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    كالس:    نام و نام خانوادگي:  

  بارم  و شيميبخش زيست–متن سوال  
آورد ولي نتوانست درِ بطري را باز كند. اي خيارشور كه درِ فلزي دارد را از يخچال بيرون سينا يك بطري شيشه  1

   »دليل علمي روش خود را بنويسيد.«كنيد كه بدون شكستن شيشه، درِ آن باز شود؟ شما چه راهي پيشنهاد مي

  

  

  

75/0  

  را با ذكر يك مثال توضيح دهيد.  است. سختي ماده» سختي«هاي ماده، يكي از ويژگي  2

  

  

5/0  

  ي طبيعي اصلي براي ساخت هر يك از مواد مصنوعي زير ران نام ببريد. ماده  3

  ................)..........................ب) ظروف سفالي(..........  ............)....................................الف) شيشه (..............

5/0  

  علت اصلي تشكيل آبشار در طبيعت را بنويسيد.   4

  

  

5/0  

  شود؟ ي آب زيرزميني تحت فشار، چگونه تشكيل ميالف) سفره  5

  شود؟ تر در چه نواحي ايجاد ميي آب زيرزميني تحت فشار بيشب) سفره

5/0  

  هاي سيتوپالسمي را بنويسيد. ي هر يك از اندامكوظيفه  6

    ب) دستگاه گلژي (..........................)    (..........................)الف) ريبوزوم 

  پ) ميتوكندري(..........................)

75/0  

    ادامه سواالت در پشت صفحه   
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  تفاوت كلني و بافت را توضيح دهيد.   7

  

  

  

75/0  

  هاي زير مربوط به كدام ويتامين است؟ هر يك از عبارت  8

    مؤثر در پيشگيري از كم خوني (..........................)الف) 

  ب) مؤثر در سالمتي چشم و بينايي در نور كم (..........................)

  پ) مؤثر در سالمت پوست و لثه (..........................)

75/0  

  شود چيست؟ اي كه در فتوسنتز ساخته ميالف) نام كربوهيدرات ساده  9

  ها در دماي معمولي جامد هستند؟ ب) كدام گروه از چربي

  ها،چه نام دارد؟ ي پروتئينهاي سازندهپ) مولكول

75/0  

  كه در شكل مشخص شده است را بنويسيد.  Aالف) نام اندام   10

  

  ريزد؟ ي گوارش ميهاي اين اندام به كدام قسمت لولهب) آنزيم 

  

5/0  

  شود؟ الف) صفرا در كجا ساخته مي  11

  ب) صفرا در گوارش كدام گروه از مواد نقش دارد؟ 

5/0  

  نام موارد خواسته شده را بنويسيد.   12

  الف)

  ب)

  ج)

  د)

1  

    ادامه سواالت در صفحه بعد  
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  ها را نام ببريد. ها و سياهرگدو تفاوت سرخرگ  13

  

  

  

5/0  

  بينيد، بنويسيد. ها را در زير ميهاي خوني كه نام آني اصلي هر يك از ياختهوظيفه  14

  :هاي سفيدالف) گلبول

  

  :ها ب) پالكت

  

5/0  

  س انسان را بنويسيد. فنقش ديافراگم در تن  15

  

  

  

  

5/0  

    ي بعدسواالت فيزيك در صفحه  
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    كالس:    نام و نام خانوادگي:  

  بارم  بخش فيزيك–متن سوال  
  جاهاي خالي زير را با عبارات مناسب پر كنيد.   1

  شود. ......... ناميده مي................................... ،الف) تبديل علم به عمل 

  نامند. .......... مي...........................ب) نسبت جرم به حجم يك جسم را .............

  ها هستند. ترين دماسنج........ رايج...............................و....................................................هاي ج) دماسنج

1  

  هاي زير را مشخص كنيد.درستي يا نادرستي هريك از عبارت  2
  ~نادرست   ~درست                              گيري هر چيز شامل يك عدد به همراه يكاي آن است. الف) اندازه

  ~نادرست   ~.         درستترين مقدار استجابجايي عمود باشد، كار انجام شده بيش ركه نيرو ب ب) هنگامي
  ~نادرست   ~درست            شي زيادي دارد. نج) آب ذخيره شده در پشت يك سد بلند، انرژي پتانسيل گرا
  ~نادرست   ~درست                              د) در انتقال گرما به روش تابش نياز به محيط مادي داريم. 

1  

  با توجه به قانون پايستگي انرژي جاهاي خالي را روي نمودار انرژي اين المپ كامل كنيد؟   3

  

5/0  

mگرم با سرعت  200جسمي به جرم   4
s

  باشد. انرژي جنبشي اين جسم را محاسبه كنيد؟ در حال حركت مي 4

  

  

  

  

  

5/0  

    ادامه سواالت در پشت صفحه  
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كيلـو ژول انـرژي احتيـاج داشـته باشـد بـا خـوردن چنـد گـرم حبوبـات            16اگر هـر دقيقـه راه رفـتن بـه آرامـي        5

kjداد؟ (روي آرام انجام دقيقه پياده 20توان مي
g

5 (حبوبات  

  

  

  

5/0  

  هاي فسيلي را نام ببريد؟ مورد از معايب سوخت 2  6

  

  

5/0  

  الف) انرژي زمين گرمايي را تعريف كرده و اين انرژي حاصل از چيست؟   7

  

  

