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  )هاي شيمي سؤال(

  )نگاه به گذشته(؟شود نميكدام ماده در آب حل  - 1
  نمك خوراكي) 2    اتانول) 1

  جوهر نمك) 4    نفت) 3

نيـوتن اسـت، اگـر جـرم ظـرف       2همـراه مـايع درون آن، برابـر     است، به ليتر مدرج شده ي زير كه برحسب ميلي وزن استوانه - 2

gگرم باشد، چگالي مايع تقريباً چند 176

cm3ي را يك نيوتن در نظر بگيريدگرم100 جسموزن يك (است؟(. 

1 (8  2 (3  3 (2  4 (6  

 ؟ نيستكدام گزينه، درست  - 3

  .مشاهده كردتوان  مي هاي قوي با ميكروسكوپ تنهاها را   اتم )1

  .اند صورت غيرمستقيم به خواص اتم پي برده دانشمندان به )2

  .سيم مسي برخالف گوگرد، رساناي جريان الكتريكي است )3

  .شود كش و مواد دارويي استفاده مي ي حشره ي اسپره در تهيهاز نفت خام  )4

 8ر يكنواخـت بـه جـرم    اي، موادي مايع با چگالي مشخص ريخته شده است و يك جسم تـوپ  فرض كنيد در يك ظرف استوانه - 4

طقـه از اسـتوانه   اگر اين جسم درون ظرف انداخته شود، اين ماده در كـدام من . مترمكعب در اختيار داريم سانتي 10گرم و حجم 

  .)خورند هاي مواد بر هم نمي  فرض كنيد در اثر انداختن جسم در استوانه، اليه(گيرد؟  قرار مي
1( A    2( B  

3( C    4( D  

  

  

  كش از راست به چپ كدام است؟  گيري ترازو و خط هاي زير، دقت اندازه با توجه به شكل - 5

    متر سانتي 1/0 –گرم 100 )1

  متر سانتي 1/0 –گرم 200 )2

  متر سانتي 1 –كيلوگرم  1 )3

  متر سانتي 1 –گرم  200 )4

  

  

  )شيمي(
  18ي  تا صفحه 1 ي صفحه

  )فيزيك(
  77ي  تا صفحه 62 ي صفحه
  )شناسي زيست(
53ي  تا صفحه 36 ي صفحه

 لوم پيشرفته عهاي  سؤال  دقيقه 30

 متر مكعب گرم بر سانتي 7/0چگالي برابر  

 متر مكعب گرم بر سانتي 8/0چگالي برابر  

 متر مكعب گرم بر سانتي 9/0چگالي برابر  

 متر مكعب گرم بر سانتي 95/0ي برابر چگال 
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  )فيزيكهاي  سؤال(
 

F3اگر نيروي. كند جا مي در همان راستا جابه xي  را به اندازه بر جسمي وارد شود، آن Fاگر نيروي  - 6
به اين جسم وارد شود، جسم  2

  )نگاه به گذشته(؟ د تا كار انجام شده بر روي آن دو برابر حالت اول شودجا شو قدر در راستاي نيرو جابه بايد چه

1(x2
3    2(x3

2    

3( x4
3    4(x3

4  

 100گرم روغـن و   50انرژي حاصل از با . باشدكيلو ژول در دقيقه  16كار  يكانجام دادن اگر آهنگ مصرف انرژي براي  - 7

 .)نظر كنيد از اتالف انرژي صرف( ؟انجام داد كار را اينتوان  زميني، چند ساعت مي گرم سيب

    دقيقه 33ساعت و  33 )1

  دقيقه 5ساعت و  2 )2

    دقيقه 10ساعت و  4 )3

  دقيقه 5ساعت و  12 )4

 .هستند. . . . . و . . . . .  ترتيب  به B و A. دهد را نشان مي هاي فسيلي به برق شكل زير، مراحل تبديل سوخت - 8

    توربين -مولد )1

  بخار ديگ -توربين )2

    مولد -توربين )3

  مولد -ديگ بخار )4

جايي چند برابر بايد باشـد تـا كـار     درصد از مقدار نيرو كم شود، جابه 20اگر  .شود مي mجسم جايي  باعث جابه Fنيروي  - 9

 ابر شود؟بر 4انجام شده 

1( 5/2    2( 5  

3( 2    4( 4  

وي سـطح زمـين   ر گـرم بـر   50بـه جـرم    يبرگشت به روي ميخدر  كنيم و  سنگي را از روي سطح زمين به هوا پرتاب مي -10

ژول باشـد، نيرويـي   10ترين انرژي پتانسيل سنگ  اگر بيش. دهد را حركت مي متر آن سانتي 5ي  كند و به اندازه برخورد مي

