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 ؟صحيح استگزينهكدام-11
  يابند.ها افزايش ميرويم تفاوتقدر مرحله به مرحله جلو ميران هرچهبندي جاندا) در گروه1
 ) طراحي كليد دو راهي براساس صفات جانداران است.2
  .شودميانجامبندي جانوران و گياهان فقط براساس صفات ظاهري) امروزه گروه3
  .قرار گرفته باشند) جانداراني كه ظاهري شبيه هم دارند ممكن نيست در دو گروه بزرگ جدا از هم4

 افراد يك شاخه است.شباهت ميانشباهت ميان افراد يك گونه . . . از -12
 تر) برخالف شباهت افراد يك راسته، بيش2  تر) همانند شباهت افراد يك راسته، بيش1
  تر) برخالف شباهت افراد يك رده، كم4  ترافراد يك رده، كم) همانند شباهت3

 كند؟درستي تكميل ميكدام گزينه عبارت زير را به -13
 » گيرند.بندي به ترتيب در طبقه ........... و............. قرار ميها در نوعي گروهكبوترسانان و قمري«

  ) راسته ـ جنس4  ) تيره ـ رده3  ) راسته ـ خانواده2  ) رده ـ سرده1
  ……در اين سلسلهنيستممكناي از جانداران تعلق دارند كهبه سلسله،……كهيجانداران -14

  د.شوجانداران ديگرتيمانع از فعالجانداري -اند) تنها واجد يك ياخته1
 شود.هاي مختلف يافتجانداراني با رنگ -) ظاهر و رنگي بسيار شبيه به گياهان دارند، اما گياه نيستند2
  اي وجود داشته باشد.جانداران پرياخته -اندجانداران نامناسبيهاگروهشتريب يزندگيبراهستند كهييها طيمح) ساكن3
  جانداراني مفيد براي سالمت انسان يافت شود. - دنشو يزخم شدن پوست آن م ايد و سبب پوستهنكن يانگشتان پا رشد م) بين4

  درست است؟» هاايتههسپيش«كدام گزينه در مورد -15
 كنند.هاي قطبي زندگي ميداغ و يخهاي آبها در چشمه) بسياري از آن1
  ها در پوششي از جنس غشا قرار دارد.) مادة وراثتي برخي از آن2
  رين گروه از سلسلة آغازيان هستند.تشده) جزء شناخته3
  باشد.هاهاي آناي يكي از ويژگي) ممكن است وجود ديواره ياخته4

 …بعضي از جانداراني كه -16
 ضرر هستند. ها درون پوشش هسته نيست، براي انسان بيژنتيك آني) ماده1
 باشند.ارند، قادر به انجام فتوسنتز ميآغازيان قرار دي) در سلسله2
 سيليسي دارند. يشوند، پوستههاي گندم مي) موجب سياه شدن خوشه3
  .در توليد گياهان مقاوم به آفت كاربرد دارندطور معمول بههاي غذايي كاربرد دارند،مل) در ساخت مواد بهداشتي و مك4

  …هاقمري -17
 ها در يك سلسله قرار دارند. پرست) و تمام آفتاب1
 گيرند.قرار ميكنند در يك گونهپرواز مي ه) به همراه تمام جانوراني ك2
 بندي ارسطو جايي ندارند. ) در گروه3
  . باشنددار ميي مهرهانمار، جانور) همانند4

درسـتي بيـان توانند در طبيعت به شكل بلور يافت شوند و در بدن انسان قدرت تكثير دارند، كدام عبارت بهدر ارتباط با موجوداتي كه مي -18
 گرديده است؟

  ) بيشتر مايعات بدن فرد آلوده به ايدز مسئول انتقال فرد به فرد عامل بيماري نيست.1
 هاي بدن يك جاندار تكثير شود.تواند در همة ياختهنوع خاص از اين موجودات مي) يك2
  هاي خود كنند.توانند هر جانداري را وادار به توليد ياخته) همة اين موجودات زنده مي3
 هايي مثل آنفلوآنزا و زخم بين انگشتان پا باشند.توانند عامل بيماري) مي4

  ر يك سلسله قرار دارد. د…باروروبهجاندار شكل -19
  ) مخمر نان2    ) جلبك سبز1
  ايدز) ويروس4    ) باكتري كروي3

