
 

 

 بهمن 5 ي آمادگي آزمون ويژهعلوم هاي  تمرين

 1صفحه 
 

 
 50تا  2هاي  صفحه

 گـرم  مقـدار مسـاوي آب   است، اي و كاغذي فلزي، پالستيكي، شيشه ها اندازه كه جنس آن هم انواگر در چهار لي -1

درون ظـرف بـزرگ تـا     سـپس ، هاي مساوي قرار دهـيم  با اندازه تر را درون يك ظرف بزرگليوان بريزيم و هر 

هـاي بـزرگ،    آب درون ظـرف (كنـد؟   ز بقيه تغيير ميا نيمه آب سرد بريزيم، دماي آب داخل كدام ظرف زودتر

 .)دماي يكسان دارند

   .ظرف بزرگي كه ليوان فلزي در آن است) 1

  .اي در آن است ظرف بزرگي كه ليوان شيشه) 2

   .ظرف بزرگي كه ليوان پالستيكي در آن است) 3

 .ظرف بزرگي كه ليوان كاغذي در آن است) 4

 كنيم؟ ها استفاده مي كدام روشراست به چپ ازترتيب از  براي جداسازي اجزاي مخلوط آب، نمك و ماسه، به -2

 تبخير -صاف كردن) 2    تبخير  -زدن هم) 1

 صاف كردن  -ذوب) 4   زدن هم -ذوب) 3

  هايي دارد؟ رعد و برق چه انرژي -3

 انرژي نوراني) 2  انرژي صوتي )1

 .هر سه گزينه صحيح است) 4  الكتريكيانرژي ) 3

 با بقيه متفاوت است؟  گزينهكدام  عملكرد -4

  ساعت مچي) 2  شارژ باتري) 1

 كنترل تلويزيون) 4  قوه چراغ) 3

 

 



 

 

 بهمن 5 ي آمادگي آزمون ويژهعلوم هاي  تمرين

 2صفحه 
 

 

گـرم  ها آب سرد و در ديگري آب  اگر در يك محيط سرد، دو ظرف مانند شكل زير داشته باشيم، در يكي از آن -5

هـا   شرايط محيط در تمامي حالت(شود؟  زودتر خنك مي ،آب گرم» ب«و » الف«هاي  يك از حالت در كدام ،بريزيم

 .)و مقدار آب ريخته شده در هر ظرف در هر دو حالت، يكسان است

 

 

 

 
  . گيرد الف، زيرا آب سرد گرماي درون ظرف را مي) 1

 .دادن گرما را داردالف، زيرا آب گرم از دو جهت فرصت از دست ) 2

  . گرفته استسرد كامالً ظرف آب گرم را در بر ب، زيرا ظرف آب) 3

 .تري براي از دست دادن گرما دارد ق آب سرد و هم از طريق محيط فرصت بيشيب، زيرا آب گرم هم از طر) 4

هـا آب گـرم    ي فلزي و يك پاكت شير، نشان داده شده است كه به مقدار يكسـان در آن  در شكل زير يك كاسه -6

ها را در ظـرف فلـزي و ديگـري     سبانيم و يكي از آنچ كش فلزي يكسان مي عدد شكالت به دو خطدو . ايم ريخته

 است؟تر  زمان ذوب شدن شكالت در كدام حالت كم. دهيم را در پاكت شير قرار مي

  .در هر دو حالت برابر هستند) 1

 در حالت اول ) 2

   در حالت دوم) 3

 .توان نظر داد ها، نمي ي زمان ذوب شدن شكالت ربارهاين آزمايش د در) 4

 كدام نظر درست است؟ي دو سنگ نظر دهيد،   درباره ،خود  اگر بخواهيد با كمك دست -7

  .هاي بااليي رود است بخشتر باشد، مربوط به  سنگي كه در دستم صيقلي) 1

 .هاي بااليي رود است تر باشد، احتماالً مربوط به بخش سنگي كه در دستم سبك) 2

  .جا شده است تري همراه رود جابه سنگي كه در دستم زبرتر باشد، احتماالً مسافت كم) 3

 .ده استجا ش تري همراه رود جابه تر باشد، احتماالً مسافت بيش سنگي كه در دستم سنگين) 4

