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  2 یپاسخ صحیح گزینه - 95

کرد،  استفادهتیرکمان و دست   فرض به جای آب و توپ ازتوان برای این سوال می

های ما باعث حرکت تیر به کشیم انرژی ذخیره شده در ماهیچهزمانی که تیر را می

 به جای اگر طراح)در یک ارتفاعی را پونگپینگ توپ حال اگرسوی هدف می شود، 

در  ره شده، انرژی ذخیکنیمرها  (بهتر بود کرد،را استفاده می عمقی ارتفاع، یکلمه

 آب توپ را به باال حرکت می دهد. 

نبشی است و در جسم ذخیره نمی شود، گرما نوعی انرژی ج 9و  1برای رد گزینه های 

رما از آب گ تیجهدر ن ،در صورتی که انرژی به صورت گرما از آب به توپ منتقل شود

 دهد که چنین چیزی دریابد و یا تغییر حالت میدست داده و یا دمایش کاهش می

 واقعیت وجود ندارد.
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 9ی پاسخ صحیح گزینه -90

 در مورد عدسی و سایه چطوری تشکیل میشه بگم براتون پاسخ به این سوال برای 

 در و است نازک هایش لبه و کلفت و ضخیم آن  وسط ؛است بادام شبیه محدب عدسی

. ایمدهز آتش خورشید نور و عدسی این کمک با را پالستیک یا کاغذ احتماالً کودکی

 ریز اشیائ دیدن برای آن از و داشت را هاعدسی این از یکی هم هولمز شرلوک

 .کرد می استفاده

 ، خوردب عدسی نوع این به خورشید از مثالً  دور ی فاصله از نور پرتوی دسته یک اگر

 که نورانی ی نقطه این ؛ رسند می هم به نقطه یک در عدسی از گذشتن از پس پرتوها

 ظرن از و بسوزد تا گرفتیممی را کاغذ که است جایی همان ، است خورشید تصویر

ای البته اگر با دقت دیده باشید سایه .گوییممی همگرا عدسی کانون نقطه این به علمی

 تشکیل می شود.هم 

 

 ،دو ، گزینه یمشاهده کنیم توانیممی را خورشیدو نیم سایه ی به کمک عدسی سایه  

ی توان تصویربا عدسی همگرا می ،که اصال یکی از کارهای عدسی است،بزرگ نمایی

 و هر سه گزینه را می توان ایجاد کرد. حقیقی و وارونه را مشاهده کرد
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 1ی پاسخ صحیح گزینه -94

 یهوازدگ نتیجه در هاسنگ تخریب از که هستند آلی و معدنی مواد از مخلوطی هاخاک

 ناحیه شرایط حسب بر مختلف مناطق در هاخاک ترکیب و نوع البته که آیندمی بوجود

 و کشاورزی نظر از کنند، جذب بخود توانندمی هاخاک که آبی مقدار. کندمی فرق

 این البته که است بسیاری اهمیت دارای ساختمانی و سازیراه هایکارخانه در همچنین

 دارشیب زمین در شرایط .دارد خاک هایدانه اندازه به بستگی اول درجه در مقدار

رس وجود داشته باشد با مشکل باید آب بیشتر و سریعتر جذب شود، اگر در خاک ما 

 شود.مانع از نفوذپذیری آب می خاک رس روبرو هستیم زیرا
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  0 یپاسخ صحیح گزینه -94

ز هستند پس آهن و طال فل 0ی شود که دستهجدول داده شده مالحظه میبا توجه به 

، همانطور که میدانید مس و سرب و آلومینیم همگی فلز هستند الف هم باید فلز باشد

 .و هر چهار گزینه صحیح می باشد

سرکه و جوهر نمک خاصیت اسیدی دارند و ب باید اسید باشد،  1بریم سراغ دسته ی 

اسید  که نمک خوراکی 2 یگزینه اشتباهولی  ،یوی که اسید هستندآب لیمو و آب ک

نیست، آب ژاول و آب اکسیژنه باز هستند، خاصیت ضدعفونی کنندگی و رنگبری 

 ،دارند، پس ماده ی پ باید این خاصیت ها را دارا باشد، گاز کلر پاسخ صحیح می باشد

نده گندزا و سفید کن ی آب، موادراستی گاز کلر از عناصر شیمیایی مهمی در تصفیه

 .باشدمی

 



 

@olomtizhoshan : علوم تیزهوشانکانال   74150575090شماره تماس:     

 

 1ی پاسخ صحیح گزینه -57

باید بگوییم که درسته که فلزات رسانای برق هستند ولی چگالی  0رد گزینه ی برای 

وقتی سدیم پرمنگنات یا پتاسیم  2گزینه ی  ردآن ها بیشتر از آب است، برای 

یب شیمیایی ژنه ترکپرمنگنات را با آب اکسیژنه اضافه کنیم، اکسیژن اضافی آب اکسی

کاربرد زیادی در وسایل  0باید بگیم آهن از دسته ی  9رخ می دهد، برای رد گزینه ی 

ها برای خنثی کردن خاصیت بازی استفاده ی کاغذ سازی داشت و از اسیدکارخانه

 .در ساخت کاغذ استفاده می شود 9از دسته ی  فقطپس نمی توانیم بگوییم کردیم می

ی ب یا اسید با ماده امی باشد، وقتی جوش شیرین ر 1ی  گزینهی  صحیح گزینه

 .کنیم گاز کربن دی اکسید آزاد می شودمخلوط می
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های داده شده را مطالعه کنید و برای حل این سواالت باید برای هر سوال پاراگراف