  هاي وجود انرژي زمين گرمايي را بنويسيد؟ ب) نشانه

  

  

1  

  دهد؟ هاي انتقال گرما را نشان ميالف) شكل مقابل كدام يك از روش  8

  

 ي مات؟ كند يا ورقهتري دريافت ميي براق گرماي بيشب) ورقه

  

 اند.) ها باپارافين به پشت ورقه ها متصل شدهافتد؟ (چوب پنبهج) كدام چوب پنبه زودتر مي

  

75/0  

  15  جمع نمرات      
https://telegram.me/banksoalnokhbegan    
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  و شيمي بخش زيست – متن پاسخ  
  شود. تواند با احتياط بطري و درِ آن را مدتي زير آب گرم نگه دارد سپس درِ فلزي به راحتي باز ميسينا مي  1

  )75/0(شود. شود و در باز ميتر از حجم بطري ميتر است، حجم درِ فلزي كمي بيشكه چون انبساط فلزها از نافلزها بيشعلت اين است 
  )25/0(تري دارد. گويند جسم اول سختي بيشي ديگري خط بياندازد، اصطالحاً مياگر يك ماده بتواند روي ماده  2

  )25/0(تواند روي آن خط بياندازد. تري نسبت به شيشه دارد و ميمانند الماس كه سختي بيش
  )25/0(ب) خاك رس  )25/0(الف) ماسه   3
د نمايهاي نرم و كم مقاومت عبور ميهاي سخت و مقاوم سپس از سنگعلت تشكيل آبشار اين است كه آب در مسير جريان خود، ابتدا از سنگ  4

  )5/0(تر است. هاي نرم بيشو فرساش سنگ
  )25/0(الف) وقتي يك اليه نفوذپذير بين دو اليه نفوذناپذير قرار بگيرد.   5

  )25/0(تر در نواحي كوهستاني و شيبدار ب) بيش
  )25/0(پ) توليد انرژي يا تنفس سلولي) 25/0(مواد  حبندي و ترشب) بسته  )25/0(الف) پروتئين سازي   6
ي، د ولي در پرسلولهاي حياتي خود ادامه دهها به فعاليتي سلولتواند مستقل از بقيهدر كلني تعدادي سلول كنار هم قرار دارند و هر سلول مي  7

  )75/0(دهد. اي را انجام ميكنند و هركدام كار ويژههاي زياد كنار هم قرار دارند و باهم همكاري ميسلول
  )25/0(Cپ) ويتامين   )25/0( Aب) ويتامين   )25/0( Bهاي گروه الف) ويتامين  8
  )25/0(پ) آمينو اسيد  )25/0(ب) جانوري   )25/0(الف) گلوكز   9
  )25/0(ي باريكب) ابتداي روده    )25/0(الف) لوزالمعده يا پانكراس   10
  )25/0(هاب) گوارش چربي    )25/0(الف) كبد يا جگر   11
  )25/0(ب) سرخرگ آئورت     )25/0(رين زرگ سياهرگ زبالف) ب  12

  )25/0(د) لب كليه     )25/0(ج) ميزناي 
  )25/0(قطورتر است.  ها از سياهرگديواره سرخرگ -1  13

  )25/0(تر است. ها كمها قابل ارتجاع است اما خاصيت ارتجاعي سياهرگديواره سرخرگ -2
  )25/0(ها (شركت در ايمني بدن) الف) دفاع از بدن در برابر عوامل بيگانه مثل باكتري  14

  )25/0(ب) دخالت در انعقاد خون يا لخته شدن خون 
ش ي سينه را افزايي سينه است كه هنگام دم، با انقباض خود كمي مسطح شده و حجم قفسهشكم و زير قفسهديافراگم، ماهيچه ارادي در باالي   15

  )5/0(ام بازدم برعكس است. نگتر وارد شود و هدهد تا هوا راحتمي
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  بخش فيزيك – متن پاسخ  
  )25/0الكلي (هر مورد  -ايج) جيوه  ب) چگالي   الف) فناوري   1
  )25/0د) غلط (هر مورد  ج) درست   ب) غلط   الف) درست   2
  )25/0گرما (هر مورد  -ژول 95  3
4  )25/0(m gr / kg k mV21200 0 2

2
    

)25/0(mV k ( ) / j
s

21 24 4 1 6
2 10

      

5  kj16 هر دقيقه راه رفتن  
kj
g

5 حبوبات  

نياز)                انرژي مورد 25/0(
min kj

x kjx
1 16

20 16 32020    
  

)             حبوبات مورد نياز25/0(
gr kj

x grx
1 5 320 1 64320 5


  

  

  )25/0ها سال نياز است. (براي توليد به ميليون -1  6
  )25/0شود. (ها و هوا ميباعث آلودگي زمين، اقيانوس -2

هاي داغ اعماق زمين نامند. اين انرژي حاصل از گرماي سنگگرمايي ميزمين الف) انرژي گرمايي ذخيره شده در زير سطح زمين را انرژي   7
  )5/0است كه در نواحي آتشفشاني وجود دارد. (

ي هاي داغ در حال فوران (آب فشان) در برخي از نقاط كرههاي آب گرم و آبتوان به چشمههاي وجود انرژي زمين گرمايي ميب) از نشانه
  )5/0زمين اشاره كرد. (

  )25/0الف) تابش گرمايي (  8
  )25/0ي مات (ب) ورقه

  )25/0ج) چوب پنبه پشت سطح سياه (
  