 .)نظر شود از اتالف انرژي صرف(؟ن استوتقريباً چند نيوت ،كند ارد ميكه سنگ به ميخ و

1( 200    2( 50  

3( 4    4( 40  

  )بر گرم كيلوژول(انرژي  خوراكي
  9/3  زمينيسيب

  2/32  روغن

 A B 

 ت فسيليسوخ 

 خطوط انتقال انرژي
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  )شناسي شناسي و زمين زيستهاي  سؤال(
 است؟ كاربرده شده يك از موارد زير ماسه به در ساخت كدام -11

    چيني و سيمان ظروف )2    بتن و شيشه )1

   چيني ظروف و بتن )4    سيمان و شيشه )3

 ؟هستندكدام   Cو A ، B هاي  ترتيب قسمت ، بهباشدزمين  ي هاي شيرين در كره آبتقريبي گر شكل زير توزيع ا -12

  ها درياچه-زيرزمينيي ها  آب -ها يخچال )1

  زيرزمينيي ها  آب -ها يخچال -ها درياچه )2

  زيرزمينيي ها  آب -ها درياچه -ها يخچال )3

  ها چاليخ -ها درياچه - زيرزميني هاي  آب )4

 ؟استنادرست ها  كدام گزينه در مورد درياچه -13

  .دنندار ههاي آزاد را طور طبيعي به آب به )1

  .هستنديك محيط زنده و پويا  )2

  .استاروميه  ي جهان درياچه  ي ترين درياچه بزرگ )3

   .است صورت مصنوعي احداث شده ي شهداي خليج فارس به درياچه )4

 ؟ستنده غلطچه تعداد از موارد زير  -14

  .تر است از زنجان بيش شيرازميانگين بارش ) الف

  .ي زمين را آب فراگرفته است درصد سطح كره 75از   بيش) ب

  .ي بسيار مهمي است ، كم آبي مسئلهتاس طور طبيعي روي نوار بياباني دنيا واقع شده در كشور ما كه به) ج

 .شود ليتر انجام مي بر حسب ميلي هاي باران سنجي گيري مقدار بارندگي در ايستگاه اندازه) د

1( 4    2( 3  

3( 2    4( 1   

 ؟است نشدهكدام تعريف درست بيان  -15

  .شود تر هدايت مي هاي سطحي آن توسط يك رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به سمت نواحي پست اي كه آب منطقه: ي آبريز حوضه )1

  .گردد چار اختالف ارتفاع شود، تشكيل ميطور ناگهاني د در صورتي كه بستر رودخانه به: تند آب )2

  .هاي آزاد راه ندارد طور طبيعي به آب است و به ها واقع شده كره كه در سطح خشكي بخشي از آب: دريا )3

ل تر است، يخچـال تشـكي   ي سلسيوس كم كه ميانگين دماي هوا از صفر درجههاي متمادي، در نواحي  با انباشته شدن برف در طي سال: يخچال )4

   . مي شود
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 ؟كره شامل چه تعداد از موارد زير است آب -16

 ها  درياچه -رطوبت هوا -ها رودخانه -هاي زير زميني آب -ها يخچال

1( 2  2( 3  3( 4  4( 5   

درسـتي ذكـر    هـا بـه   در كـدام گزينـه نـام درياچـه     .اسـت  گيري دو درياچه اشاره شـده  شكل ي هاي زير به نحوه در گزاره -17

 است؟ شده

 »سيدرياي تت ي باقي مانده«و » كره شي از سنگشكستگي بخ«

  خزر ي درياچه– غارعليصدر ي درياچه )2  اروميه ي درياچه -سبالن  ي درياچه )1

   غار عليصدر ي درياچه -اروميه ي درياچه )4  خزر ي درياچه -اروميه ي درياچه )3

 ؟است نادرستكدام گزينه  -18

  .دهد به حد مناسبي برسد، بارش رخ ميو ميزان دماي هوا ي كه رطوبت هوا تدر صورما، ي روند كاهش د در باالي سطح زمين، با ادامه )1

  .شوند رف تبديل ميه بي هواي سرد عبور كنند، ب هاي باران در مسير پايين آمدن از توده اگر قطره )2

  .هواشناسي است  ي دانش ي زمين در حيطه شناخت جو و هواي اطراف كره )3

   .كند تبخير شده و به اتمسفر صعود مي شود، ي كه جاري مي، بخشي از آبباران پس از بارش )4

مشخص شده بـا عالمـت   (آب وجود دارد؟ و در كدام منطقه  به چپ در كدام حالت امكان تشكيل تند راستترتيب از  به -19

  صورت مارپيچ خواهد بود؟ مسير رودخانه به*) 

  

1(   ،  2(   ،  

  

  

