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نمرهسواالت ردیف

.کنید کاملاستفاده از کلمات داخل پرانتز  های علمی زیر را باهریک از جمله 1

 الکترون دارد و با اتم عنصر ...................... از نظر تعداد الکترون مدار آخر مشابه است.  11( 𝑺𝟏𝟔اتم گوگرد) -الف

( 𝑶𝟖  - 𝑪𝟔 )  

 (گسل -درزه)   . آیدوجود میجا نشده باشند ...................... بهبههای دو طرف شکستگی نسبت به هم جااگر سنگ -ب

(بیشتر از یک -یک)                                            . است..................  همیشه برابرقرقره ثابت مزیت مکانیکی   -پ

(هایدندانه -دورهای)                             .ها به تعداد ................... آن بستگی دارددندهچگونگی کارکرد چرخ -ت

1

مشخص کنید.×( گزینه ی صحیح را با عالمت) 2

  ؟سولفوریک اسید، از هر عنصر چند اتم وجود دارددرفرمول شیمیایی  -1

      چهار اتم اکسیژن   -دو  اتم گوگرد -یک اتم هیدروژن (الف

    چهار اتم اکسیژن   -یک اتم گوگرد -دو اتم هیدروژن( ب

 دو اتم اکسیژن          -چهار اتم گوگرد -یک اتم هیدروژن (پ

 یک اتم اکسیژن   -چهار اتم گوگرد -دو اتم هیدروژن (ت

 ؟یک صحیح هست های رسوبی کدامها و الیهدرمورد فسیل -2

 است.بوده دهد که آن منطقه در زیرآبوجود فسیل مرجان در کوهستان نشان می (الف

است. ومرطوب و محیط جنگلیوهوای گرمدهنده آبسنگ در یک منطقه نشانوجود ذخایر زغال (ب

 تر است.تر و از الیه پایینی خود جوانالیه باالیی خود قدیمی از های رسوبی هر الیهدر توالی الیه (پ

 باشد.ها صحیح می( همه گزینهت

 ؟کره صحیح استهای سنگکدام گزینه درباره ورقه -0

 ای چگالی بیشتری نسبت به ورقه اقیانوسی دارد.ورقه قاره(الف

 ای دارد.اقیانوسی چگالی بیشتری نسبت به ورقه قارهورقه ( ب

 . دندارچگالی یکسانی  هردو ایورقه اقیانوسی و ورقه قاره( پ

 جرم یکسانی دارند.هردو ای ورقه اقیانوسی و ورقه قاره( ت

 های زیر تعریف درستی از سال نوری است؟یک از گزینهکدام -4

  فاصله زمین تا خورشید را طی کند.کشد نور (مدت زمانی که طول میالف

  پیماید.ای است که نور در مدت زمان یک سال می(فاصلهب

  پیماید.ای است که یک فضاپیما در مدت زمان یک سال می(فاصلهپ

  (واحدی برای بیان اندازه سرعت نور در فضا است.ت

1

 صحیح یاغلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 0

غ             ص   اند.گذاری شدید و تنوع زیاد جانداران، دریاها محیط مناسبی برای تشکیل فسیلبه علت رسوب -الف

غ  ای دراز قرار دارند.                       ص        های بینی روی پوزهسر و سوراخمارها رویهای سوسچشم -ب

5/3

دلیل؟شود؟ به چهتر جاری میهای زیر کدام آسانبا توجه به فرمول هیدرو کربن 4

1) 𝑪𝟏𝟎𝑯𝟐𝟎           2  )𝑪𝟔𝑯𝟏𝟒

5/3

صفحه دومبقیه سواالت در  

باسمه تعالی

1صفحه



صفحه دوم

اتم کربن تشکیل شده است با توجه به فرمول متان: 1اتم هیدروژن و  4از 𝑪𝑯𝟒 مولکول متان  5

را رسم کنید. 𝑪𝟔 آرایش الکترونی مدارآخر اتم -الف

 هر اتم هیدروژن چند پیوند کواالنسی می دهد؟  -ب

5/3

با توجه به شکل:            1

وارده برهواپیما را بنویسید؟ 1نام نیروی شماره  -الف

گیرد؟ در چه صورت هواپیما اوج می -ب

5/3

؟اصل پاسکال را بیان کنید -الف 7

فشار هوا در کدامیک بیشتر است؛ مناطق ساحلی یا مناطق کوهستانی؟ -ب

75/3

علت  د.های مجموعه شمسی جرم دارسیارهی عظیمی از گازهای داغ است و چندبرابر مجموع خورشید کره -الف 8

گرما و نورخورشید را بنویسید؟

 در علم نجوم اسطرالب چه کاربردی داشت؟ -ب

ها را بنویسید؟های مخابراتی دو مورد از کاربردهای آنبا توجه به ماموریت ماهواره -پ

25/1

 ی پروردهشیره                           (اضافیست)یک کلمه با خط وصل کنید.   )ستون مقابل(توضیحات زیر را به کلمات مناسب 9

