
ثانيه شمار يك نسبت تندي متوسط به سرعت متوسط ابتداي عقربه 

  برابر است با :ثانيه  ٣٠ساعت ، در مدت زمان 

  

١(   

  ٢ )٢  

  ٣( 
٢

  

١ )٤  

  

   



زمان  –در حال حركت هستند.نمودار سرعت   ٣و ٢و  ١هاي متحرك

حركت اين سه نفر به شكل زير است.كدام تفسير در مورد حركت آنها 

  است ؟  نادرست

  

  

  

  

  

  .شتاب متوسط حركت هر سه متحرك با هم برابر است )١

  يكنواخت است. ٢حركت متحرك  )٢

  اند.هر سه متحرك حركت خود را از حال سكون آغاز كرده )٣

  شتاب متوسط  حركت هر سه متحرك مثبت است. )٤

   

t(s) 

V  

 

١ 
٣ 



كامال اگر يك مورچه در اثر وزش باد از روي زمين بلند شده و به شيشه 

  در حال حركت برخورد كند :تريلي  يكجلوي عمودي 

  

نيرويي كه تريلي به مورچه وارد مي كند بيشتر از نيرويي است  )١  

  كند.كه مورچه به تريلي وارد مي

له شده ساكن بماند  نيمه ه بينوا روي شيشه به حالتاگر مورچ )٢  

بيشتر ه شيشه و مورچ نيروي اصطكاك بين از يعني وزن مورچه 

  است.

اثر برخورد به شيشه  مورچه بدليل جرم كمي كه دارد اگر هم در )٣  

  شود.له نشود ممكن است ، به دور دست ها پرتاب مي

نيروي مورچه به تريلي و نيروي تريلي به مورچه ، نيروهاي  )٤  

  هستند.متوازن 

   



  ؟  خواهد بودندر مورد  مسابقه طناب كشي  كدام گزينه زير صحيح 

  

كيلوگرم جرم دارند در فضا و در ٥٠دو   اگر متين و رامين كه هر )١

با هم مسابقه طناب كشي بدهند هر دو با هم به وسط حال بي وزني ، 

  شوند.رسند و هر دو  برنده ميطناب مي

دادند  نيروي اگر پسر شجاع با پدرش مسابقه طناب كشي مي )٢

وارد شده از طرف پدر پسر شجاع به پسر شجاع ، كمتر از نيرويي 

  كرد.بود كه پسر شجاع به پدرش وارد مي

 با هم مسابقه طناب كشي برگزار كنند ها  و الغراگر دو گروه  تپل )٣

  ها بيشتر است.گروه تپل احتمال برد 

اگر مسابقه طناب كشي بين دو گروه با جرم برابر كه يكي در  )٤

زده هستند برگزار شود هاي ساحل و گروه ديگر در سطح يخشن

  احتمال موفقيت  گروهي كه روي يخ هستند كمتر است.

  

   



  در كدام گزينه تاثير فشار با بقيه متفاوت است ؟ 

  

بيل مكانيكي هيچ وقت در گل گير  )١

   كند.نمي

  

براي جلوگيري از زخم بستر در  )٢

بيماراني كه مجبور به استراحت دائمي 

هستند از تشك هاي مواج استفاده 

  كنند.مي

ها آنهايي هستند بهترين كوله پشتي )٣

  كه بندهاي پهن دارند.

  

استفاده از زنجير چرخ براي حركت در  )٤

  زده هاي يخجاده

  

   



بندي عنصرها درست جدول طبقهيك از عنصرهاي زير در موقعيّت كدام

  ؟است

 

در ستون اوّل از سمت چپ و رديف دوم  ١١عنصري با عدد اتمي  )١

  جدول قرار دارد.

٩عنصر  )٢
در رديف دوم و ستون دوم از سمت راست جدول قرار  ١٩

  دارد.

١٤جايگاه عنصر  )٣
از سمت  ٣در جدول، رديف چهارم و ستون  ٢٨

 چپ است.

از سمت چپ قرار  ٢در رديف اّول و ستون  ٢اتمي عنصري با عدد  )٤

 دارد.