3(  ،  4(   ،  

  است؟ درستناكدام گزينه  -20

  .هاي آهن در طبيعت وجود دارد صورت تركيب عنصر آهن به )1

  .هاي آهن و اكسيژن به هم متصل هستند در تركيبات اكسيدهاي آهن، اتم )2

  .هاي ساختماني استفاده كرد توان در ساخت اسكلت از فلز آهن خالص مي )3

  .اه استجدا كردن اكسيژن از اكسيدهاي آهن، با صرف انرژي زيادي همر )4

* 

* 
*

*
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  )شيميهاي  سؤال(
  

 )پور فرزاد كرم:نگاه به گذشته(  )تجربه و تفكر- كتاب درسي 4 ي صفحه( »3«ي گزينه - 1

  .شود ها در آب حل نمي نفت برخالف مواد ساير گزينه

 )اصغري علي عزيزاهللا(   )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه -كتاب درسي 10تا  7 يها  صفحه( »2«ي گزينه - 2

  .ليتر است ميلي 8كنيم، پس حجم مايع  براي خواندن حجم مايعات به سطح زير منحني توجه مي

xگرم مجموع جرم استوانه و مايع
x


   

100 1 2 100 2002 1   

: ml cm 38 gحجم مايع                         8  200 176   جرم مايع24

g g
cmcm

  
24 3 338

  چگالي

 )ا اخوانمهس(    )ها الفباي مواد اتم - كتاب درسي  18و  14ي ها صفحه( »1«ي گزينه - 3

 .شوند ديده نمي قوي نيزهاي  ريز هستند كه به كمك ميكروسكوپ آنقدرها  اتم

 )سطحي كتاب سه(     )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه -كتاب درسي 10و  9ي ها  صفحه(» 3«ي گزينه - 4

  .گيرد كه چگالي ماده با چگالي آن برابر باشد اي قرار مي جسم در ماده

  چگالي جسم/80كعب مترم گرم بر سانتي

  .گيرد مترمكعب قرار دارد، قرار مي گرم بر سانتي 8/0اي با چگالي  كه ماده Cي  بنابراين جسم در ناحيه

  )سطحي كتاب سه(     )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه - كتاب درسي 11ي   صفحه( »2«ي گزينه - 5

  .گرم است200است، دقت اندازه گيري اين ترازو   قسمت مساوي تقسيم شده 5گرم به ي بين هر كيلو كه فاصله با توجه به اين

  .متر است سانتي 1/0كش  گيري اين خط است، دقت اندازه قسمت مساوي تقسيم شده 10متر به  ي بين هر سانتي كه فاصله با توجه به اين

 هاي علوم پيشرفتهپاسخ سؤال

  جسم جرم
 جسمحجم 

  گرم 8
 مترمكعب سانتي 10

  گرم
 گرم

  نيوتن
 نيوتن

  جرم
 حجم
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  )فيزيكهاي  سؤال(

  
 )مجيد بيانلو: نگاه به گذشته (  )هاي آن ژي و تبديلانر- كتاب درسي 66و  65 يها صفحه( »3« ي گزينه - 6

  :نشان دهيم داريم wاگر كار را با 

W x F  1جايي جابهحالت اول:كار =نيرو  

FW x ( ) 2 2
3
  حالت دوم:كار =نيروجايي جابه2

W xFF F xW W W x ( ) xF x x       12 1 1 2 2 2
3 3 42 2 22 2 3  

 )هادي پالور(  )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 72 و 71ي ها  صفحه( »2« ي گزينه - 7

/ژول كيلو /    3 9 100 32 2 50  مدهدست آ ي بهرژمقدار ان2000

دقيقه 
2000   مورد نظر را انجام دادتوان كار  مقدار زماني كه با اين انرژي مي12516

  دقيقه 125: دقيقه  5 ساعت و 2

 )مجيد بيانلو(  )منابع انرژي - كتاب درسي 75 ي ها  صفحه( »3« ي گزينه - 8

  .ترتيب توربين و مولد هستند به Bو  A، كتاب درسي 75ي  با توجه به شكل صفحه

 )اميرحسين برادران(  )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 66 و 65ي ها  صفحه( »2« ي گزينه  - 9

  . دهيم نشان مي Wو كار را با  xجايي را با  جابه ،Fنيرو را با 

W F .x1 1   حالت اول 1

W W W F x
W F .x W ( / F )x (F x ) / F x x x x

F F / F / F /
 

        
  

4 42 1 1 1 14 0 8 4 0 8 52 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 10 2 0 8 0 82 1 1 1
 حالت دوم

 )درانااميرحسين بر(  )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي70و  68ي ها   صفحه( »1« ي گزينه -10

ترين ارتفاع را دارد و  بيش Bي  نقطه زيرا ،و انرژي جنبشي آن صفر استترين انرژي پتانسيل گرانشي در سنگ است  بيش Bي  در نقطه