 ایدز            . شودی جانداران درون پوششی قرار دارد و در نتیجه هسته تشکیل میی برخماده وراثتی در یاخته -الف

 کتریبا          . کندضعیف میها سیستم ایمنی بدن را بردن این یاختهشود و با ازبینسفید تکثیر می هایویچهدرگ -ب

ای)یوکاریوت(هستههو               های گندم در گیاهان است.    شدن خوشهها و سیاههای زرد روی برگعامل ایجاد لکه -پ

           قارچ                                 کنند.کنند، مواد مغذی مورد نیاز خود را از آن تامین میهایی که فتوسنتز نمییاخته  -ت

1

5/3مورد(2)را بنویسید. ها) از آغازیان( فواید جلبک 13

 درمورد گیاهان به سواالت زیر پاسخ دهید؟  11

شود؟برگ طویل ایجاد میهایی با دمها برگاند و از این ساقهی زیرزمینیدارای ساقه -الف

ترین گیاهان که دارای ریشه، ساقه، برگ، دانه و گل هستند؟کامل -ب

دهد؟کار را انجام میکند؛ چه قسمتی از ریشه اینریشه آب و مواد معدنی مورد نیاز گیاه را جذب می -پ

75/3

2صفحهسومصفحه ادامه در  

1.......... .



5/3گذاری کنید:شده را نامهای مشخصدهد. قسمتشکل زیر ساختار برگ را نشان می 12

 مهره به سواالت پاسخ دهید: در مورد جانوران بی 10

بنویسید؟را ها ی بدن اسفنجدار در دیوارههای رشتهدو مورد از کارهای یاخته -الف

شوند؟ها میسنگتنان باعث تشکیل آبکدام گروه از کیسه -ب

 کنند؟اندازی میچرا بندپایان پوست -پ

شود تا امکان جذب اکسیژن از طریق پوست فراهم شود؟میهای حلقوی سبب کدام ویژگی بدن کرم -ت

5/1

5/3نمودار مفهومی زیر را کامل کنید. 14

مورد جانوران تکمیل کنید. جدول زیر را در 15

)مشخصات(ویژگینام جانور

است.که از پولک)فلس( پوشیده شده دارند شکلو بدن دوکی هستند دارای آبشش ......................1

........................... 2برای پرواز دارند و استخوان توخالی و محکم  پرندگان

های سمی و غیرسمی دارند.ندارند و گونه دست و پا ....................0

75/3

متن زیر را بخوانید و به سواالت آن پاسخ دهید. 11
شود. در این آبی تشکیل می-ی است که از همزیستی قارچی به نام مایکوبیونت و نوعی جلبک سبزدگلسنگ موجو

دادن فتوسنتز، کربوهیدرات مورد نیاز خود و انجامآورد و جلبک با همزیستی، قارچ مواد معدنی را برای جلبک فراهم می

کند. از فواید گلسنگ این است که گلسنگ به آلودگی هوا حساس است و مرگ گلسنگ ممکن است قارچ را تامین می

 دهد.دلیلی برای آلودگی هوا باشد. گلسنگ غذای گوزن را نیز تشکیل می

 وع همزیستی است؟رابطه بین جانداران موجود در گلسنگ از چه ن -الف

را بنویسید.  ،در متن باال به آن اشاره نشده استکه یکی دیگر از فواید گلسنگ  -ب

5/3

پستانداران پرورش جنین و نوزاد در

دارجفت.....................1گذارتخم

انسانکانگورو..................2

1..................

2.................

3صفحهبعدی صفحه بقیه در



5/3سازگان توضیح دهید؟ها را در بومها و باکتریکنندگان مانند انواعی از قارچنقش تجزیه 17

آبی ، آبی، خشکی( -سازگانی است؟ )خشکیچه بومشبکه غذایی شکل زیر مربوط به  -الف 18

غذایی چیست؟در شبکه نقش گیاه -ب

5/3

.ل زیر نوشتن فرمول الزامی استدر حل مسائ

متربرثانیه به  5ثانیه سرعتش را از 13خودرویی در مسیری مستقیم از شمال به جنوب در حرکت است. در مدت  19

؟ متوسط این خودرو چند متربرمربع ثانیه استرساند. شتاب متربرثانیه می 25

5/3

نیوتن  01متر از روی کوچکترین سطح خود روی میز قرار دارد اگر وزن مکعب  4*2*1مکعب مستطیلی به ابعاد  23

 صورت فشار وارد برسطح از طرف مکعب چند پاسکال است؟باشد در این

5/3

5/3دار را محاسبه کنید؟مکانیکی سطح شیببا توجه به شکل مقابل مزیت  21

جا کند اگر نیوتن را جابه 033متر مقداری آجر به وزن سانتی 153کارگری قصد دارد به کمک فرغونی به طول  22

باید ه نیرویی کارگر حداقل با چمتر باشد سانتی 53گاه)جلوی فرغون( ی نقطه اثر نیروی وزن آجرها تا تکیهفاصله

 فرغون را بلند کند؟
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موفق باشید
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𝐹2=055 𝑁وممقا نیرو

𝐹1=?  نیروی محرک