 است؟نادرستكدام عبارت -20
  .ايدز با ميكروسكوپ الكتروني قابل مشاهده است) ويروس1
 ها باشد.) نقص در سيستم ايمني بدن انسان ممكن است حاصل فعاليت ويروس2
  باشند.هاي فاقد هسته ميسلولها فاقد توانايي تكثير در) ويروس3
  ها عالئم بيماري ظاهر نشود.ممكن است تا مدتزابيماريويروسيك) در فرد آلوده به4
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حركـت سـرعت ثابـت شـروع بـهبـا زمان در يك مسير مستقيم در يك جهـت همBو A دو متحرك -21
Bxكد، اگر در ابتداي حركت، متحرنكنمي Aبه اندازة تر باشد و دو متحـرك عقبمتر از متحرك

t Bپس از Aازثانيه به يكديگر برسند، بعد از چه مدت زماني از لحظة شروع حركت، فاصلة متحرك

x   شود؟مي3برابر با

1( t
3    2 (t   

3(t3    4 (t4  
22- A ثانيـه دو  3كننـد. اگـر پـس از به طرف يكديگر با تندي ثابت شروع به حركت ميm150طولروي مسيري مستقيم بهBودو متحرك

M Bمتحرك در نقطة Aكيبه يكديگر برسند و متحرك A  شروع به حركت كند، در اينثانيه ديرتر از متحرك صورت تنـدي متحـرك
  ترتيب از راست به چپ چند متر بر ثانيه است؟ بهBو

  45و20) 2    30و20 )1
  20و30) 4    5/22و15) 3

كند. در كدام گزينه، مسافت طي شـده و متر را طي مي 3متر و 4هايطولهايي متوالي بههاي زير، متحركي در دو مرحله مسافتدر شكل -23
  ترين اختالف را با يكديگر دارند؟جايي بيشجابه

3m

m4A B

C

(1)

3m

m4A B

C

(2)

3m

m4A B

C

(3)

600 600

  
1( )1(    2) (2(  
  ) در هر سه گزينه، اختالف يكسان است.4    )3) (3

  ؟نيستهاي ذكر شده براي حركت متحرك، در كدام گزينه صحيحويژگي-24

kmسطمتحركي با سرعت متو )1
h

27km و تندي متوسط
h

  كند.بين دو نقطه حركت مي20

2km ) متحركي با سرعت متوسط
h

30km و تندي متوسط
h

  كند.بين دو نقطه حركت مي30

3km ) متحركي با سرعت متوسط
h

20km و تندي متوسط
h

  كند.بين دو نقطه حركت مي42

km) متحركي با سرعت متوسط صفر4 و تندي متوسط
h

  كند.بين دو نقطه حركت مي20

25- A M يواسروي مثلث متدر دو مسير متفاوت بهBومطابق شكل زير، دو متحرك Pاالضالعي از نقطة رسند. اگر حركت هر دوميبه نقطة
Bاينمتحرك يكنواخت باشد، براي Aكه سرعت متوسط هر دو يكسان باشد، تندي حركت متحرك بايد چند برابر تندي حركت متحـرك 

  باشد؟

1( 1     2 (1
2  

3(2    4 (3
2  

دقيقه10علوم نهم ـ فيزيك و زمين
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26- A Bxودو متحرك هر متحـرك در كل مسير حركت. اگر سرعت متوسط و تغييرات سرعتحال حركت هستنددردر جهت مثبت محور

  صورت كدام گزينه الزامًا صحيح است؟براي هر دو متحرك يكسان باشد، در اين

  باشند.جايي يكسان ميهر دو متحرك داراي جابه) 2  جايي بيشتري دارد.متحركي كه شتاب متوسطش بيشتر است، جابه )1

  جايي كمتري دارد.متحركي كه شتاب متوسطش بيشتر است، جابه) 4  باشند.هر دو متحرك داراي شتاب متوسط يكسان مي )3

mاز …اين قايق حتمًا …متر را پيموده است. اندازة 8قايقي در حين حركتش در رودخانه، در هر ثانيه -27
s

است. (مسير رودخانه و حركت8

  وقت مستقيم نيست.)يچقايق ه

  اي ـ بيشتر) تندي لحظه2    اي ـ كمترسرعت لحظه )1

  ) تندي متوسط ـ بيشتر4    ) سرعت متوسط ـ كمتر3

cm 2پس از گذشت -28 mچند72ساعت، تندي متوسط نوك عقربة دقيقه شماري به طول
s

)است؟ )π = 3  

1( 12    2 (/0 12  

3(/0 012    4 (/0 0012  

ثانية اول 3دهد. در اين صورت سرعت متوسط شخص درنمودار زير، مكان شخصي را كه در مسيري مستقيم در حال حركت است، نشان مي -29

  ثانية بعد از آن است؟ 5/1سرعت متوسط شخص درچند برابر

1( 2
7    2 (2

3  

3(6
7    4 (2  

m 4متر در200يك دوندة دوي -30 ثانية ابتدايي مسابقه، از حال سكون با شتاب ثابت
s22دود تا به سرعت بيشينة خود برسد. سـپس بـاقي مي

متر دويده باشد، ركورد اين دونده در16دهد. اگر اين دونده تا لحظة رسيدن به سرعت بيشينة خودمسير را با همان سرعت بيشينه ادامه مي

  اين مسابقه چند ثانيه است؟ (مسير مسابقه مستقيم است.)

