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                                            . یک شباهت و یک تفاوت برای مدل های تامسون و رادرفورد بنویسید .1

                                    . به مدل اتمی مقابل نگاه کنید و به سوال های زیر پاسخ دهید .2

 

 الف ( عدد جرمی و عدد اتمی این عنصر را به دست آورید؟

ب ( نماد شیمیایی این عنصر را بنویسید و جایگاه عدد اتمی و جرمی را در آن مشخص کنید 

.                                      

                                                     . نماد یا نام عنصر خواسته شده را بنویسید .3

 : ................................... مس(  ب                         : ............................... Arالف ( 

چند نوع عنصر در این ترکیب به کار رفته است ؟)نام عنصر ها را CaCO3 الف (با توجه به فرمول شیمیایی  .4

 دارد؟ اتم چند ترکیب این مجموع در(  ب بنویسید(.

  . یک ویژگی اسید ها را بنویسید و یک اسید مثال بزنید.5

       را بنویسید.. نمک طعام یک ترکیب یونی است یا مولکولی؟ فرمول شیمیایی آن 7

       است؟ جانداران های گونه تغییر مورد در دانشمند کدام نظریه بیانگر زیر موارد از یک هر.  8 

الف ( شانس زنده ماندن جانورانی که بهتر می توانند خود را با محیط هم رنگ کنند ، بیشتر است . 

)...............................( 
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( چندی پیش در اصفهان کودکی با یک چشم در وسط پیشانی به دنیا آمد.پزشکان دلیل آن را استفاده از  ب

 می دانند . ).................................(X اشعه و مجاز غیر داروهای

 ..........................(. ).......... دارد پرقدرت و ورزیده بدنی رو این از. رود می سازی بدن باشگاه به روز هر علی( ج 

             مورد( 1. نوع سازگاری را در هریک از جانداران زیر مشخص کنید.)برای هر جاندار 9

 الف ( مار :

 ب ( بوته کدو :

   . مناسب ترین مکان ها برای تشکیل فسیل کجاست؟چرا؟11

ها را مشخص کنید و سپس مکان های عالمتگذاری شده را نام گذاری  . با توجه به تصویر نوع حرکت ورقه11

     کنید.

 

 الف : ..................................

  ب : ...................................

            . اختالف ................................ موجب به وجود آمدن جریان همرفتی در نرم کره می شود .12
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  . صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید .13

 هرچه تعداد زلزله های کوچک در یک منطقه در یک منطقه کمتر باشد بهتر است .

  . . دو مورد از دالیل وگنر برای اثبات نظریه اش را بنویسید 14

    . دارد نام........................  فلکی صورت  فترین دنباله دار .................. و معروفترین. معرو15

    . لکه های خورشیدی را تعریف کنید .11

                                          . به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟17

 ج(منشا گرمای خورشید چیست ؟

 ز چه موادی ساخته شده اند ؟د(سیارات خارجی ا

. با توجه به دمای سطحی ستارگان مقابل بیان کنید کدام ستاره رنگ آبی و کدام ستاره زرد دیده می 18

           شود؟

 

          (                      )Aستاره 

 (                      )Bستاره 

    . چه عواملی بر میزان نور ستاره ها موثر اند؟19

 زمین از ها آن فاصله و بزرگی(  ب                                             الف ( بزرگی و ترکیب آن ها
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 ها آن ترکیب و دما(  د                                         زمین از ها آن فاصله و دما(  ج  

   

   . در موارد زیر مشخص کنید که آیا کار صورت گرفته است یا خیر . با ذکر دلیل.21

 الف ( قاب عکسی که روی دیوار آویخته شده است .

 ب ( شخصی از نردبان باال می رود .

    نید.. درباره اهرم ها: یک کاربردمثال بز 21

               اهرم نوع اول B حالت

اهرم 

                                                                                                                                    دوم نوع

                     سوم نوع  

              اهرم نوع اول Aحالت 

  

 

  

                 "سلیمانی "                      


