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 (متوسطه اول)پایه سوم درس علوم تجربی نوبت اول امتحان 

                                                     

 94/ 9/10: تاریخ امتحان 

 دقیقه 90: مدت امتحان

 18: تعداد سوال

 رشیدیان: طراح سوال

 ًوطُ ؾـــــــــــــــــــــَاالت ضزیف

 .جاّای ذالی ضا تا کلوِ هٌاؾة کاهل کٌیس 1

 .اؾترطاج قسُ اظ ؾٌگ هؼسى اؾتاٍلیي فلع ........................فلع  -الف

 .تكکیل هی قَز............................... پیًَس کَاالًؿی تیكتط هیاى اتن ّای   -ب 

 .ًام زاضز............................هرلَطی اظ چٌس ّیسضٍکطتي کِ ًقطِ جَـ ًعزیک تِ ّن زاضًس -ج  

 .تط اثط اػوال یک ًیطٍی ثاتت ، جؿن قتاب تیكتطی هی گیطز تاقس ،......................ّطچِ جطم جؿن  –ت  

1 

 زضؾت                   ًازضؾت                        .                                              زضؾتی یا ًازضؾتی ّطیک اظ ػثاضت ّای ظیط ضا هكرم کٌیس 2

 .الکتطٍى زاضز 5آذط ذَز ػٌهط کلط هاًٌس ػٌهط ًیتطٍغى زض الیِ  -الف

 .زض حطکت یکٌَاذت، هتحطک زض فانلِ ّای ظهاًی یکؿاى، هؿافت ّای تطاتطی ضا طی هی کٌس –ب  

 .تطکیة ّای یًَی زض هجوَع اظ ًظط تاض الکتطیکی ذٌثی ّؿتٌس –ج  

 .ًام زیگط اتي ، اتاًَل اؾت ٍ یک گاظ تی ضًگ اؾت –ت  

1 

 .ضا اًتراب کٌیسزض ّط هَضز گعیٌِ زضؾت  3

𝑁7ػٌهط    -الف
 تا کسام ػٌهط ظیط ّن گطٍُ اؾت؟  14

         𝑃15
31                      𝐵5

10                                     𝑆16
32                           𝑆𝑖14

28 

 .زاضز......................ٍ تا ؾطح تواؼ ، ضاتطِ ................... فكاض تا ٍظى ضاتطِ -ب 

 هؼکَؼ –هؼکَؼ            هؿتقین                –هؼکَؼ                       هؼکَؼ        –هؿتقین                          هؿتقین  –هؿتقین            

 ؟ًیؿتزض ذهَل ًیطٍی کٌف ٍ ٍاکٌف کسام ػثاضت نحیح  –ج 

 .ّوَاضُ ذالف جْت یکسیگطًس                            .                  ّوَاضُ تط زٍ جؿن ٍاضز هی قًَس           

 .ّوَاضُ زض یک جْت اًس                            .                                      ّوَاضُ ّن اًساظُ اًس           

 :جازُ ّای کَّؿتاًی ضا هؼوَال تِ نَضت هاضپیچ هی ؾاظًس، زض ایي نَضت –ت  

 .جاتجایی ظیاز ٍ هؿافت کن هی قَز              .                     جاتجایی ٍ هؿافت ّط زٍ ظیاز هی قًَس            

 .جاتجایی تغییط ًوی کٌس ٍلی هؿافت ظیاز هی قَز            .                         ی قًَسجاتجایی ٍ هؿافت ّطزٍ کن م            

1 

 .زٍ هَضز اظ کاضتطزّای ؾَلفَضیک اؾیس ضا ًام تثطیس 4
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 هٌظَض اظ پلیوط ههٌَػی چیؿت؟ -الف 5

 

 چطا ههطف پلیوطّای ههٌَػی ضٍ تِ افعایف اؾت؟ –ب 

 

 .ههٌَػی ٍ کاضتطز آى ضا تٌَیؿیسیک ًوًَِ پلیوط  -ج  

 

75/0 



 .شضُ ّای ؾاظًسُ ّطیک ضا ًیع هكرم کٌیس. آضایف الکتطًٍی ٍاکٌف فلع ؾسین تا گاظ فلَئَض ٍ فلع هٌیعین تا گاظ اکؿیػى ضا ضؾن کٌیس 6
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 .ٍیػگی تطکیة ّای یًَی ضا تیاى کٌیس 7
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  .ًوَزاض ظیط ضا تحلیل کٌیس 8

