
 

 : ًام ٍ ًام ذاًَازگی  

 : ًام پسض 

 : ضواضُ ی زاًص آهَظی  

 :ًام آهَظگاض 

 (تسوِ تؼالی )               

 ........................  ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش 

 ............................ زتستاى 

 ( تغییطات هَاز)  2ػلَم پٌدن فصل  اهتحاى

 ............................ًَتت  

 اهتحاى ػلَم پٌدن 
 زقیقِ 80:  هست پاسرگَیی 

 ........................اضظضیاتی  

  : تاضید آظهَى
 

  : لت چْار جَاتی زیر پاسخ دّیذ  

 م گعیٌِ یک  -1 

 ؟ حالت هازُ ػَض هی ضَززض کسام گعیٌِ  -2 

 تطکیل تاضاى ( ز                                     تطیسى چَب ( ج                         سَذتي ًاى ( ب                               ظًگ ظزى آّي ( الف 

 

 ؟  کسام یک تا تغییط ضیویایی تِ زست هی آیس  -3 

 کٌسى ًَضتِ ضٍی سٌگ ( ز              حل ضسى قٌس زض آب ( ج              خَش ظزى آّي ( ب                           تطهین ظذن زست ( الف 

 

 زض یک تغییط ضیویایی کسام هَضز هی تَاًس ثاتت تواًس؟  -4 

  ّیچکسام ( ز                                         ذَاظ هازُ ( ج                      حالت هازُ ( ب                                         ًَع هازُ ( الف 

 

 ؟ سطػت کسام ػول ضا افعایص ًوی زّساًطغی گطهایی   -5 

  شٍب آّي( ز                                       تراض ضسى آب( ج                تراض ضسى ید ( ب                                       اًدوازآب ( الف 

 

 ؟ ّس زاضتتِ ًظط ضوا هاًسگاضی هدسوِ زض کسام ضْط تیطتط است ٍ زٍام تیطتطی ذَا -6 

  یعز( ز                                                     تثطیع ( ج                              ساضی ( ب                                                  ضضت( الف 

 

 کسام تغییط تا تقیِ تفاٍت زاضز ؟ -7 

 تطکیل ذاک ( ز                ضکستي کَظُ ی آب    ( ج                   ضکستي ترن هطؽ(  ب                           ضکستي ضیطِ       ( الف 

 

 زض کٌاض آب ، تغییط ضیویایی پیسا هی کٌس؟  ................   -8 

 آّي ( ز                                           ضکط     ( ج                                        ًوک  ( ب                                        آضز          ( الف

 

 کسام تغییط فیعیکی ًیست؟  -9 

 یسى هساز تطاش( ز         ظضز ضسى تطگ زضذتاى      ( ج          حل کطزى ضکط زض آب   ( ب                              تطیسى چَب   ( الف

 

  :جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة کاهل کٌیذ  

 . ّستٌس.................. زض چطذِ ی آب ّوِ ی تغییطات  -1 

 . هی گَیٌس................ هایؼات تِ گاظ تثسیل هی ضًَس کِ تِ آى ............... زض اثط  -2

  .ّستٌس................. ٍ  ................   تثسیل اًگَض تِ سطکِ ٍ ظضز ضسى تطگ زضذتاى تِ تطتیة تغییط   -3

  .خٌس هازُ ػَض هی ضَز............... زض تغییط  -4

 .است................ ٍ سطػت آى ..............  ظًگ ظزى آّي یک تغییط  -5

 . است ............... تغییط ضًگ فطش زض اثط ًَض آفتاب یک تغییط  -6

 .هی ضَز................ تا ظًگ ظزى آّي استحکام آى  -7

  .است............. تٌْا هازُ ای کِ زض عثیؼت ّط سِ حالت هازُ ضا زاضز  -8

 .ّستٌس ................. حفطُ ّای ذویط ًاى پط اظ گاظ  -9

 .هی گَیٌس.................. تِ تغییطاتی کِ اًساى ّا تطای ظًسگی  ضاحت تِ آًْا ًیاظ زاضًس  -10

 .ّستٌس.................. زض حال  هَاز زض عثیؼت زائوا -11

 .ًام زاضز..................... گاظی کِ زض زٍؽ گاظ زاض تَلیس هی ضَز  -12

 .هازُ ػَض ضَز.................. زض تغییطات فیعیکی ، هوکي است  -13

 .هصطف آى تَخِ کطز.................. زض ظهاى ذطیس هَاز غصایی تایس تِ  -14

 

تغییط فیعیکی است .    کسا

الف ( کپک ظزى ًاى                                    ب( ضیرتي زیَاض                      ج( ذطک ضسى سیواى                           ز( پرتي ًاى   
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  :کذام غلط است کذام عثارت صحیح ٍ   

 ؽ                      ظ                                                                                         .     تا پرتي غصا ذَاظ ٍ هاّیت هَاز ػَض هی ضَز -1 

 ؽ                   ظ                                                                                                            .زض تغییط فیعیکی خٌس هَاز ػَض هی ضَز -2

 ؽ                   ظ                                                                  . تؼضی اظ تغییطات کِ زض عثیؼت صَضت هی گیطز تطای ها ضطض زاضز -3

 ؽ                   ظ                                                                                                                      .ّوِ ی تغییطات ضیویایی هفیس ّستٌس -4

 ؽ                       ظ                                                                     . ضَز افعایص زها هؼوَل تاػث تٌستط ضسى تؼضی اظ تغییطات هی -5

 ؽ                     ظ                                      .پَسیسگی ٍ کطم ذَضزى زًساى ّا هَخة تغییط ذَاظ ٍ هاّیت زًساى ّا هی ضَز -6

