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 99خرداد 

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:
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 .یدرا با کلمات مناسب کامل کن یخال یجاها

 .شود یآب م ییدر آب حل شود، سبب رسانا ................. یبترک یک) اگر الف

 یرویوزن وارد بر چترباز با ن یرویدر حال حرکت است، ن ینچترباز با سرعت ثابت به سمت زم ی) وقتب

 برابر است.  .................

که  یساختمان بدن جانداران یمشو تر یکوارونه  نشده باشند، هر چه به زمان حال نزد یرسوب های یه) اگر الج

 .شود یم  ................. اند شده یلفس

 هستند. ................. ییغذا یرهحلقه هر زنج ین) اولد

گردش خون، تنفس و دفع را انجام  یها دستگاه گردش آب هستند که کار دستگاه یدارا  ................. )س

 .دهد یم

 .کنند یعمل م یعیشکن طب موج ینوع یههستند که شب ................. تنان یسهگروه ک ینتر  ) بزرگش

 .شوند یم یمتقس خوار یاهخوار و گ هستند که به دو نوع گوشت ................. نیاگروه بندپا ترین یاب) کمص

 یانپوستان و هزارپا سخت یان،گروه؛ حشرات، عنکبوت ۴هستند که در  ................. ها مهره یگروه ب ینتر  ) بزرگض

 .گیرند یقرار م
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 .یدنادرست را با ( ن ) مشخص کن یها درست را با ( د ) و جمله یها جمله

       صفر است.برابر  یشهآن هم یا لحظه یرا نشان دهد، تند یعدد ثابت یلسنج اتومب یعقربه تند ی) وقتالف

 خواهد بود.  تر یشب یزآبتاز ن یباشد، سرعت و انرژ  یشترب یانوس) هر چه عمق آب اقب

 . شوند یجانوران از سلسله به رده، انواع جانوران کم م یبند ) در گروهج

 هستند.  یغضروف یانجزء ماه یماه و کوسه یماه ) ارهد
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 .یدمشخص کن �درست را با عالمت  ینهگز 

 عنصر فسفر است؟ یهااز کاربرد یک ) کدامالف

 سازی یت) کبر ۴                       دندان یرخم یه) ته۳کردن آب                         ی) ضدعفون۲                        سازی یخ) ۱
 

 به وجود آمده است؟ شناسی ینزم یدهکدام پد یران،ورقه ا با ) در اثر برخورد ورقه عربستانب

 کوه البرز              ) رشته۲ کوه زاگرس             ) رشته۱

 فارس  یجدر خل ید) پوسته جد۴              فارس یج) گسترش بستر خل۳
 

 ؟گذشته است در ییچه نوع آب و هوا یانگرمنطقه ب یکوجود معادن سنگ نمک در  )ج

 ) سرد و خشک۴) معتدل و مرطوب                       ۳             ) گرم و خشک            ۲) گرم و مرطوب                        ۱
 

 آوند ندارند؟ یرز  یاهاناز گ یک ) کدامد

 دانگان ) نهان۴ها                         ) خزه۳) بازدانگان                       ۲ها                          ) سرخس۱
 

 ؟است یونی یر،ز  یب) کدام ترکس

   یدکلر  یم) سد۴ ) متان                     ۳ ) آب                    ۲                      یاکن) آمو۱
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 دارند. یرزمینیز  ی ساقه .................و  شوند یم یادهاگ ز  یلهوس به .................) ش

 ها خزه ها، سرخس )۴                  ها سرخس ها، خزه) ۳                  ها خزه بازدانگان، )۲                 بازدانگان ها، خزه )۱

 

 رود؟ یم  ینب  از  یگرد طرف   و  کند یم  سود  طرف یك جانداران   ینب  رابطه  نوع  كدام  ) درص 

 رقابت  )۴                                      یادیص  )۳                                       یانگل  )۲                                    یسفرگ هم  )۱

 