1( 27    2 (24  

3 (23    4( 19  

4

7

3 4/5

(m)م�ان

(s)زمان
0
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 ؟نيستچند مورد از موارد زير دربارة مس صحيح -31
  زند. زودتر زنگ ميمسينسبت به ظروفآهنيالف) در شرايط يكسان ظروف

  شود.كشي ساختمان استفاده ميپذيري و رسانايي باال در سيمب) فلز مس به دليل خاصيت مفتول
  آيد.دست ميرنگ از طريق ذوب سنگ معدن آن در دماي باال بهج) اين فلز براق و سرخ

  د) فراواني اين عنصر فلزي در پوسته زمين از عنصر منيزيم بيشتر است.
1 (2  2 (1  3 (4  4 (3  

 شود.اكسيد مي…منيزيم در واكنش با اكسيژن به…مس و…آهن-32
 ) همانند ـ برخالف ـ كندي2    ) همانند ـ همانند ـ سرعت1
  ) برخالف ـ برخالف ـ سرعت4    برخالف ـ همانند ـ كندي) 3

 …؟ يكي از اين عنصرهاباشدنميكدام گزينه در ارتباط با عنصرهاي سازندة سولفوريك اسيد صحيح -33
  رون دارد. الكت8جامدي زردرنگ است كه) 2  فعال يافت شود. هاي خاموش يا نيمهتواند در دهانة آتشفشانمي) 1
 در ساختار آمونياك هم وجود دارد. ) 4  كه گاز تنفسي است در صنعت هم نقش مهمي دارد. افزون بر اين) 3

ترتيب از راست به چپ به كدام يك ازهاي اتمي عناصر به، هر كدام از اين مدل18تا 1با عدد اتميبندي عناصربا توجه به جدول طبقه -34
 نصرها تعلق دارند؟بندي عهاي جدول طبقهستون

 ج)             ب)             الف) 

1 (− −2 5 5  2 (− −8 5 3  3 (− −2 3 5  4 (− −2 5 3 
 ؟استبندي عناصر، چه تعداد از موارد زير صحيحدر مورد طبقه -35

 .كنندميبنديطبقهمشتركشانهايويژگياساسبرراعناصر نالف) دانشمندا
)ب) عنصرهاي منيزيم Mg)12و ليتيم( Li)3خواصي كامالً مشابه با سديم( Na)11.دارند  

 است. 8برابر18و10تميهايي با اعداد اهاي موجود در مدار آخر اتمپ) تعداد الكترون
)ت) آلومينيم Al)13و ليتيم( Li)3.در يك ستون مشترك  قرار دارند

1 (4   2 (3   3 (2    4 (1  
 است؟نيامدهدرستيكاربرد كدام ماده در مقابل آن، به -36

 ميايي) نيتروژن: توليد كود شي2  سازيسولفوريك اسيد: چرم) 1
  ) اكسيژن: توليد آمونياك4    ) كربن: ساخت مغز مداد3

 ؟نيستصحيح كدام گزينه در ارتباط با چرخه نيتروژن در طبيعت -37
  د. شوكيبات مختلفي در خاك تبديل مينيتروژن هوا به وسيله فرايندهايي به تر) 1
  كنند.  يها را از گياه تامين محيوانات نيتروژن مورد نياز براي ساخت پروتئين) 2
  گيرند. طور مستقيم از هوا ميگياهان همواره نيتروژن مورد نياز خود را به) 3
 شود. هاي حاصل از سوخت و ساز و مرگ و تباهي گياهان و جانوران، سبب توليد مجدد نيتروژن در هوا ميتجزيه فراورده) 4

