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طفیلمهندس   

 4گزینه .41
شود که در نتیجه فشار هوا میهمچنین باعث حرکت کندتر هوا در زیر بال شکل بال باعث حرکت سریعتر هوا در باالی بال و 

   شود.ز سمت زیر بال به سمت باالی بال وارد میشود و نیروی خالصی ادر زیر بال بیشتر از باالی بال می

 2گزینه  .42
 شتاب گرانش(3ارتفاع جسم از سطح مرجع (2جرم جسم (1( به سه عامل بستگی دارد:پتانسیل گرانشیذخیره شده گرانشی) انرژی

ها برابر و شتاب گرانش نیز یکسان است پس جسمی که در ارتفاع بیشتری قرار دارد انرژی جرم 2و1در این مثال در جسم 

 پتانسیل گرانشی بیشتری نیز دارد.

 2گزینه .43
 59متن کتاب درسی صفحه 

 4گزینه .44
 غلط 1کنند پس گزینه ها به روش جوانه زدن تولید مثل میمخمر -

 غلط 2آیند پس گزینه ها بوجود میهای واگیردار در اثر میکروببیماری -

 غلط 3شود پس گزینه های پوست میمیکروب سالک باعث تخریب سلول -

 .  کنندهای کودرَست مواد موجود در فاضالب را تصفیه میباکتری -

 3گزینه.44
 برد.)همسفرگی(بیند و کرکس سود میبرد و نه زیان میشیر نه سود می -

 برد)رابطه انگلی(بیند و مگس سود میاسب زیان می -

 برند.)هم یاری(شته و مورچه هر دو سود می -

 برد.)رابطه انگلی(بیند و کرم آسکاریس سود میانسان زیان می -

 

 3گزینه  .46
 شود.جاده باعث تغییر جهت حرکت خودرو می حبین سطح چرخ و سط اصطکاکنیروی 

 1گزینه .47
  کره واقع است پس حالت مواد آن جامد است.سنگ ن درسطح زمیکیلومتری(  0/0متری ) 0066عمق 



 

 3گزینه.44
 شود.ها گاز هم خارج نمیهای سهند و سبالن غیرفعال هستند و از آنآتشفشان -

 پا است. تر از سنگکنند چون مرمر متراکمعبور می پا ای از سنگ مرمر سریعتر از سنگامواج لرزه -

 شود.فعال فقط گاز خارج میهای نیمهاز دهانه آتشفشان -

 4گزینه  .49
 شود و نه تغییر جهت حرکت جسم.ضربه زدن به توپ ساکن باعث شروع به حرکت جسم می

 1گزینه  .45
 کتاب درسی 90صفحه 

 2گزینه.41
 گذارد و نه قلباثر می مغزویروس بیماری هاری روی 

 1گزینه.42
  کره قرار دارد.کیلومتری در سنگ 88پس غمق  زمین ادامه داردسطح کیلومتری  166کره از سطح زمین تا عمق تقریباً سنگ

 3گزینه.43
 اصطکاک مفید است. 3خواهیم آنرا کاهش دهیم ولی در گزینه های دیگر اصطکاک مفید نیست و میدر گزینه 

 1گزینه.44
 کنند.گیرند و همدیگر را جذب میها روبروی هم قرار میهای ناهمنام آهنرباقطب 1در صورت چینش مطابق گزینه 

 2گزینه.44
 غلط 1کتریسیته است و همیشه رسانا نیست پس گزینه نای جریان الاکربن به حالتی خاص رس -

 غلط 3گوگرد یک نافلز است و رسانای جریان برق نیست پس گزینه  -

 غلط 0است و رسانای جریان برق نیست پس گزینه یژن یک نافلز اکس -



 2گزینه.46
تری است سریعتر با سنگ چون جوهر نمک اسید قویلیمو اسید هستند و  نمک و آب رآب ژاول یک باز است و سرکه و جوه

 دهد.مرمر واکنش می

 4گزینه.47
 اندوخته غذایی در نارگیل به شکل روغن است ولی در بقیه موارد اندوخته بیشتر به شکل نشاسته است.بیشتر 

 4گزینه .44

 2گزینه .49
 (چگالی هوا3( شکل جسم 2(سرعت نسبی هوا و جسم نسبت به هم 1عوامل موثر بر نیروی مقاومت هوا 

ولی در سوال از حرکت هوا  هم در نیروی مقاومت هوا موثر است 3دقت شود در صورتی که هوا حرکت کند)باد بیاید( گزینه

 چیزی گفته نشده پس فرض میگیریم که هوا ساکن است.

 سوال غلط.65
 تواند صحیح باشد.می 0تواند صحیح باشد و هم گزینه می 1هم گزینه 

 