 ؽ                       ظ                                                                                                                     .زذالت زاضز اًساى زض توام تغییطات -7

 ؽ                    ظ                                                                                  .  سطػت اًدام تغییطات ضیویایی زض توام هَاز یکساى است   -8

 ؽ                      ظ                                                                                         .  سَذتي ّط هازُ خع تغییط ضیویایی هحسَب هی ضَز  -9

 ؽ                 ظ                                                                      . هطعَب ًسثت تِ هحیظ ذطک ظٍزتط ظًگ هی ظًسآّي زض هحیظ   -10

 ؽ                  ظ                                               . زض تْیِ ی زٍؽ اظ آب سطز استفازُ هی کٌین تا سطیغ تط زٍؽ گاظ زاض تَلیس ضَز  -11

 ظ                    ؽ                                                           زض ترن هطؽ ّن هی تَاى تغییط ضیویایی ایداز کطز ٍ ّن تغییط فیعیکی -12

 ظ                ؽ                                                                                                . زض هطاحل پرت ًاى ّط زٍ تغییط صَضت هی گیطز -13

 ظ                ؽ                                                                                                       . کپک ظزى هیَُ ّا تغییط ضویایی ٍ هفیس است  -14

 

  :پاسخ کاهل دّیذ ت  سَالت زیر  

 چطذِ ی آب ضا تکطیس ٍ توام هطاحلص ضا ًاهگصاضی کٌیس؟  -1 

 
 

 

 ؟ چطا پطزُ ّایی کِ خلَی پٌدطُ ّای ضٍ تِ آفتاب ًصة ضسُ اًس تؼس اظ هستی ضًگ پطیسُ هی ضًَس -2 

 
 

 

هازضش تِ تطتیة کاضّایی کِ تایس اًدام زّس ضا ًَضتِ است تغییط . تِ هازضش کوک کٌس  تلتظّطا هی ذَاّس زض پرتي ک -3 

 : فیعیکی یا ضیویایی تَزى ّط کسام ضا تؼییي کٌیس 

 اضافِ کطزى ًوک ٍ ترن هطؽ تِ گَضت  چطخ کطزُ( ج             ضًسُ کطزى سیة ظهیٌی ( چطخ کطزى گَضت                        ب( الف 

 سطخ کطزى کتلت ّا( ضکل زازى تِ هرلَط کتلت            ی ( ٍضظ زازى هرلَط تِ زست آهسُ        ٍ( ز
 

 

 

 

  : زض ٌّگام ضٍضي کطزى ضوغ ، تغییطات ضیویایی ٍ فیعیکی کِ زض ضوغ صَضت هی گیطز ضا تٌَیسیس  -4 

 

 

 

 :آى تِ تطتیة تٌَیسیسهطاحل ضضس گیاُ گٌسم تا ضسیسى ًاى تِ سط سفطُ ضا ّوطُ ًَع تغییطات  -5 

  
 

 

 اظ ًظط ًَع تغییطات ، چِ تفاٍتی تیي حل کطزى یک حثِ ی قٌس زض چای ٍ سَظاًسى قٌس ضٍی ضؼلِ ی گاظ ٍخَززاضز؟  -6 
 

  

 

  : زٍ تغییط ضیویایی هفیس ٍ زٍ تغییط ضیویایی هضط ضا هثال تعًیس  -7 
 

 

 

 : چِ ضاُ ّایی تطای ظًگ ًعزى یک پٌدطُ ی آٌّی پیطٌْاز هی کٌیس  -8 
 

 

 



 : تغییطّای ظیط ضا زض خسٍل زازُ ضسُ تٌَیسیس -9 
 –ٍ رٍغي  هخلَط کردى آب  -فاسذ شذى هیَُ  –تغییر رًگ لثاس ٌّگام اتَ کشیذى  –حل کردى قٌذ در آب –ریس کردى قٌذ 

آب پس کردى  –شکستي تخن هرغ –خشک کردى هیَُ  –ریختي سیواى دیَار خاً   –پَسیذى ترگ درختاى  –ترش شذى هاست 

 تخن هرغ 
 

 

 تغییط فیعیکی 
 

 
 

 

 تغییط ضیویایی
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چگًَِ هی تَاى زض چَب کثطیت ّن تغییط ضیویایی ٍ ّن تغییط فیعیکی ایداز کطز ؟   -10 

 

 

 

 : تفاٍت ّای تغییط ضیویایی ٍ تغییط فیعیکی ضا تیاى کٌیس   -11 

 ( ....................................................................................................................الف

 

 .................... ........................( ..........................................................................ب

 

 ( .......................................................................................................................ج

 

 

 چطا پرت ٍ پع زض ططٍف آٌّی تطای سلهتی ها ضطض زاضز ؟  -12 

 
 

 

 زض هَاز ضا ًام تثطیس ؟زٍ ًَع تغییط عثیؼی هفیس  -13 

  

 

 : تغییطات فیعیکی کِ زض اثط گطها زض هَاز ایدا ز هی ضًَس ضا ًام تثطیس  -14 

 ..(  ..........................................................................................................................الف 

 

 ...............................................................................................................................( ب

 

 .....( ...........................................................................................................................ج

 

 

 : تغییطات فیعیکی کِ زض اثط سطها زض هَاز ایدا ز هی ضًَس ضا ًام تثطیس  -15 

 ..(  ..........................................................................................................................الف

 

 ...............................................................................................................................( ب

 

 ...........( .....................................................................................................................ج       

 
 

 

  

  

عطاح : ػثسالِ ٍاضستِ                                                                                                                  )) لثرٌس تعى زٍست هي (( 
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