضرور 9

 7/0 .دهند یم جامان ......................  کاه از گندم را با دستگاه یو جداساز ...............خون را به روش ........ یاجزا یجداساز 0

 شود  یاز روش ............. استفاده م یحل شدن یعدوما یجدا ساز یدکانتور و برا یف...... از ق........... یجداساز یبرا 8

 یرتقط -همسان یبا چگال یع( دو ماب                         تبلور – یعما یکدر  ی(دوجامد حل شدن الف

 یرتقط - یمخلوط نشدن یعد ( دوما                                    یرتبخ – یمخلوط شدن یع( دو ما ج

07/0 

و جهت  سلول عصبی )نورون( مشخص نماییدپایانه ی آکسون ـ دندریت ( را در شکل  موارد )جسم سلولی ـ 6

 جریان را نشان دهید

 

07/۰ 





بار  Bبار منفی و روی کره  Aم روی کره با پایه عایق نزدیک کنی  Aرا به کره رسانای  Cدر شکل زیر اگر میله  69

 ب( نام این پدیده چیست؟ چیست ؟ C مثبت قرار می گیرد الف( نوع بار میله 

 
 

7/0 

الکتروسکوپی دارای بار مثبت است یک میله پالستیکی باردار را از فاصله دوری به کالهک نزدیک می کنیم در  60

 های طال چگونه تغییر خواهد کرد؟این صورت زاویه در  ورقه 

7/0 

ولت روشن شود جریان الکتریکی  000اهم است اگر این المپ توسط ولتاژ  ۵0مقاومت المپ موجود در یک مدار  68

 این مدار چقدر است؟) نوشتن فرمول الزامی است(

 

 

۰ 

اهمی قرار دهیم مقادیری که آمپر سنج و ولت سنج  نشان  ۳اهمی مقاومت  ۵به جای مقاومت   اگر در شکل زیر 66

 می دهند چه تغییری می کند؟

 

7/0 

 نام گذاری کنید  شکسته راآهن ربایی می افتد و چهار تکه می شود قطبهای قطعه های  11

 

 

 

7/0 

 الف( روش های ساخت آهنربا را نام ببرید 16

آهن ربایی را به روش نشان داده شده در شکل آهن ربا کرده ایم نقطه مشخص شده چه قطبی پیدا می کند؟ب( 

 
 موفق باشید

۰ 

 

     N                                                     S 