  ؟بيان شده استنادرستكدام توضيح در مورد عنصر مطرح شده -38
  شود.جزء عناصر فلزي است كه به دليل سختي با چاقو بريده نميسديم) 1
  آهن عنصري مهم در بدن است كه در ساختار هموگلوبين خون وجود دارد.) 2
  سديم و پتاسيم در فعاليت ماهيچه قلبي نقش مهمي دارند.) 3
  الكترون دارد.  7فلوئور عنصري مهم در خميردندان است كه در اليه آخر خود) 4

الكتـرون باشـد در12بندي عنصرها و عنصري كه داراي سه مدار الكترونـي وجدول طبقه…است در رديفالكترون17ري كه دارايعنص-39
 گيرد.اين جدول قرار مي…ستون

  3ـ 4) 4   2ـ 3) 3   2ـ 4) 2   3ـ 3) 1
  ؟استترتيب مربوط به سولفوريك اسيد و كلردر كدام گزينه هر دو كاربرد ذكر شده به -40

  سازي ـ توليد مواد منفجره يخ) 2    ـ پالستيكتهية رنگ) 1
 كشتوليد شوينده ـ آفت) 4  ضد عفوني كننده آب ـ خودروسازي) 3

  علوم نهم ـ شيمي
دقيقه10

  

  

  ها در زندگيمواد و نقش آن
  پايان طبقه بندي عنصرهاتا 1فصل

 8تا 1هايصفحه
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−عدد-41 4
−هايعضو چه تعداد از مجموعه5 ،′− ،′ − و− است؟  

1 (2  2 (3  3 (1  4 (4  
)در بازة -2اگر عدد -42 x , x ]− +2 1 4 11x   كدام است؟باشد، حدود

1([ , )− −13 1
4 2    2 (( , )− + ∞6  

3(( , ]− − 16 2    4 (( , ]− − 136 4  

  ؟نيستهاي زيرمتناهييك از مجموعهكدام -43

1({x | x }∈ < 53  2 ({x | x}∈ <1
2  

3({x || x | }∈ < 1000  4 ({x | x }∈ + =2 1 0  

aAاگر -44 ( , ]−= −∞ 3 1
aBو5 [ , )+= + ∞2 1

Aو مجموعة2 Ba   باشد؟تواندنميكداممتناهي باشد،

−)3  2) 2  ) صفر1 1
2  4 (−2  

Aهايدو مجموعة نامتناهي باشند، چه تعداد از مجموعهBوAاگر -45 B−،A BوA Bتواننـدمـي
  متناهي باشند؟

  ) صفر4  1) 3  2) 2  3) 1
  با توجه به شكل، قسمت هاشورخورده كدام است؟ -46

1((A A ) ((A B) B)′ −     
2 (B (A B)′− −   
3(((A A ) B) A′ ′     
4 (((A B) B ) (A A )′ ′      

UAاگر -47 Aطوري كهدو مجموعة ناتهي باشند بهBومجموعة مرجع و B = ∅وB A A′− ، كدام=
  گيري لزوماً درست است؟نتيجه

1( A B U=    2 (A B U′ =  
3(A B′ = ∅    4 (A B U′ =  

A% از30اگر -48 BراA B−B A 2،تشكيل دهد و تعداد اعضاي n(Bباشد، حاصلبرابر اعضاي A)
n(A B)

−


  كدام است؟
1 (7  2 (9  3 (11  4 (13  

Cدانيممي -49 B A′⊆ ⊆A باشـد. اگـرمـي 5و7،12ترتيب از راست به چپبهCوB،و تعداد اعضاي
Aعضو باشد مجموعة30مجموعة مرجع نيز داراي (B C)′ −   چند عضو دارد؟ −

1 (12  2 (13  3 (17  4 (16  
طوري كـه اند بهنام كردهنفر در گروه تئاتر ثبت24نفر در گروه موسيقي و36نفر كارمند مؤسسه100از -50

اند به تعدادنام نكردهر هيچ گروهي ثبتدنفر در هر دو گروه مشترك هستند. نسبت تعداد افرادي كه18
  اند. چقدر است؟نام كردهرادي كه فقط در گروه تئاتر ثبتاف

1(25
8  2 (33

8  3(29
3  4 (17

3  

دقيقه25رياضي دهم
  

  ، الگو و دنبالهمجموعه
تا پايان متمم يك 1فصل

 همجموع

  13تا 1هايصفحه

U

A B

  محل انجام محاسبات
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Aمجموعهاگر-51 Aرا بـه صـورت CوB،هـاي R Z= −،B W Z=  وC Z (R Q)= −تعريـف

 است؟  نادرستكنيم، كدام گزينه

1( A B = ∅  2 (C (A B)⊆    3 (B C− = ∅   4 (A C R=  
 كدام مجموعه شامل تعداد بيشتري از اعداد طبيعي است؟ -52

