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ًَبت :غبیبیي هَجِ خرداد هبُ
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سبعت ضرٍع 0::9 :صبح
تعداد صفحبت 4 :
تعداد سؤال 09 :

ردیف

ببرم

سَال

داًص آهَز عسیس  :ضوي آرزٍی هَفقیت برای ضوب لطفب بب هطبلعِ دقیق  09سَال زیر پبسخ هٌبسب را در هحل ّبی تعییي ضدُ بٌَیسید .
1

صحیح یب غلط ثًدن َش یک اص عجبستَبی صیش سا ثذين رکش دلیل مشخص کىیذ.
غ
الف-دس کطاٍسصی تشای تثذیل هیَّای ًاسس تِ سسیذُ اص گاص (اتیلي)  C2H4استفادُ هی کٌٌذ .ظ
ب-اگش فقط آثاس ٍ ضکل تشجستگیّا ٍ اجضای سطح خاسجی غذف دس سسَتات تش جای تواًذ ٍ تثذیل تِ فسیل ضَد قالة داخلی تطکیل
غ
ظ
هیضَد.
غ
ظ
جٌّ-گاهیکِ جسوی تا سشعت ثاتت حشکت هی کٌذ ًیشٍّای ٍاسد تش آى هتَاصى ّستٌذ.
غ
ظ
د-قاسچّا ٍ تاکتشیّا جضء اٍلیي حلقِی صًجیشُی غزایی (تَلیذ کٌٌذُ )تِ حساب هی آیٌذ.

0

1

1

گضیىٍی مىبست سا اوتخبة کىیذ.

الف) سذین فلضی جاهذ است کِ تا آب ٍ اکسیژى تِ ضذت ٍاکٌص هیدّذ .کذام یک اص عٌاغش صیش خَاغی هطاتِ فلض سذین ( )11Naداسًذ؟
 ) 4هس 22Cu
 )3آلَهیٌین 13AL
 )2لیتین 3Li
 )1هٌیضین 12Mg
ب) جشم کتاتی  300گشم است ٍصى ایي کتاب دس سطح صهیي چقذس است ؟
300 N ) 3
30 N ) 2
3N ) 1

0/3 N ) 4

ج) یکی اص هْوتشیي ًَاحی صلضلِ خیض جْاى ،اطشاف اقیاًَس آسام هیتاضذ کِ علت آى  ............است.
)1دٍس ضذى ٍسقِّای اقیاًَس آسام تا ٍسقِّای قاسُای اطشاف آى
)2تشخَسد ٍسقِّای اقیاًَس آسام تا ٍسقِّای قاسُای اطشاف آى
)3حشکتّای اهتذاد لغض تیي ٍسقِی اقیاًَس آسام تا ٍسقِ قاسُای اطشاف آى
 )4دٍس ضذى ٍسقِی اقیاًَس آسام تا ٍسقِی آهشیکای ضوالی
د) کذام یک اص گیاّاى صیش جضٍ گشٍُ تاصداًگاى تِ حساب هی آیذ؟
 )3سشخس
 )2خضُ
)1سشٍ
:

عجبستَبی صیش سا ثب اوتخبة کلمٍ مىبست اص داخل پشاوتض کبمل کىیذ.

-1
-2
-3
-4
4

1

عاهل تیواسی ایذص (ٍیشٍس – تاکتشی ) هیتاضذ .ایي جاًذاساى ضثیِ تلَسًذ.
ضذ عفًَی کشدى آب ٍ خاغیت هیکشٍب کطی اص کاستشدّای (کلش –کشتي ) هیتاضذ.
ّش چِ هقذاس ًیشٍی ٍاسد ضذُ تش یک جسن تیطتش تاضذ ،ضتاب آى جسن (کوتش – تیطتش ) هی ضَد.
اگش سٌگّای دٍ طشف ضکستگیً ،سثت تِ ّن جا تِ جا ضذُ تاضٌذ (گسل – دسصُ ) تِ ٍجَد هی آیذ.
ثٍ َش یک اص سئًاالت صیش پبسخ کًتبٌ ي کبمل دَیذ.