 

1 

 .تا تَجِ تِ قکل ضٍتطٍ تِ پطؾف ّای ظیط پاؾد زّیس 9

 ًام ایي چطذِ چیؿت؟ -الف

          .ًكاى زازُ قسُ زض قکل ضا تٌَیؿیس 2ٍ 1ًام هؿیطّای  -ب 

                                                                                                                                                                                         
 ؟یس کطتي زی اکؿیس زض َّاکطُ هی قَزچِ ػاهلی تاػث تَل 2تِ جع هؿیط  –ج 

 

75/0 

ثاًیِ ؾطػت آى  10پؽ اظ .هتط تط هجصٍض ثاًیِ افعایف هی یاتس 5/0هتط تطثاًیِ زض حطکت اؾت ٍ ؾطػت آى تا قتاب  60َّاپیوایی تا ؾطػت  10

 تِ چٌس هتطتطثاًیِ هی ضؾس؟

 

 

75/0 

تٌسی هتَؾط  ٍ ؾطػت هتَؾط ایي . یک زقیقِ ٍ چْل ثاًیِ طی هی کٌس هتط اؾت زض هست 1200یک ذطگَـ فانلِ زٍض زضذتی ضا کِ  11

 ذطگَـ چٌس هتط تطثاًیِ اؾت؟

 

 

 

 

1 

 چطا لثِ تیع چاقَ گَقت ضا هی تطز اها لثِ پْي آى ًوی تطز؟ 12
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کربن دی اکسید 

 درهوا

 گیاهان
 حیوانات

 سوخت های فسیلی

1 

2 



 .تا تَجِ تِ قاًَى ؾَم ًیَتي تِ ؾَاالت ظیط پاؾد زّیس 13

 آب اؾت، ػلت حطکت قایق زض آب ضا چگًَِ تَجیِ هی کٌیس؟قایقطاًی زض حال پاضٍ ظزى ٍ حطکت زض  -الف

 

 ّلی کَپتطی زض حال تلٌس قسى اظ ضٍی تاًس پطٍاظ اؾت، چگًَِ ّلی کَپتط اظ ضٍی تاًس تِ پطٍاظ زض هی آیس؟ -ب

 

 

1 

اؾکال تاقس، ؾطح تواؼ چْاض ج 750اگط فكاض ّط چطخ تط ؾطح ظهیي .تي تط چْاضچطخ ذَز تِ طَض یکؿاى تکیِ زاضز 3یک اتَهثیل تِ جطم  14

 چطخ تا ظهیي چٌس هتط هطتغ اؾت؟  

 

 

 

1 

تَج ضا ضٍی ؾطح تسٍى انطکاک قطاض زازُ ٍ گلَلِ ای قلیک . اؾت kg 480ٍ جطم ذَز تَج جٌگی  Kg 6جطم گلَلِ یک تَج جٌگی  15

گلَلِ ٍاضز قَز، قتاب گلَلِ ٍ تَج تا لحظِ ذطٍج تِ  N5400اگط تا ظهاى ذطٍج گلَلِ اظ لَلِ تَج تِ طَض هتَؾط ًیطٍیی هؼازل . هیکٌین

 .گلَلِ ضا حؿاب کٌیس

 

 

 

1 

 .آظهایكی ططاحی کٌیس کِ ًكاى زّس فكاض زض هایؼات تِ اضتفاع تؿتگی زاضز 16
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 تطای جاتجا کطزى تاض تَؾط چطخ زؾتی کسام قکل هٌاؾة تط اؾت؟ چطا؟ 17

  

  -ب  -الف
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 :کكیسُ قَز m5/0تا تَجِ تِ قکل اگط طٌاب تَؾط قرم تِ اًساظُ  18

 کاض ًیطٍی هحطک چٌس غٍل اؾت؟-الف

 

 جاتجایی ٍظًِ چقسض اؾت؟ -ب
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 15 جمــــــــــع نمـــــــره 

 

 با آرزوی موفقیت و سربلندی 

N5 

N10 