 است. .................از نوع  یو مارماه یزکنندهتم یگویم ین) رابطه بض

  یاز نوع انگل یستیهمز ) ۲                        یشکارچ و شکار) ۱

 یسفرگ از نوع هم یستیهمز  ) ۴           یاریاز نوع هم یستیهمز ) ۳
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 .یدپاسخ ده یرآب، به سؤاالت ز  یبا توجه به ساختار مولکول

 آب وجود دارد؟ یها اتم ینب یوندی) چه نوع پالف

 در مولکول آب، چند الکترون وجود دارد؟ یژن) در مدار آخر اتم اکسب

 

5/0 

5 

 .یدپاسخ ده یرز  یها به پرسش

 .یسیدرا بنو ینستاره به زم ترین یک) نام نزدالف

 یست؟چ گیرد یاستفاده قرار م ارتفاع ستارگان مورد یهزاو یینتع یکه برا ی) ابزار نجومب

 چه نام دارند؟ چرخند یم یدبه دور خورش یو مشتر  یخمر  ینب یکه در مدار  ی) اجرامج

 چه نام دارند؟ کنند یبرخورد م ینشده و به سطح زم ینکه وارد جو زم ییفضا یها ) سنگد

 در کدام سلسله جانداران قرارداد؟ توان یها را م ) جلبکذ

 – ۲                                      - ۱            .یسیدها را بنو جلبک یدمورد از فوا ۲) ص

 – ۲                                      - ۱. یسیدها را بنو قاره ییمورد از شواهد جابجا ۲) ض

  – ۳                               – ۲                                - ۱. یدرا نام ببر  یستانگروه دوز  ۳) و

 دهد؟ یکره رخ م سنگ ی ها در اطراف کدام ورقه زلزله یدترین) شدی
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 ؟ کنند یم یرا درون نفت نگهدار  Na11  یمالف) چرا سد

 

 دارند ؟  چـــــرا ؟ یمبه سد یهشب هایی یژگیو  Li3و    Mg12 یاز عنصرها یک ) کدامب
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 .یدپاسخ ده یربه سؤاالت ز » یرق – ینبنز  – یلگازوئ -گاز«با توجه به مواد 

 ؟ باالتر است یک جوش کدام ) نقطهالف

 ؟است تر یرهت یک ) رنگ کدامب

 دارد؟ چـــرا ؟ یتر   کم یچگال یک ) کدامج
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 »پرنده است. یلفس یلاز تشک یشترب ی،ماه یلفس یلاحتمال تشک: «یدکن یرجمله را تفس ینا
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 نمره دارد ۲۵/۰ جواب هرکدام  یکایو نوشتن  یحجواب صح یح،صح یگزینینوشتن فرمول، جا یردر مسائل ز 

 یه تندکرده است. انداز  یمتر را ط ۲۰۰مسافت  یهثان ۴۰شرق به غرب در مدت  یریدر مس یموتور  یققا یک

 .یدمتحرک را حساب کن ینمتوسط ا
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وارد شود و اصطکاک صفر فرض شود مقدار  یوتونن ۵۰  یرویاست. اگر به جعبه ن یلوگرمک ۲۰جعبه  یکجرم 

 شتاب آن چقدر خواهد بود؟
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مکعب  ینکه ا یفشار  ترین یشقرار دارد. ب یزم یرو متر ۵×۴×۳و ابعاد  یوتنن ۱۲۰۰به وزن  یلیمکعب مستط

 وارد کند چقدر است؟ یزبر م تواند یم
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پسر در  که یصورت محور چرخش نشسته است در یمتر  ۵/۰است و در فاصله  یوتونن ۶۰۰وزن پدر  یردر شکل ز 

 محور چرخش باشد و تعادل برقرار آنگاه وزن پسر چقدر است؟ یمتر  ۲فاصله 
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 15 نمراتمع ج

  نمره پاياني: كتبي:                               نمره عملي:                             نمره 