ضکل صیش آسایص الکتشًٍی ّش یک اص رسُّا سا دس ٍاکٌص فلض سذین تا گاص کلش ًطاى هی دّذ.
پس اص تشسسی ضکل :
الف) ًَع پیًَذ تیي ایي دٍ عٌػش سا تیاى کٌیذ .
ب) کذام اتن الکتشٍى دسیافت کشدُ است؟

صفحِ 1

 )4گٌذم

اداهِ سَاالت صفحِ بعد
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7

تبریخ اهتحبى 69/00/ 11 :

هدت اهتحبى  57 :دقیقِ
سبعت ضرٍع 0::9 :صبح

درس  :علَم تجربی

تعداد صفحبت 4 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سؤال 09 :

سَال
تا تَجِ تِ ضکل دادُ ضذُ هطخع کٌیذ:
الف)کذام ّیذسٍ کشتي آساىتش جاسی هیضَد؟

ببرم
0/5

ب) دلیل خَد سا تیاى کٌیذ.

6

تا تَجِ تِ ضکل هقاتل تَضیح دّیذ چشا اهذادگش اص یک ًشدتاى تضسگ تشای حشکت سٍی یک دسیاچِ یخ صدُ استفادُ کشد؟

0/5

5

الف) گطتاٍسًاضی اص کذام ًیشٍ هی خَاّذ اّشم سا پادساعتگشد تچشخاًذ؟

0/75

ب) پسش دس چِ فاغلِای اص تکیِ گاُ قشاس تگیشد تا االکلٌگ تِ حالت تعادل تشسذ؟

8

0/5

تا تَجِ تِ ضکل
الف)ًَع حشکت ٍسقِی سٌگ کشُ سا هطخع کٌیذ.
ب) ایي ًَع حشکت تیطتش دس کجا اتفاق هی افتذ؟

0

الف) ٍجَد هعادى سٌگ ٍ ًوک ٍ سٌگ گچ هَجَد دس استاى سوٌاى کِ دس گزضتِ تطکیل ضذُاًذ تیاًگش چِ ًَع آب ٍ َّایی است؟

0/25

ب) یک ٍیژگی فسیل ساٌّوا سا تٌَیسیذ.
19

دس ضکل هقاتل عٌاغش تطکیل دٌّذُی خَسضیذ سا دس قسوتْای خَاستِ ضذُ هطخع کٌیذ.
ب) .......................
الف) ....................
ٍجَد خَسضیذ دس صًذگی ها اّویت صیادی داسد دٍ هَسد اص اّویت آى سا تٌَیسیذ.
....................... )2
......................... )1

صفحِ 0

0/25

اداهِ سئَالت صفحِ بعد
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تاسم

ردیف
11

دس عجبسات صیش غلط علمی سا مشخص کىیذ ي دسست آن سا داخل پشاوتض ثىًیسیذ.

0/5

الف) ًشهتٌاى تضسگتشیي گشٍُ جاًَساى سا دس سٍی صهیي تطکیل هی دٌّذکِ تقشیثا دس ّوِ صیستگاُّای سٍی صهیي یافت هی ضًَذ.
().................................................
ب)تاالب ضادگاى یکی اص تَم ساصگاى آتی است )....................................................(.
10

ثٍ َش یک اص سئًاالت علمی صیش پبسخ دَیذ.

0/5

-1تَضیح دّیذ چشا تا آچاس تلٌذ تش هْشُی هحکن سا هی تَاى آساىتش تاص کشد؟
0/25

-2علت حشکت ٍسقِّای سٌگکشُ چیست ؟
1:

دس ضکل صیش قسوتّای خَاستِ ضذُ سا ًام گزاسی کٌیذ.

0/5

14

ًقطِی هفَْهی صیش سا کاهل کٌیذ.

0/75
...........................
..................

داًِ داس

..

تاصداًِ

..........................
.................
گیاّاى

تذٍى داًِ

........

............................
تذٍى آًٍذ .......................
..

17

خذايوذ جبوذاسان متىًعی دس سيی کشٌی صمیه خلق کشد .یک ومًوٍی جبوذاسان اص شىبختٍ شذٌ تشیه گشيٌ آغبصیبن ثٍ

1

شمبس میآیذ .ایه آغبصیبن عاليٌ ثش تًلیذ اکسیژن غزای جبوًسان آثضی مبوىذ مبَیَب سا ویض تبمیه میکىذ .امشيصٌ
داوشمىذان دس تالش َستىذ تب اص آنَب سًختَبی پبک تًلیذ کىىذ.