   



  دهد؟هاي زير رخ مييك از واكنشكدام

 

 واكنش ميان محلول كات كبود در آب و نمك خوراكي) ١

 واكنش ميان فلز روي و محلول منيزيم كلريد در آب) ٢

 واكنش ميان فلز ليتيم و محلول نمك خوراكي در آب) ٣

  كات كبود و مقداري آب واكنش بين فلز طال،) ٤

   



هايش به كار برد. مجموعة زير دستگاهي است كه پروفسور بالتازار در يكي از آزمايش

گرم منيزيم درون آن  ٣٦او در ابتداي واكنش، درپوش ظرف سمت چپ را برداشت و 

ها اي از واكنشدقيقه، مجموعه ١٠ريخت و بالفاصله درپوش را سر جايش قرار داد تا طي 

ها نوشته شده است. دهد. مقدار جرم ابتدايي و انتهايي محتويات هر يك از ظرفرخ 

دقيقه، يكسان باشد؛ در  ١٠افتد، در هر يك از اين ها ميهايي كه درون ظرفاگر اتفاق

كند؟ (يعني هر دقيقه جرم ظرف وسط چند گرم و چگونه (افزايش يا كاهش) تغيير مي

 كند)ظرف وسط چگونه تغيير مي طور ميانگين در هر دقيقه جرمبه

  
  گرم٧٥٠  گرم٤٠٠     گرم٦٢٠  ابتدا

  گرم ٧٨٣  گرم ?  گرم٨٦٣  انتها

  واكنش درون ظرف چپ: توليد رسوب منيزيم هيدروكسيد و گاز هيدروژن

  واكنش درون ظرف وسط: توليد گاز هيدروژن برميد

 واكنش درون ظرف راست: توليد هيدروبرميك اسيد

  گرم ٢٤ -كاهش جرم ) ١

 گرم ٦/٢٧ -كاهش جرم ) ٢

  گرم ٣/٠ -افزايش جرم ) ٣

 گرم ٦/٢٧ -افزايش جرم ) ٤



شود، هاي زير يون پايداري كه توسّط يك عنصر ايجاد ميدر كدام گزاره

 به درستي توصيف شده است؟

١٧الف: كلر (
  شود.) به كاتيوني با يك بار الكتريكي تبديل مي٣٥

١(ب: هيدروژن 
تبديل به يون پايدار، يك الكترون دريافت براي  )١

  كند.مي

  شود.تبديل مي ٥الكترون به  ٥) با از دست دادن =١٥Zپ: فسفر (

٨ت: اتم اكسيژن (
هايش، الكترون درصد الكترون ٢٥) به ميزان ١٨

  كند.دريافت مي

 

 ب -الف ) ١

  ت -پ ) ٢

 پ -الف ) ٣

  ت -ب ) ٤

   



 ٥بندي جانداران در حال حاضر، طبقههاي بندييكي از بهترين طبقه

بندي، هاي بسيار معروف در اين طبقهاي است. يكي از سلسلهسلسله

باشد. با توجه به شناختي كه از آغازيان داريد چند سلسلة آغازيان مي

مورد از موارد زير در مورد جانداران قرار گرفته در سلسلة آغازيان 

  باشد؟درست مي

 .Aاي هستند.ار گرفته در اين سلسله پرياختهتمام جانداران قر 

 .Bتوانند براي هيچ كدام از جانداران قرار گرفته در اين سلسله نمي

 زا باشند.انسان بيماري

 .Cتوانند از مواد معدني تمام جانداران قرار گرفته در اين سلسله مي

 هاي قندي مورد نياز خود را بسازند.ساده، مولكول

 .D قرار گرفته در اين سلسله قادر به فتوسنتز بوده و برخي جانداران

توانند نقش بسيار مهمي در جلوگيري از گرمايش اتمسفر زمين داشته مي

 باشند.

 .E هيچ كدام از جانداران قرار گرفته در اين سلسله وسيلة حركتي

توانند به جا شدن در محيط نيستند و فقط مينداشته و قادر به جابه

 جا شوند.طي جابهوسيلة عوامل محي

٢)٢              ١)١ 

٤)٤              ٣)٣ 



يا همان عامل بيماري ايدز را در سطح گويچة  HIVويروس  شكل زير،

هاي زير در مورد اين دهد. كدام يك از عبارتسفيد انسان نشان مي

  باشد؟ويروس درست مي

  
توان آن را در محيطي كشتي كه به براي تكثير اين ويروس مي) ١

شود و داراي انواع مواد ها استفاده ميبراي كشت باكتريطور معمول 

 مغذي هست قرار داد.