1 ([ , ) ( , ]−3 5 2 5  2 ([ , ) ( , )0 3 1 5  
3 ([ , ] [ , ]−1 6 2 3  4 (( , ) [ , )0 6 1 7  

Aاگر -53 [ , ]= 3 Bو9 (n , n )= − −2 2 n، آنگاه5 يكـه اشـتراك دو مجموعـهبيشترين مقدار طبيعي
AوBتهي نباشد، كدام است؟ ،

1 (11  2 (10  3 (9  4 (5  

باشد، كدام139610تر ازاعداد زوج بزرگيمجموعهBو139610تر ازي اعداد اول بزرگمجموعهAاگر -54
  است؟نادرستگزينه

1( A B .2  متناهي است (A B−ست. نامتناهي ا  
3 (B A− .4  نامتناهي است (A B .متناهي است  

A)يمجموعهاگر متمم -55 B) (B A)− −برابرA BباشدS يمجموعـه، كدام عبارت درست است؟(
مرجع است.)

1 (A B⊆  2 (A B′⊆  3 (A B S=  4 (A = Bيا∅ = ∅  
Aيدو مجموعه -56 xاند. اگرمفروضBوناتهي (A B)∈  همچنينوx (A B)′∈ باشد، الزامًا چند −

 مورد از نتايج زير، درست است؟

xالف)  A∈   (بx A∉   (پx B∈   (تx B∉  
  3) 4   2) 3   1) 2  ) صفر1

Aغيرتهي باشند ويمجموعهدوBوAاگر -57 B A− تواند غيرتهيي زير ميباشد، آنگاه كدام مجموعه=
باشد؟

1 (A B  2 ((A B) A′   3 ((B A) A−   4 (A (A B)′ −  
Bكـهعضو باشـد، بـه طـوري10دارايBيعضو و مجموعه 4دارايAياگر مجموعه -58 A′ گـاهآن ،⊇′

(A B) (B A)− −چند عضو دارد؟  
  10 )4   6 )3  14 )2  ) صفر1

هاي غيرتكراري دارند. مجموع تعداد مدادهاي ايـن دو چندين مداد رنگي با رنگتنهاييبهB وAافراد-59
18Bتاست كه48نفر مداد خريده است. اگر10به بازار رفته ورنگ مشترك بين آنها وجود دارد. فرد
  ها اضافه شود، مجموع مدادهاي غيرمشترك اين دو نفر در حال حاضر كدام است؟مداد به مشترك3
1 (40  2 (37  3 (34  4 (30  

نفر نه چاي و نه 6نفر قهوه نوشيده باشند و17نفر چاي و14اند. اگرنفر شركت كرده25در يك مهماني -60
  اند؟يك نوع نوشيدني نوشيدهحداكثرقهوه نوشيده باشند، چند نفر

1 (12  2 (7  3 (13  4 (19  

  محل انجام محاسبات ر دارد.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثي - )آشنا(آزمون
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  است؟نادرست» هاقطع درختان جنگل«در ارتباط باكدام گزينه -61

وبيجهان تخر و رانيايهااز جنگلياگستردهاريمساحت بسر،ياخيهااند كه در سالها نشان دادهپژوهش) 1

  د.اندرخت شدهيب

  ند.هستهابين رفتن جنگلازتنها پيامدهاييش خاكتنوع زيستي و فرساكاهشتغيير آب و هوا، سيل،) 2

 است.ها براي استفاده از چوب يا زمين جنگل، مسئلة محيط زيستي امروز جهان) قطع درختان جنگل3