 دومحالت  حالت اول



 

 

 بهمن 5 ي آمادگي آزمون ويژهعلوم هاي  تمرين

 3صفحه 
 

 

 هاي زير درست است؟ اگر در اطراف يك كوه يك سنگ آذرين پيدا كنيم، چند مورد از گزاره -8

 .حتماً سنگ مرمر هم در آن اطراف هست) الف

 .فشان داريم آن اطراف كوه آتشاحتماالً ) ب

 .جا رسيده است اين فشان در اين محل وجود ندارد؛ پس احتماالً اين سنگ با حركت در مسير رود به اگر كوه آتش) ج

 .حتماً در آن اطراف بناي تاريخي تخريب شده وجود دارد) د

1 (1            2(3 3(4 4(2 

در . شـوند  كننـد و بـه دريـا وارد مـي     ها و ذرات ريز و درشت در مسير رود حركت مي الي، سنگ و دانيم كه گل مي -9

در  حـاال در فعـاليتي كـه   . شـوند  گيرند و بر اثر گذر زمان سخت مـي  اليه روي هم قرار مي اليهكف دريا به صورت 

ايـد و تصـوير آن در زيـر نشـان داده شـده اسـت،        انجام داده كتاب درسي براي درست كردن يك سنگ رسوبي

 گچ مثل چه چيزي از تعريف باال است؟نقش 

 ذرات ريز و درشت) 1

 ها سنگ) 2

   الي و گل) 3

 شدن در اثر گذر زمانسخت ) 4

 ها است؟ ي آجر از خاك رس، مشابه تشكيل كدام نوع از سنگ فرآيند تهيه -10

  دگرگوني) 1

 آذرين) 2

 رسوبي) 3

  سنگ آهك) 4

 ريزه، آب و شن مخلوط گچ، سنگ



 

 1صفحه  
 

 بهمن 5ي آمادگي آزمون  ويژه علوم هاي پاسخ تمرين
 

 سواالت تستي علومپاسخ 

  )كتاب درسي  38تا  36 يها   صفحه -گرما و ماده( -»1«ي  گزينه  -1

تري نسـبت بـه شيشـه،     در بين مواد، فلزها رسانايي گرمايي بيش. شود گرما هميشه از جسم گرم به جسم سرد منتقل مي

دهـد و دمـاي آب اطـراف خـود را      تر گرمايش را از دسـت مـي   بنابراين ليوان فلزي سريع. چوب، پالستيك و كاغذ دارند

 .دهد تر تغيير مي سريع

  )درسيكتاب  12 ي صفحه -ها در زندگي مخلوط( -»2«ي گزينه  -2

. هاي ماسه جدا شـوند  تا دانه كنيم صاف ميبا كمك صافي، براي جدا كردن اجزاي مخلوط آب، نمك و ماسه، ابتدا مخلوط را 

 .شده و نمك باقي بماند تبخيرآب آن  دهيم تا ميحرارت مانده را نيز  سپس مخلوط آب و نمك باقي

  )درسيكتاب  17ي  صفحه -انرژي، نياز هر روز ما( -»4«ي  گزينه  -3

 .باشد هاي الكتريكي، صوتي و نوراني مي رعد و برق داراي انرژي

  )درسيكتاب  27 ي  صفحه -انرژي الكتريكي( -»1«ي  گزينه -4

 انـرژي بـه   ذخيـره شـده در بـاتري،   ي مـوارد انـرژي    شـود در بقيـه   مي ذخيرهدر باتري در شارژ باتري، انرژي الكتريكي 

 .شود تبديل ميالكتريكي 

  )كتاب درسي 36 ي   صفحه -گرما و ماده( -»2«ي  گزينه -5

قـرار دهـيم، انتقـال    ايم،  كه داخل آن آب گرم ريختهبزرگ ظرف را در  آنكوچك بريزيم و  ظرفنگامي كه آب سرد را دره

