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1 

. جوالت صيش سا تا استفادُ اص کلوات هٌاسة کاهل کٌیذ
. تشای تَلیذ پالستیک ٍ تثذیل هیَُ ّای ًاسس تِ سسیذُ استفادُ هی شَد...................... اص گاص ( الف
. هی گَیین......................... اثش چشخاًٌذگی یک ًیشٍ سا ( ب
. هی گَیٌذ............................  ٍاد هعذًی کِ دس آًٍذّای چَتی جشیاى داسد سا حجوی اص آب ٍ م( ج
. ًاهیذُ هی شَد................ ّای تٌذ ًاف هی دّذ  سحن ایجاد هی شَد ٍهَاد غزایی ٍاکسیژى سا تِ سگ اًذاهی کِ دس( د

 

1 
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. پاسخ صحیح سا اًتخاب کٌیذ
شذى تیي اتن ّا هثادلِ الکتشٍى صَست گشفتِ است؟ دس کذام هادُ تشای تشکیل (الف

1) O 2H                         2) NaCl                            3) 4 CH                     4)  4H 2 C  
فشاس هایع دسدسٍى یک ظشف تِ کذام عاهل تستگی داسد؟ ( ب
استفاع هایع اص سطح (4     اصل پاسکال            (3          سطح لاعذُ ظشف         (2     شکل ظشف             (1
فشاٍاى تشیي گیاّاى سٍی صهیي کذام گیاّاى ّستٌذ؟ ( ج
گیاّاى تذٍى آًٍذ (4     ًْاى داًگاى               ( 3              سشخس ّا          (2تاصداًگاى                    (1
اًذاساى هی تاشذ؟ پالتی پَس جضء کذام گشٍُ پست(د
گَشت خَاس (4        جفت داس                (3             کیسِ داس           (2  تخن گزاس                    (1
  تضسگ تشیي گشٍُ جاًَساى سٍی صهیي کذام گشٍُ هی تاشذ؟( ٍ
پستاى داساى  (4            تٌاى            ًشم (3            تٌذپایاى            (2              اسفٌج ّا         (1

 

25/1 

3 

. صحیح يا غلط تَدى جوالت صيش سا تعییي کٌیذ
ص                  غ .      فشاس َّا دس هٌاطك ساحلی کوتش اص فشاس َّا دس هٌاطك کَّستاًی است( الف
غ        ص                                           .              تاشذ عاهل اصلی ایجاد شتاب ، ًیشٍ هی ( ب
غ              ص                                .              ّیچ دستگاّی دس تذى خَد ًذاسًذ اسفٌج ّا ( ج
غ          ص                            .                 تَلیذکٌٌذگاى دس ّش صیستگاّی ، گیاّاى ّستٌذ( د
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. اص کاستشدّای سَلفَسيک اسیذ دٍ هَسد تٌَيسیذ
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دٍ عٌصش اصلی ساصًذُ ّیذسٍکشتي ّا چیست؟ . ًفت خام هخلَطی اص صذّا تشکیة تِ ًام ّیذسٍکشتي است

5/0 
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. کسیذ تِ دست هی آيذ، هٌیضين ا     Oتا اکسیژى       Mgاص ٍاکٌص هٌیضين 

الکتشًٍی تثذیل هی شَد؟  8کذام یک تا اص دست دادى الکتشٍى تِ رسُ ای تا هذاس ( فال

. تعذاد تاسّای الکتشیکی رسُ اکسیژى دس هٌیضین اکسیذ سا تٌَیسیذ( ب
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: تش طثق قاًَى سَم ًیَتَى 

. جسن ٍاسد هی شًَذ.............. ف جْت ّوذیگشًذ ٍ تش ٍ دس خال.......................... ًیشٍی کٌش ٍ ٍاکٌش ّوَاسُ 
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.  ٍسقِ ّای ساصًذُ صهیي ًسثت تِ ّن حشکت داسًذ 

. تِ سَاالت صيش پاسخ دّیذ تا تَجِ تِ ضکل هقاتل

 

