@tenclasschannel
شوارُ

ًام ٍ ًام خاًَادگی:
اهتحاى :فیشیک

تاسوِ تؼالی
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سؤاالت صفحِ 1

تِ ػذد:
تا حزٍف:
ًام دتیز:
هیزسؼیذی
تاریخ:
اهضاء:
تارم

هفاّین سیزراتؼزیف کٌیذ:
الف)قذرت تفکیک
ب)کویت تزداری
2

ج)هقذارٍاقؼی کویت
د)تزدارجاتجایی
2

جاّای خالی راتاػثارات هٌاسة پزکٌیذ:
تؼزیف یک کویت فیشیکی ٌّگاهی کاهل هی شَد کِ:
الف)تزای آى کویت ..................هٌاسثی درًظزگزفتِ شَد.
ب)تزای .......................آى کویت ٍ،سیلِ هٌاسثی هشخص شَد.
ج)تزای اًذاسُ گیزی آى کویت تَسظ آى ٍسیلِ ..................................تؼزیف شذُ تاشذ.
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درجذٍل سیز کذام یک اسػثارات ستَى (الف) تِ کذام یک اسػثارات ستَى (ب) هزتَط است:
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تثذیل ٍاحذّای سیز رااًجام دّیذ:
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حجن ٍاقؼی قغؼِ ای
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1/ 5

است.حجن ایي قغؼِ 3تاراًذاسُ گیزی شذُ ٍهقادیز سیزتذست آهذُ است:

هؼلَم کٌیذ ،کذام گشیٌِ درهَرد ایي اًذاسُ گیزی ّا صحیح است؟
ب)دقت داردٍلی صحت ًذارد.
الف)دقت ًذاردٍلی صحت دارد.
د)دقت ًذارد ٍصحت ّن ًذارد.
ج)ّن دقت ٍّن صحت دارد.
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فشارتاد هٌاسة تایز خَدرٍّای سَاری حذٍد33/5ispاست.تؼذاد ارقام تاهؼٌی ٍػذد غیز قغؼی ایي فشار راهشخص کٌیذ.
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جْت ّزیک اسپیکاى ّای رسن شذُ راتاتَجِ تِ جْات جغزافیایی هؼلَم کٌیذ:
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تصَرکٌیذ کِ تزرٍی یک هسیز هستقین  ،اتتذا 12هتز تِ عزف شزق حزکت کزدُ ایذ ٍسپس اسّواى ًقغِ 2 ،هتز تِ عزف غزب حزکت
هی کٌیذ،تارسن تزدارّای هکاى اٍلیِ ٍثاًَیِ ًشاى دّیذ چٌذ هتز جاتجاشذُ ایذ؟

9

تا اًتخاب هقیاس هٌاسة ،تزدار تزایٌذ رارسن کٌیذٍاًذاسُ آى راهشخص کٌیذ.
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(اسکاغذ شغزًجی استفادُ کٌیذ).

b;3ٍ a; 4

جوغ ًوزات 10

امام علی (ع)

اندیش یدن هامنند دیدن نیست ،زیراگاهی چشم هادروغ می مناای ند
،اما آن کس که ازعقل نصیحت خواهد به او خیانت منی کند.
حکوت 281؛ًْج الثالغِ ؛هزحَم هحوذدشتی

موفق ابش ید
مریسعیدی

www.e-pakniyat.ir
www.e-pakniyat.ir
@tenclasschannel