آب ظرف به چنين   شود و هم منتقل ميبيرون  محيطاز آب گرم به  هم  گرما.  گيرد در چند جهت صورت مي ،گرمگرما از آب 

 .شود در اين حالت آب گرم زودتر خنك مي. شود منتقل مي ، سرد كه درون آن قرار گرفته است

 

 

 



 

 2صفحه  
 

 بهمن 5ي آمادگي آزمون  ويژه علوم هاي پاسخ تمرين
 

  )درسي كتاب 37ي   صفحه -گرما و ماده( -»2«ي  گزينه  -6

زمان در حال تبادل گرمـا   طور هم كش فلزي به كه آب گرم با ظرف فلزي و هواي اطراف و خط در حالت دوم به دليل اين

كـش فلـزي    حالت اول آب گرم تقريباً تمام گرماي خود را بـه خـط   ولي دررسد؛  كش فلزي مي ست، گرماي كمي به خطا

شود و هم پاكت شير مقوايي اسـت   چون هم پاكت شير بسته است وگرماي آب به محيط بيرون منتقل نمي. كند منتقل مي

تـر ذوب   پس در حالت اول شكالت سريع. كند و نسبت به ظرف فلزي گرماي كمتري را از خود به محيط بيرون منتقل مي

 .تر است زمان ذوب شدن آن كم يعني ؛شود مي

  )كتاب درسي 44 ي  حهصف -ها سنگ(  -»3«ي  گزينه -7

كـه   خورند تـا ايـن   شوند و ضربه مي جا مي هستند و رفته رفته در مسير رود جابه زبرابتداي مسير رود، بزرگ و  يها سنگ

پـس  . انـد  كـرده را طي  تري مسافت كم واي مسير رود زبرتر هستند دهاي ابت پس يعني سنگ. شوند مي تر صيقليصاف و 

 .درست است» 3«ي  گزينه

  )درسيكتاب  47تا  44 ي  ها صفحه -ها سنگ(  -»4«ي  نهگزي -8

پـس اگـر سـنگ    . فشـان و مـواد مـذاب درون زمـين اسـت      هاي آذرين، وجود كوه آتش عامل اصلي در ايجاد شدن سنگ

فشـان وجـود دارد يـا قـبالً وجـود داشـته اسـت و اگـر كـوه           ي اين است كه آن اطراف كوه آتـش  آذرين ديده شد، نشانه

ي آن است كه مسير رود از اين محـل گذشـته اسـت و ايـن سـنگ را بـا خـود         دهنده جود نداشته باشد نشانفشان و آتش

 .درست است» ج«و » ب«بنابراين موارد  .آورده است

  )كتاب درسي 46تا  44 يها   صفحه -ها سنگ( -»4«ي  گزينه  -9

هـاي رسـوبي،    دانيم كه سنگ اما ما مي. هاي رسوبي درك شود كه مفهوم سنگ استهدف اصلي انجام دادن اين فعاليت اين 

آمـوزان در   شوند؛ اما چون شما دانش ت و محكم ميسخمانند و بر اثر فشار و گذر زمان  ها و يا صدها سال كف درياها مي ده

 .ت شودخزود محكم و س كنند تا مخلوط، خيلي كالس وقت كافي براي منتظر ماندن نداريد، پس از گچ استفاده مي

  )كتاب درسي 48 ي   صفحه -ها سنگ( -»1«ي  گزينه -10

ي آجر  تهيه. گويند هاي دگرگوني مي ها سنگ كنند به همين سبب به آن تغيير ميها بر اثر گرما و فشار زياد،  سنگبرخي 

در دمـاي زيـاد   سـپس  فشرده كـرده و  ي آن گل رس را  زيرا در تهيه. مشابه تشكيل سنگ دگرگوني استرس، از خاك 

 .دهند تا به آجر تبديل شود قرار مي

 