................................  حشکت ، کذام ًَع حشکت هی تاشذ؟ ایي (الف

: .................. یذ کِ دس اثش ایي حشکت اتفاق هی افتذیک پذیذُ صهیي شٌاسی تٌَیس( ب
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. اص هحیط ّای غیش دسيايی تطکیل فسیل دٍ هَسد تٌَيسیذ
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تعذادی اص ستاسگاى هَجَد دس آسواى سا کِ تِ صَست ّا ٍ ضکل ّای 

خاصی ديذُ هی ضًَذ تِ اضیا ٍ حیَاًات تطثیِ هی کٌٌذ 

غش هاًٌذ دب اکثش ٍ دب اظ 

 

تِ هجوَعِ ایي شکل ّا چِ هی گَیٌذ؟ ( الف

چِ استفادُ ای اص ایي شکل ّا هی شَد؟ یک هَسد ( ب

. اص هَاًع دیذى ستاسگاى دس آسواى دٍ هَسد تٌَیسیذ( ج
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11 
دٍ گاص اصلی تطکیل دٌّذُ خَسضیذ چیست؟ 
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کذام سلسلِ جاًذاساى هی تاضذ؟ ًَضتِ ضذُ دس ّش هَسد هشتَط تِ  ٍيژگی ّای

( تاکتشی ّا –آغاصياى  –قاسچ ّا  –گیاّاى  –جاًَساى )                                 

تشخی اص آًْا تیي  ٍتشخی اص آًْا تاعث سیاُ شذى خَشِ ّای گٌذم ٍ لکِ ّای صسد سٍی تشگ هی شًَذ  ( الف

.......... : .......................اًگشتاى پا سشذ هی کٌٌذ

دس یاختِ آًْا ّستِ تشکیل ًوی شَد ٍ تش اساس شکل ظاّشی تِ سِ دستِ کشٍی ، هیلِ ای ٍ فٌش هاًٌذ تمسین ( ب

: ............................. هی شًَذ 

..... ..............: ....آب ّای ساکذ هحیط هٌاسة تشای سشذ آًْاست تشخی اص آًْا پَستِ ّایی اص جٌس سیلیس داسًذ ( ج
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. اص فَايذ جلثک ّا دٍ هَسد تٌَيسیذ
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. آى سا کاهل کٌیذ. جذٍل صيش دس هَسد تشخی تفاٍت تک لپِ ای ّا ٍ دٍلپِ ای ّا است

 

تشگ ساقِ  

....................... سگثشگ ّا آًٍذّای چَب ٍ آتکص دس چٌذ حلقِ تک لپِ ای ّا 

....................... سگثشگ ّا  ..................ش دس آًٍذّای چَب ٍ آتکدٍ لپِ ای ّا 
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. تا خط ٍصل کٌیذ. ّش جاًذاس ستَى ب هشتَط تِ کذام گشٍُ اص تی هْشُ گاى دس ستَى الف هی تاضذ 

ب                      الف                                                                                          

عٌکثَتیاى                                             تَتیا                                                   

سخت پَستاى                                        حلضٍى                                          

خاسپَستاى                                            ستیل                                              

ًشم تٌاى                                              هیگَ                                              
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. دس هَسد پشًذگاى تِ سَاالت صيش پاسخ دّیذ

ٍجَد کیسِ ّای َّاداس چِ کوکی تِ پشًذُ هی کٌذ؟ ( لفا

 

تٌَیسیذ   تشای پشًذگاى تِ غیش اص کیسِ ّای َّاداسدٍ ٍیژگی دیگش (ب

 

شکل هٌماس پشًذُ ًشاى دٌّذُ چیست؟ ( ج

 

1 
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ّش هثال هشتَط تِ کذام ًَع ساتطِ هی تاضذ؟ . سِ ساتطِ ّوضيستی تیي جاًذاساى  تَم ساصگاى ٍجَد داسد

 

: ......................... ساتطِ گیاُ گل داس ٍ صًثَس عسل : .............................                         اتطِ کٌِ تا اًساى س 
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. اص فَايذ گلسٌگ ّا سِ هَسد تٌَيسیذ
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. در حل مسائل زير نوشتن فرمول السامی است

19 

اگش خَدسٍيی . کیلَهتش است  528کیلَهتش ٍ فاصلِ هستقین تیي آًْا  630تثشيض تا تْشاى  طَل هسیش