تواند از طريق تنفس همانند ويروس ايجادكنندة بيماري كرونا، مي) ٢

 هواي آلوده، به بدنمان منتقل شده و ما را بيمار كند.

هاي ميزبان، هر چند ممكن است براي مدتي در خارج از سلول) ٣

ي خود را حفظ كند اما هرگز قادر به تكثير و ساختار مولكول

 توليدمثل نيست.

هاي سفيد اين ويروس با تغذيه از مواد موجود در داخل گلبول) ٤

هاي سفيد شده و سيستم ايمني سبب مرگ گروه خاصي از گلبول

 كند.بدن را ضعيف مي



ترين و مفيدترين سلسلة موجودات زنده، سلسلة گياهان يكي از معروف

د. چند مورد از موارد زير در رابطه با سلسلة گياهان درست هستن

  هستند؟

 .A تمام گياهان داراي يك سامانة بافتي مخصوص براي انتقال مواد

 هستند.

 .Bدهد قطعاً در هر گياهي كه در چرخة زندگي خود تشكيل دانه مي

 باشد.اطراف دانة خود داراي ميوه نيز مي

 .C امالح به وسيلة بخشي به نام ريشه انجام در همة گياهان، جذب آب و

 شود.مي

 .D تمام گياهان در چرخة زندگي خود توليدمثل جنسي دارند و در همة

  باشد.آنها گل اندام توليدمثل جنسي مي

 

 يك) ٢            صفر) ١

 سه) ٤            دو) ٣

   



ترين گروه سلسلة گياهان، نهاندانگان هستند. نعناع ترين و فراوانمتنوع

باشد كه شكل ظاهري برگ آن را در زير از گياهان نهاندانه مييكي 

هاي زير در مورد اين گياه درست كنيد. كدام يك از عبارتمشاهده مي

  است؟

  
روياني(لپه) ذخيره اندوختة غذايي دانه در اين گياه در يك برگ) ١

 شود.مي

 بود. خواهد ٣تعداد اجزاي گل در اين گياه احتماالً مضربي از عدد ) ٢

مقدار بخار آبي كه در يك روز بهاري از سطح رويي برگ اين گياه ) ٣

شود بسيار بيشتر از بخار آبي است كه از سطح زيري برگ خارج مي

  شود.خارج مي

هاي آوندي بر روي يك در برش عرضي ساقة اين گياه، دسته) ٤

 اند.حلقه قرار گرفته



ة زمين را نسبت به دهندهاي تشكيلنوعي از حركت ورقه زيرشكل 

هاي زير در رابطه با اين شكل دهد. كدام يك از عبارتيكديگر نشان مي

  درست است؟

  
هاي موجود در نسبت به سنگ Dهاي موجود در ناحية سنگ) ١

  سن كمتري دارند. Aناحية 

هاي موجود در باشد. سنگ Cتا  Bبرابر با فاصلة  Cتا  Aاگر فاصلة ) ٢

  هستند. Bهاي ناحية تر از سنگقديمي Aناحية 

، جرم  Bهاي موجود در ناحية متر مكعب از سنگيك سانتي) ٣

هاي موجود در متر مكعب از سنگبيشتري نسبت به يك سانتي

  دارد. Dناحية 

با سرعت بيشتري نسبت به  Aهاي موجود در ناحية سنگ) ٤

 هستند. Cة در حال دور شدن از منطق Bهاي موجود در ناحية سنگ

   



 با توجه به شكل زير كدام عبارت درست است؟

  
ميليون سال  ١٠٠توان پيش بيني كرد كه با ادامة اين حركت مي) ١

ديگر، مساحت درياي سرخ و خليج فارس بيشتر از مساحت االن 

  آنها خواهد بود.

ها را ترين سنگاگر بخواهيم در اين منطقه از سطح زمين جوان) ٢

ترين كار اين است كه در وسط درياي سرخ دنبال عاقالنهپيدا كنيم 

  ها بگرديم.آن

ها در حال تخريب شدن هستند و از در وسط درياي سرخ ورقه) ٣

  شود.كرة زمين كاسته ميدهندة سنگهاي تشكيلمساحت ورقه

هاي عميق اقيانوسي وسط درياي سرخ محل تشكيل گودال) ٤

 باشد.مي