الف)هتي فَق تِ هعشفی کذام گشٍُ آغاصیاى هیپشداصد؟
ب) دٍ ًوًَِ اص آغاصیاى سا ًام تثشیذ؟
ج) اص چِ ًظش ایي جاًذاساى هعشفی ضذُ دس هتي ضثیِ گیاّاى ّستٌذ؟
16

دس َش یک اص مًاسد صیش وًع سياثط ثیه جبوذاسان سا مشخص کىیذ.

الف) هیگَی تویض کٌٌذُ دس حال خَسدى اًگل ّای دّاى هاس هاّی()....................................................
ب ) هاّیّای کَچک ّوشاُ تا کَسِ ضٌا هیکٌٌذ ٍ پسهاًذُ ضکاس کَسِ سا هیخَسًذ)..................................................( .
ج) کٌِ دس حال هکیذى خَى اًساى ()...................................................

صفحِ :

اداهِ سئَاالت صفحِ بعد
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15

َش یک اص عجبستَبی صیش يیژگی کذام گشيٌ جبوًسان است؟
الف) پَست ایي جاًَساى تا پَلک ّای ضخین ٍ سخت تا غفحات استخَاًی پَضیذُ ضذُ است)................................................. (.
ب) تخطی اص صًذگی خَد سا دس آب ٍ تخطی اص آى سا دس خطکی هیگزساًذ)..............................................(.
ج) دس سطح تذى ٍ صیش پَست ایي جاًَساى خاسّایی هطاّذُ هیضَد ٍ دسٍى تذى آىّا دستگاُ گشدش آب ٍجَد داسد)................................(.
دس ضثکِی غزایی هقاتل یک صًجیشُ غزایی سا تٌَیسیذ.

18

0/75

1

الف)

ب)ساتطِی تیي عٌکثَت ٍ هلخ چیست؟

کاستشد ّش یک اص جاًذاساى سا هاًٌذ ًوًَِ تِ ّن هتػل کٌیذ.

10

0/75

حشرات

نرم تنان

کیسه تنان

آبسنگ

کشاورزی

نخ بخیه

کرم حلقوی
تهیه موم

الف) هضیت هکاًیکی قشقشُ صیش سا حساب کٌیذ.

09

1

ب)اگش ایي قشقشُ دس هذت  4ثاًیِ  12هتش تاال سٍد سشعت هتَ سط آى سا تٌَیسیذ.
(ًَضتي فشهَل الضاهی است)

داًص آهَصاى عضیض ٍّوکاساى هحتشم هی تَاًٌذ تا هشاجعِ تِ سایت هٌذسج دس سشتشگ ،سَال ٍ ساٌّوای تػحیح ایي دسس سا هطاّذُ ًوایٌذ.
صفحِ4

هَفق ببضید

تػحیح ٍ ًوشُ گزاسی
بب عدد

ًام ٍ ًام خاًَادگی
هػحح  /دتیش

بب حرٍف

جوع ببرم

ًوشُ ًْایی پس اص سسیذگی تِ اعتشاضات
بب عدد

اهضبء :

ًام ٍ ًام خاًَادگی
هػحح  /دتیش

بب حرٍف
اهضبء :

novinmad.ir
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باسوِ تعالی

تاریخ امتحان 69/40/31

ساٌّوای تػحیح سَاالت اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن (استاى خشاساى سضَی )
دسس :علَم تجشبی

ادارٌ سىجص آمًزش ي پريرش

سال تحػیلی 1336

وًبت (:غایبیه مًجٍ خرداد)

ّوکاس گشاهی ضوي عشؼ سالم ٍخذاقَت :لطفا بِ هفَْم پاسخ ّای داًص آهَصاى تَجِ کشدُ ٍدس غَست غحیح بَدىً ،وشُ هٌظَس ًواییذ.
1

الف) ظ

ب)غ

ج) ظ

د)غ

2

الف) گضیٌِ 2

ب) گضیٌِ 1

ج) گضیٌِ 2

د) گضیٌِ 1

3

ٍ )1یشٍس

 )3بیطتش

 )2کلش

1

ّش کذام 0/25

 )4گسل

ّش کذام ً 0/25وشُ

1

ّش کذام ً 0/25وشُ

1
0/5

4

الف) یًَی

ب) کلش

5

الف) ضکل ()1

ب) ّش چِ تعذاد کشبيّا کوتش باضذ ،گشاًشٍی ّیذسٍکشبي کوتش هیضَد یعٌی آساىتش جاسی هیضَد.

