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  14/10/1395تاسیخ تشگضاسی:  دقیق60ِ هذت اهتحاى: ػاعت ششٍع: ًام ٍ ًام خاًَدگی:

 2 تعذاد طفحات: 20تعذاد ػَاالت:  1395اٍل هاُ:دی ػال: ًَتت:  شواسُ داًش آهَصی:

 تاسم ػَاالت سدیف

 پش کٌیذ.جاّای خالی سا تا کلوات هٌاػة  1

 تثذیل علن تِ عول سا............هی گَیٌذ.-(الف

 .داسد...................ًام داسد اتن ظی اص هادُ کِ یک ًَعلشکل خا-ب(

 ..ًام داسد.............هی پشداصد ٍ تحقیق داًشی کِ دستاسُ شٌاخت جَتِ هطالعِ-ج(

  .ة داس آتْای صیش صهیٌی تِ طَس طثیعی تِ ػطح صهیي تشػٌذ............تَجَد هی آیذدس طَستی کِ دس هٌاطق شی-د(

2 

 گضیٌِ هٌاػة سا اًتخاب کٌیذ. 2

A ) .هَلکَل ّای ػاصًذُ کذام هادُ اص اتن ّای هتفاٍت تشکیل شذُ اػت 

 □ًیتشٍطى د(      □گَگشد ج(       □اکؼیظى ب(      □آب الف(

B ) شیشیي کشُ صهٌی تِ طَست............یافت هی شَد تیشتشیي حجن آتْای. 

 □سٍدد(        □یخچالج(            □آب ّای صیش صهیٌی ب(       □ دسیاچِ الف(

C ) .دس هٌطقِ اشثاع فضاّای خالی تیي رسات تَػط آى پش شذُ اػت 

 □َّاد(                □هاػِج(             □ آبب(             □ سعالف(

D ).ػختی کذام هادُ تیشتش اػت 

 □الواعد(        □شیشِج(          □طالب(       □آّيالف(

1 

 غلط یا طحیح تَدى جوالت صیش سا هشخض کٌیذ. 3

 □غ□ص                                                            .اجؼام سا تا ٍاحذ گشم ّن هی تَاى تیاى کشدجشم  الف(

 □غ□ص فلض آّي تِ طَست خالض دس طثیعت یافت هی شَد.                                                          ب(

 □غ□صگاص ّای تشاکن پزیشًذ.                                                                                               ج(

 □غ□صکوی داشتِ تاشذ،شکل ػاحل تِ طَست طخشُ ای ٍ پشتگاّی اػت.ٍقتی ػٌگ ّای ػاحلی هقاٍهت د(

1 

 5/0 دقت ّش اًذاصُ گیشی تِ چِ عَاهلی تؼتگی داسد. 4

 چشا دس طٌعت َّاپیوا ػاصی اص فلض آلَهیٌین اػتفادُ هی شَد. 5
 

5/0 

 75/0 هَاد َّشوٌذ سا تعشیف کٌیذ.یک کاستشد آى سا تٌَیؼیذ. 6

 سع(خاک -هغ-ًقشُ -صیش هشتَد تِ کذام هادُ اػت؟)کشتيّش یک اص تَضیحات  7

 الف(تِ طَست خالض فلضی ًؼثتا ًشم ٍ دس اثش ضشتِ خن هی شَد................

 .............دس تَلیذ کاسد ٍ چٌگال تشای دسخشش تاال ٍ تاکتشی کشی اص آى اػتفادُ هی کٌٌذب(

 هیشَد...............ج(افضٍدى آى تِ تِ هغض هذاد ػثة تیشتش شذى ػختی 

75/0 
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                                                                         موفق و پیروز باشید.              

 5/0 هَاد اٍلیِ ّشکذام سا تٌَیؼیذ.             الف(شیشِ...............                    .ب(ظشٍف چیٌی.............. 8

 5/0 آتتاص یا ػًَاهی سا تعشیف کٌیذ. 9

 5/0 دس آب تاعث ػختی آى هی شَد. ٍجَد چِ عٌاطشی 10

 5/0 ّای فلض ّا سا تٌَػیذ ٍ یک فلض ًام تثشیذ.ػِ هَسد اص ٍیظگی  11

 هَسد( 2ٍیظگی آب ّای صیش صهیٌی سا تٌَیؼیذ) 12
  

1 

 شکل صیش هشاحل تَلیذ ظشٍف ػفالی سا ًشاى هی دّذ.جاّای خالی سا تکویل کٌیذ. 13

 
 

5/0 

 75/0 آلیاط سا تعشیف کٌیذ.هثال تضًیذ. 14

 ػاصًذُ اتن ّا سا ًام تثشیذ.رسات  15
 

75/0 

 تتي چیؼت؟دٍ کاستشد آى سا تٌَیؼیذ. 16
 

1 

 گشم تاشذ.چگالی آى سا حؼاب کٌیذ. 36ػاًتی هتش هکعة اػت.اگش جشم ایي قطعِ  12حجن یک قطعِ آّي 17

 
 

75/0 

 75/0 اّویت دسیاچِ ّا سا تٌَیؼیذ.)ػِ هَسد( 18

 ؟شَد یخچال چگًَِ تشکیل هی 19

 

5/0 

 5/0 آتشاس یا تٌذاب چگًَِ ایجاد هی شَد؟ 20
 

 شکل دادن به خمیر
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