ساعت طی کٌذ ، سشعت هتَسط خَدسٍ تش حسة کیلَهتش تش ساعت  6فاصلِ تیي ايي دٍ ضْش سا دس هذت 

چقذس تَدُ است؟ 
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اگش آجش سا اص کَچک تشيي ٍجِ آى سٍی .  ساًتی هتش داسين  4ٍ 20ٍ10ًیَتَى ٍ تِ اتعاد  32آجشی تِ ٍصى 

صهیي تگزاسين ، چِ فطاسی تِ صهیي ٍاسد هی ضَد؟ 
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تا تَجِ تِ ضکل هقاتل چقذس ًیشٍ تشای تاال تشدى جسن ًیاص است؟ 
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دس اّشم هقاتل اگش تعادل تشقشاس تاضذ ، فاصلِ جسن تا تکیِ گاُ چقذس است؟ 
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  بارم سوال  راهنماي تصحیح  ردیف
  ٢۵/٠ھرمورد   جفت -شیره خام         د  –گشتاور نیرو      ج  –اتن      ب  –الف   ١

  ٢۵/٠ھرمورد   2 -و                     1 –د                3 –ج              4 –ب             2 –الف   ٢

  ٢۵/٠ھرمورد   غ -د                     ص –ص                  ج  –غ               ب  –الف   ٣

  ٢۵/٠ھرمورد   ....تولید پالستیک  –تهیه رنگ  –تهیه کودشیمیایی   ۴

  ٢۵/٠ھرمورد   هیدروژن و کربن  ۵

  ٢۵/٠ورد ھرم O  -منیزیم    ب  –الف   ۶

  ٢۵/٠ھرمورد   دو  -هم اندازه    ٧

  ٢۵/٠ھرمورد   ....زلزله و  -ورقه هاي دورشونده          ب –الف   ٨

  ٢۵/٠ھرمورد   ...صمغ گیاهان و –خاکستر آتشفشانی  –یخچال طبیعی   ٩

  ٢۵/٠ھرمورد   ...آلودگی نوري و –آلودگی هوا  –جهت یابی درشب و تقویم        پ  –صورت فلکی      ب  –الف   ١٠

  ٢۵/٠ھرمورد   هیدروژن و هلیم  ١١

  ٢۵/٠ھرمورد   آغازیان -باکتري ها              پ   -قارچ ها             ب –الف   ١٢

  ٢۵/٠ھرمورد   ....ساختن مواد بهداشتی و –غذاي جانوران آبزي  -تولید اکسیژن    ١٣

  ٢۵/٠ھرمورد   آوندهاي چوب و آبکش ساقه در یک حلقه –برگ ها منشعب دولپه اي ها رگ –تک لپه اي ها رگبرگ ها موازي   ١۴

  ٢۵/٠ھرمورد   )حلزون(نرم تنان  –) توتیا( نخارپوستا  -) میگو( سخت پوستان   -) رتیل(عنکبوتیان   ١۵

  ...بدن دوکی شکل و –نداشتن مثانه  –ب       افزایش کارایی شش در جذب اکسیژن    –الف   ١۶
  نوع غذاي پرنده –ج 

  ٢۵/٠رمورد ھ

  ٢۵/٠ھرمورد   همیاري -انگلی   ١٧

  ٢۵/٠ھرمورد   استخراج مواد رنگی و دارویی  –غذاي گوزن  –تولید خاك   ١٨

١٩  
  سرعت متوسط=  سرعت متوسط            =  =    88کیلومتر متر بر ساعت    

  فرمول ٠/٢۵
  جواب آخر ٠/٢۵

٢٠   

  فشار=                               فشار    =  =     8/0تر مربع         نیوتون بر سانتی م

  فرمول ٠/٢۵
  جواب آخر ٠/٢۵

٢١       N   175   =E                        =2                     =فرمول ٢۵/٠  مزیت مکانیکی  
  جواب آخر ٠/٢۵

٢٢   
  d                               d   ×9        =45 ×30                                    F1 d1 = F2 d2=     150  سانتی متر 

  فرمول ٠/٢۵
  جواب آخر ٠/٢۵
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