  .دارد نيزم ةاريسيبرايبداريبسيامدهايها پرفتن جنگل نياز ب) 4

 ؟صحيح است »ينيزمبيساهيقند موجود در گهر نوع«چند مورد در رابطه با -62

  است.ساخته شدههادراتيكربوه نيترسادهازچندين عددالف) از تركيب

  ساكاريد موجود در طبيعت است.ترين پليب) مهم

 ها دارد.ج) عناصر سازندة يكساني با روغن

 شود.د) در بدن جانوران يافت نمي

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

  است.در بررسي....................  ،شناسيزيست-63

 گيري، تواناهاي طبيعي قابل مشاهده و اندازه) پديده1

  هاي طبيعي، ناتوانهاي كيفي و كمي پديده) ارزش2

 ، توانامشاهدههاي غير قابل) برخي پديده3

 ) آثار هنري و ادبي، توانا4

 …يابي حيات، قبل از اين سطحسطح سازمان…با توجه به شكل مقابل، -64

 باشد.ميتيجمعكافراد يدهندةنشان -) دومين1

 هاي زمين است.بومشامل همة زيست -) دومين2

  شامل عوامل زنده و غيرزنده است. -) اولين3

 هاي گوناگوني است كه با هم تعامل دارند.فاقد جمعيت -) اولين4

  ، صحيح است؟»هاهاي زيستي و انواع آنمولكول«چند مورد درباره -65

  باشند.اسيدها و ليپيدها ميها، نوكلئيكها، پروتئينشامل كربوهيدرات يستيزياهمولكولالف) چهار گروه اصلي

 آيند، قطعًا وظايف يكساني دارند.هايي كه از تركيب واحدهاي يكسان به وجود ميب) در جانداران مختلف، كربوهيدرات

  هاي كامالً يكسان نشود.توليد مولكولها در جانداران مختلف، ممكن است منجر بهج) تجمع واحدهاي كامًال يكسان از آن

 د.نكنميها با مقدار گرم برابر، قطعًا انرژي برابري توليددهنده دو گروه اصلي از اين مولكولبودن عناصر تشكيلد) در صورت يكسان

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

دقيقه10دهمشناسيزيست
  

  دنياي زنده
حياتتا پايان گستره 1فصل

  1فصل
  10تا 1هايصفحه
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 درستي بيان شده است؟، به»شناسي نوينمباحث زيست«كدام گزينه در رابطه با -66

  كنند.يكر جانداران از اجزاي بسياري تشكيل شده است كه الزامًا با بررسي جزئي براي ما معني پيدا نمي) پ1

  هاي جديد باشد يا نباشد.شوند كه ممكن است همراه با ظاهر شدن ويژگيها بين جانداران منتقل مي) در مهندسي ژنتيك ژن2

 گيرند.هاي ديگر كمك نميهاي زنده از اطالعات رشتهشناسان امروزي براي شناخت هر چه بيشتر سامانه) زيست3

  كنند.ها را مهندسي ميتازگي ژنشناسان بهشناسي تأثير داشته و زيست) تحوالت اخير فناوري اطالعات بر پيشرفت زيست4

 كند؟كامل مينادرستيكدام گزينه عبارت زير را به -67

 »…است، قطعًا…جانداري كه واجد تواناييهر«

 كند. شوند، توليد ميطور طبيعي در دنياي غيرزنده ديده نميهايي را كه بهمولكول -) حفظ پايداري وضعيت دروني خود1

 كند.هاي زيستي خود از انرژي استفاده ميبراي انجام فعاليت -ها) پاسخ به محرك2

 ها را دارد. مه انواع كربوهيدراتتوانايي ساخت ه -) رشد و نمو3

 يابي حيات را دارد. ترين سطح سازمانپايين -) توليدمثل4

 است؟نادرست،»داده شده در شكل مقابلجانداران نشان«كدام گزينه در رابطه با -68

 كنند.) در محيطي پيچيده زندگي مي1

  گذارند.انگيزترين رفتار طبيعت را به نمايش مي) شگفت2

  ها در تشخيص صحيح مسير مهاجرت كاربرد دارند.هاي عصبي (نورون) آنخته) يا3

  پيمايد.ها هر سال هزاران كيلومتر را از مكزيك تا جُنوب كانادا و بالعكس مي) جمعيت آن4

 بيان شده است؟نادرستي به» تأمين غذاي سالم و كافي براي انسان«هاي زير، در ارتباط باكداميك از گزينه -69

  كنيم.هاي سودمند بين گياهان و محيط زيست به افزايش محصول گياهان كمك ميها با شناخت تعامل) تن1

  دهند.كنند و محصول مي) گياهان در محيطي شامل عوامل غيرزنده و زنده رشد مي2

  برند.اكنون حدود يك ميليارد نفر در جهان از گرسنگي و سوءتغذيه رنج مي) هم3

 آيد.دست مير مستقيم يا غيرمستقيم از گياهان بهطو) غذاي انسان به4

 است؟» هاي زيستي و فسيليسوخت«مشتركچند مورد از موارد زير، بيانگر ويژگي -70

 پذير انرژي اند.ب) منابع پايدار، پاك و تجديد    الف) منشا زيستي دارند.