ّش کذام ً 0/25وشُ

0/5

ّش کذام ً 0/25وشُ
6
7

افسايش سطح تماش باعث كاٌش فشار در رَي يخ شدي ،بىابرايه يخ وميشكىد.
الف) ويرَي واشي از َزن پدر

ّش کذام اص هَاسد صیش خط داس ً 0/25وشُ

ب) 000N0/5m= 200 N X
400N=022X

0/25

022 =0m
022

قسمت (ب) 0/5ومري

=X

0
ب ) بستر اقياوُشٌا
0/25

الف )گشم ٍ خطك

الف)ّلین

ّش کذام ً 0/25وشُ

ب)سي آىّا کن است/فشاٍاى ّستٌذ/بذًطاى جضء جاًذاساى سادُ است ًِ ،پیچیذُّ/وِ جا

پیذا هیضًَذ /تطخیعضاى آساى است.
10

0/75

0/5
الف) امتداد لغس

9

0/5

رکش یك هَسد کافی است

ب)ّیذسٍطى

)1فتَسٌتض

ً 0/25وشُ
1

ّش هَسد ً 0/25وشُ

)2تَلیذ ٍیتاهیي D

0/5

گضیٌِّای :سلَلّای خَسضیذی ،بادّای

ّش هَسد ً 0/25وشُ

خَسضیذی ،اضعِ هادٍى قشهض(گشها) ّن هیتَاًذ پاسخ ایي سؤال باضذ.
0/5

11
الف) بٌذپایاى ب) آبی-خطکی
12

ّش هَسد ً 0/25وشُ

)1صیشا دس غَست یکساى بَدى ًیشٍی ٍاسدُ ّشچِ فاغلِی ًقطِ اثش ًیشٍ تا هحَس چشخص بیصتش باضذ گطتاٍس بیصتش هیضَد ٍ
باعث هیضَد پیچ ساحتتش باص ضَدّ .ش هَسد صیش خط داس ً 0/25وشُ

13

ً 0/25وشُ

الف) سشپَش آبططی

 )2جشیاى ّوشفتی خویش کشُ

ب) بالِی هخشجی

14

0/5

ً 0/25وشُ

0/75

بازدانه

آَود دار

گیاهان

بدون دانه
ّش هَسد ً 0/25وشُ

............................
بدون آوند خسي
15

ً0/25وشُ

وٍان داوً(گلدار)

دانه دار

الف) جلبكّا
کافی است
ج) فتَسٌتض

0/75

ً 0/25وشُ

ب) جلبك سبض – جلبك قَُْای قشهض -جلبك قَُْای طالیی(صسد)

ّش هَسد قسوت (ب) ً 0/25وشُ

جوع قسوت (ب) ً 0/5وشُ

ً 0/25وشُ

novinmad.ir

رکش دٍ هَسد

1

novinmad.ir

 16الف) ّویاسی
17

0/25

ب) ّوسفشگی 0/25

الف) خضًذگاى

 10الف)

ب) دٍصیستاى

ج) اًگلی

0/25

0/75
0/75

ج) خاسپَستاى ّش کذام ً 0/25وشُ

عىكبُت

ملخ

گياي

ملخ

عىكبُت

گياي

1

عىكبُت

یکی اص دٍ هَسد فَق غحیح هیباضذ
ب) ضکاس ٍ ضکاسچی
19

20

ً 0/75وشُ
ً 0/25وشُ

حطشات  :تْیِ هَم

ًشم تٌاى :تْیِ ًخ بخیِ

کشمّای حلقَی :کطاٍسصی

ّش هَسد ً 0/25وشُ

الف)

=3

150

ً 0/25وشُ

کیسِ تٌاى :آبسٌگ

ب)

50
فشهَل ً 0/25وشُ

عذد گزاسی ً 0/25وشُ

0/75

=3

پاسخ ً 0/25وشُ

جوعاً ً 0/75وشُ

َمکاران محترم خستٍ وباضید

novinmad.ir

12

جابجایی

4

صهاى

سشعت

1