 .همینطور جدول داده شده به ما برای رسیدن به پاسخ صحیح کمک زیادی می کند

 9ی پاسخ صحیح گزینه -50

با توجه به تعریف مواد طبیعی و مصنوعی را هم در متن داده شده نیست و  0گزینه ی 

باید گفته شود که لباس و کفش موادی هستند که انسان در ساختش دخالت دارد و 



 

@olomtizhoshan : علوم تیزهوشانکانال   74150575090شماره تماس:     

 فس کشیدنبهتر نناسب و لباس نخی برای مکفش طبق متن داده شده  طبیعی نیستند،

 .کندیلی کمک میو پیاده روی خ

 2ی پاسخ صحیح گزینه -52

خوریم انرژی شیمیایی غذا که می ،های انرژی داریمهم تبدیل انسان در بدن الف :

و بدو بدو کردن و شلوغی  رویپیاده های حرکتیبه انرژی در مواد غذایی اندوخته شده

 )وجود دارد(شودمی تبدیل کردن در زنگ تفریح

ا در پیاده ام تبدیل صوت به الکتریکی داریم ،ب : صوتی به الکتریکی در میکروفن

 روی نداریم)وجود ندارد(

کت ژنراتور است که با حر :توان گفتج: تبدیل حرکتی به الکتریکی مثالی که می

شود. اما در دستگاه ندارد( جریان الکتریکی ایجاد می ها)بادی و آبی فرقیتوربین

)وجود  د.خوانیر سال های آینده میشود که دعصبی شیمیایی به الکتریکی تبدیل می

 دارد(ن

اد گرما ایج اصطحکاک بین قطعات متحرک بدن ، در هر حرکتد: حرکتی به گرمایی

 می کند)وجود دارد(

فت توان گافتد، مثالش هم میذ: گرمایی به حرکتی، این تبدیل در بدن اتفاق نمی

  ندارد( شود)وجوددهیم و باعث حرکتش میای که روی بخاری قرار میفرفره

ش با ی کفکند، پاشنهو: حرکتی به صوتی، برخورد دو تا قطعه به هم ایجاد صوت می

و ساییدن کند، یا در حرکت پاها صدای تماس برخوردش به زمین صوت تولید می

 )وجود دارد(شودباعث ایجاد صدا می به هم شلوارپاهای 
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 0ی پاسخ صحیح گزینه -51

باید گفت که ماهیچه های دستگاه  و تعریف کارهای ارادی و غیر ارادی با توجه به متن

ها به های قلب، دیواره سرخرگ و سیاهرگهمچنین ماهیچه و گردش خون ،گوارش

 کنند و های پلک ارادی فعالیت میکنند ولی ماهیچهطور غیر ارادی فعالیت می

و ماهیچه های متصل به دنده هم ارادی و  مهای موثر در تنفس پرده دیافراگماهیچه

 رد می شوند. 9و   2ست، پس گزینه های هم غیرارادی ا

 های موثر در گردش خون فعالیتشان افزایش گام راه رفتن ماهیچههن

غلط  1ی شود، پس گزینهیابد)بخصوص قلب( و پیاده روی باعث تقویتشان میمی

 است.

 2ی پاسخ صحیح گزینه -59

  سریع نگاه کنیم و جدول 2با توجه به جدول داده شده اگر به قسمت سوم گزینه ی 

 527است و باال رفتن از پله ها  577تا  577بین  1رسیم چون جای خالی به جواب می

 کیلو کالری در ساعت انرژی میخواهد

 2رفتن ، ، راه  0اما اگر از ابتدا به گزینه های داده شده نگاه کنیم به ترتیب نشستن ، 

  1، پیاده روی ، 

باشد، که ایستادن در  007و راه رفتن  55باید انرژی مصرفیش بین نشستن  0پاسخ 

 که انتخاب خوبی می باشد 05آسانسور 
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 297و بازی های توپی  217باشد که راه رفتن تند  277باید بیشتر از  2برای پاسخ 

 میتواند جواب ما باشد

یباشد و بعد از آن باید انتخاب کنیم و حتما باید عددش م 157پیاده روی  1برای پاسخ 

کیلو کالری در ساعت انرژی  527کمتر باشد باالرفتن از پله  577بیشتر و از  577از 

 میخواهد که پاسخ ما می باشد

 1ی پاسخ صحیح گزینه -55

تغییر شکل یافتن، چرخش، سرعت گرفتن، تغییر جهت یافتن، اثرات نیرو عبارتند از : 

 ، توقف جسمکاهش سرعت

  0در گزینه 

 .صحبتی مطرح نشده 1در مورد گزینه ی 
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 : کتاب این های یژگیو

 ساده بیانی و خودآموز کتابی️◀

 جدید ویرایش ️◀

 متنوع های مثال و ساده بیان با گسترده های درسنامه️◀

 42-41-49-45 مردمی نمونه و تیزهوشان سواالت پاسخ️◀

 45-40 تیزهوشان سواالت پاسخ️◀

 41-49 تیزهوشان آزمون سواالت بررسی و تحلیل️◀

 بر ای دوره آزمون چهار همراه به(  ای چهارگزینه و تشریحی) متنوع های تمرین️◀

  پرورش و آموزش نامه آیین اساس

 یتشریح پاسخ همراه به دولتی نمونه و تیزهوشان های آزمون تست 0977 شامل️ ◀

 .... و دانشمندان نامه زندگی بزرگان، سخنان معما، ️◀

 سفارشی پست صورت به عزیز ایران نقاط کلیه به کتاب این ارسال

 74150575090: ساعی مهندس  تماس شماره

 �🌹🌹🌹�سرزمین این فرزانگان به تقدیم

 