چون ارتفاع صفر ( .صورت جنبشي است تمام انرژي به Cو  Aي  نداريم، در نقطهاتالف انرژي  جا كه از آن. سرعت در آن نقطه صفر است

  :كند جا مي جابه) متر 05/0(متر  سانتي 5خ را چون مي. دهد ژول تماماً كار انجام مي 10انرژي  Cي  بنابراين در نقطه) .است

  كارنيروجايي جابه 

نونيوت
/

 
10 2000 /نيرو05 0 نيرو05 10  
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  )شناسي شناسي و زمين زيستهاي  سؤال(
 )اخوانمهسا (  )از معدن تا خانه - كتاب درسي 43،  40ي ها  صفحه( »1« ي گزينه -11

    . شوند اي نيز از ماسه ساخته مي ظروف شيشه. استبتن مخلوطي از سيمان، ماسه و آب 

 )اخوانمهسا (  )روي زمين  سفر آب -كتاب درسي 47ي   صفحه( »3« ي گزينه -12

  .توجه كنيددرسي كتاب   47از صفحه  2به شكل

   .كنند هاي زيرزميني اشاره مي ها و آب ها، درياچه به ترتيب به يخچال C و A، Bموارد   وجه به شكل،با ت

 )پور فرزاد كرم(  )روي زمين  سفر آب - كتاب درسي 52و  51 ي  ها صفحه( »3« ي گزينه -13

      .خزر است ي  جهان درياچهي  ترين درياچه بزرگ

 )سام طاليي(  )روي زمين  سفر آب - درسيكتاب  48تا  46ي   ها صفحه( »4« ي گزينه -14

  .غلط است» د«فقط مورد 

  .شود متر انجام مي هاي باران سنجي بر حسب ميلي گيري مقدار بارندگي در ايستگاه اندازه

 )جواد محسني محمد(  )روي زمين  سفر آب - كتاب درسي53و  51، 49ي ها  صفحه( »3« ي گزينه -15

  .هاي آزاد راه دارند درياها به آب. اچه صحيح استدريبراي  »3«ي  موجود در گزينهتعريف 

 )جواد محسني محمد(  )روي زمين  سفر آب -كتاب درسي 47ي   صفحه( »4« ي گزينه -16

  .شود ها مي هاي زيرزميني، رطوبت هوا و يخچال ها،آب رودخانه ها، ها، درياها، درياچه آب كره شامل اقيانوس

 )مجيد بيانلو(  )روي زمين  آب سفر - كتاب درسي 52ي   صفحه( »3« ي گزينه -17

  .كره است هاي قسمتي از سنگ ي اروميه حاصل شكستگي ي درياي قديمي تتيس و درياچه مانده ي خزر باقي درياچه

 )جواد محسني محمد(  )روي زمين  سفر آب - كتاب درسي 48و  47ي ها  صفحه( »2« ي گزينه -18

      .شوند ي هواي سرد عبور كنند، به تگرگ تبديل مي يين آمدن به سطح زمين از تودههاي باران در مسير پا اگر قطره: »2«ي شكل صحيح گزينه

 )سطحي كتاب سه(  )روي زمين  سفر آب - كتاب درسي 51و  50ي ها  صفحه( »3« ي گزينه -19

نرم و كم مقاومت  هاي هاي سخت و مقاوم و سپس از سنگ علت تشكيل آبشار يا تندآب اين است كه آب در مسير جريان خود، ابتدا از سنگ

روند و اختالف ارتفاع  هاي نرم از بين مي هاي مقاوم بر جاي مانده و سنگ نمايد، بر اثر فرسايش در طي مدت زمان نسبتاً طوالني سنگ عبور مي

د باشد، رودخانه اگر شيب زميني كه رودخانه در آن جريان دارد زيا. شود شود، كه به آن آبشار يا تند آب گفته مي در مسير رود ايجاد مي

  .گيرد كه شيب زمين كم باشد، رودخانه مسير مارپيچي به خود مي كند و در صورتي مسير مستقيم پيدا مي

 )سطحي كتاب سه(  )از معدن تا خانه - كتاب درسي 39تا  37ي ها  صفحه( »3« ي گزينه -20

هاي اكسيژن را از اكسيد آهن جدا كنيم  فلز آهن، بايد اتمبراي دستيابي به . هاي آهن و اكسيژن به هم متصل هستند در اكسيدهاي آهن، اتم

  .شيميايي است كه با صرف انرژي زيادي همراه استكه اين جدا كردن شامل يك تغيير 

هاي ساختماني استفاده  توان از آن در ساخت اسكلت شود به همين دليل نمي صورت خالص نسبتاً نرم است و در اثر ضربه خم مي فلز آهن به

  .كرد