  اند.آمدهوجودد) از جانداران امروزي به  آيند.هاي روغني به دست ميج) از دانه

1 (3  2 (2  3 (1  4 (4  
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 چند مورد از موارد زير درست است؟ -71

  اي رادرفورد مطرح نمود.كشمشي خود را پس از مدل اتمي هستهكيكالف) تامسون مدل اتمي

هاي فيزيكي توسط آزمايش، مورد آزمونها و نظريهب) از آنجا كه فيزيك، علمي نظري است، الزم است قوانين، مدل

  گيرند.قرار

دانان همواره ثابتهاي ارائه شده توسط فيزيكهاي فيزيكي در طول زمان همواره معتبر هستند و مدلپ) نظريه

  هستند.

هايپذيري و اصالح نظريهكند، ويژگي آزمونت) آنچه بيش از همه در پيشبرد و تكامل علم فيزيك نقش ايفا مي

  فيزيكي است. 

  3 )4  2 )3  1) 2  صفر )1

يك از مواردكند، از كداماي نزديك به سطح زمين سقوط ميسازي سقوط يك چترباز كه از فاصلهدر مدل -72

 نظر كرد؟صرفتوان  ميزير

  شكل چتر) 2    وزن چترباز )1

  تغيير نيروي گرانش زمين در اثر تغيير ارتفاع )4    مقاومت هوا )3

 ها برداري هستند؟در كدام گزينه، همةكميت -73

  شتاب ـ دما ـ نيرو) 2  جايي ـ فشارسرعت ـ جابه )1

  جايي ـ انرژيطول ـ جابه )4    شتاب ـ سرعت ـ نيرو )3

 هاي زير، درست است؟چه تعداد از عبارت -74

SIالف) دما، جريان الكتريكي و جرم، همگي از كميت   هستند. هاي اصلي در

  هستند. SIرهاي فرعي دب) طول، حجم و فشار همگي از كميت

  است. (cd) الكند،SIدرتابش گرماييپ) يكاي

 هاي مختلف باشند.گيري اين است كه داراي قابليت بازتوليد در مكاناصلي يكاهاي اندازههايت) يكي از ويژگي

1( 1   2 (2  3(3    4( 4  

SIدر كدام گزينه، يكاي همة كميت -75  باشند؟صحيح ميها در

)kg.mانرژي )1 )
s

2

2(m (ـ شتاب
s2نيرو ـkg.m( )

s

2
  

)kg.mنيرو) 2 )
s

2

2(kg.m (ـ انرژي
s2(m (ـ تندي

s2  

3( (m (شتاب
s2(kg.m (ـ نيرو

s2ـ انرژيkg.m( )
s

2

2  

)kg.mانرژي )4 )
s

2

)kg.mـ نيرو2 )
s

2
(m (ـ تندي
s2  

دقيقه15  دهمفيزيك
  

  گيريفيزيك و اندازه
يكاهاتا پايان تبديل 1فصل

  11تا 1هايصفحه
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مثقـال16سير و هر سـير معـادل بـا 10چارك، يك چارك معادل با400دانيم يك خروار معادل بامي-76

/است. مقدار × 66 4  مثقال معادل با چند خروار است؟10

1( 10    2 (100  

3( /25 6    4( 256  

ذرع6000فرسنگ است. ارتفاع اين ساختمان چند متر است؟ (هر فرسنگ برابر با 05/0ارتفاع ساختماني -77

 متر است.) سانتي104ر ذرع برابر باو ه

1( 312  2 (2/31  3( 580  4( 58  

ثانيـهبـرمتـرميليكند. آهنگ رشد اين گياه چندمتر رشد مي 7/2روز10گياهي خاص در مدت زمان -78

 است؟

1( 80    2 (320  

3( 1
80    4( 1

320  

كيلومتري بين دو بندر را طي كنـد. 720دريايي، فاصلة هگر20كش قصد دارد با تندي متوسطيك نفت -79

inch اگر هر گرة دريايي معادل با
min

كش فاصلة بـين دو بنـدر را كشد تا نفتباشد، چند ساعت طول مي1200

)بپيمايد؟ inch / cm)=1 2 5 

1( 5  2 (10  3(20    4( 30  

mيك استخر كشاورزي خالي به ابعاد -80 m m× ×10 8 400توسط پمپي بـا آهنـگ 6 ¸²I¬¾£Ã¤jـر مـيشـود. پ

كند. اگر هر درختاصله درخت را آبياري مي4000اي متصل به استخرزمان، فرمان سيستم آبياري قطرههم

3به كشـد تـا اسـتخر پـر از آب آب دريافت كند، چند ساعت طول مي5cmصورت برابر و مداوم در هر ثانيه

 ) معادل يك ليتر است.31000cmو هرليتر 8/3گالن =  1شود؟ (

1( 10    2 (25  

  ساعت و سي دقيقه 2 )4    دقيقه15ساعت و 1 )3

  محل انجام محاسبات
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 است؟نادرستكدام گزينه -81

شامل نوع عنصرهاي سازنده، 2و 1ها در مأموريت دو فضاپيماي وويجرشناسنامه شيميايي و فيزيكي سياره )1

  تركيب شيميايي اتمسفر و تركيب درصد اين مواد است.

  ميليارد كيلومتري گرفت و ارسال كرد. 7ه خود يعني زمين يك عكس از فاصلة تقريباًقبل از خروج از سامانة خورشيدي از زادگا 1) وويجر2

  ها را تهيه كنند.هاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون شناسنامة شيميايي و فيزيكي آنمأموريت داشتند با گذر از كنار سياره 2و 1) دو فضاپيماي وويجر3

توان به درك بهتري ازهاي سامانة خورشيدي و مقايسة آن با عنصرهاي سازندة ساير سيارات ميبرخي سياره) با بررسي نوع و تعداد عنصرهاي سازندة4

 چگونگي تشكيل عناصر رسيد.

 است؟نادرستهاي زيرچه تعداد از عبارت -82

  د شدند.هاي زيراتمي مانند الكترون، پروتون و نوترون ايجاالف) در پديده مهبانگ انرژي عظيمي آزاد شده و ذره

  كه پس از مهبانگ توليد شدند، با گذشت زمان و كاهش دما متراكم شدند و سحابي را ايجاد كردند.هيدروژن و هليمب) گازهاي

  شوند.اغلب با يك انفجار بزرگ همراه است كه موجب پراكندگي عنصرهاي تشكيل شده در جهان هستي ميپ) مرگ ستاره

 ) صفر4  3) 3  2) 2  1 )1

سال، نسبت مقدار هيدروژن متالشي شده به مقدار هيدروژن باقي48اي از ناپايدارترين ايزوتوپ طبيعي هيدروژن، پس از گذشتدر نمونه -83

 عمر اين ايزوتوپ هيدروژن چند سال است؟است. نيم15مانده برابر

1( 8  2 (10  3 (12  4 (15 

  است؟نادرستچه تعداد از مطالب زير -84

  دهد.اي رخ ميهاي هستهها همانند خورشيد در دماهاي بسيار باال، واكنشالف) درون ستاره

He«صورتب) ترتيب پيدايش عناصر به H← ←N C←Feوعنصرهاي سبك مثل   صحيح است. »Liوعنصرهاي سنگين مثل

  اند.صورت ناهمگون در جهان هستي توزيع شدهپ) عناصر به

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

 است ؟نادرستكدام گزينه -85

  ي عدد اتمي يكسان و عدد جرمي متفاوت هستند. هاي يك عنصر دارا) ايزوتوپ1

  هاي يك عنصر خواص شيميايي يكسان دارند اما در خواص فيزيكي وابسته به جرم با يكديگر متفاوتند. ) ايزوتوپ2

  باشد ناپايدارند. 5/1يش ازب ايها برابرهاي آنها به پروتونهايي كه نسبت شمار نوترون) اغلب هسته3

  ها بيشتر است. تر آنتر عنصرهاي ليتيم و منيزيم از درصد فراواني ايزوتوپ سبكني ايزوتوپ سنگين) درصد فراوا4

دقيقه10  دهمشيمي
  

  

الفباي هستيكيهان زادگاه
يم،تا پايان تكنس 1فصل

نخستين عنصر ساخت بشر 
 9تا 1هايصفحه
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 ترين ايزوتوپ منيزيم، كدام است؟پايدار حاصل از فراوانها در يون  ها به شمار الكتروننسبت شمار نوترون -86

1( 5
6  2 (1   3 (6

5  4 (7
12 

  هاي زير درست است؟چه تعداد از عبارت -87

  است. در طبيعتايزوتوپدر طبيعت نشان دهندة ميزان پايداري آنايزوتوپهرفراوانيدرصدالف) 

  شود و طبيعي نيستند. عنصر در آزمايشگاه ساخته مي26عنصر شناخته شده، تنها118ب) از بين

  اي است. هاي صنايع هستهها از چالشپ) پسماند راكتورهاي اتمي خاصيت پرتوزايي داشته و دفع آن

 رود.كار مينوان سوخت در راكتورهاي اتمي بههاي آن، اغلب به عترين فلز پرتوزايي است كه يكي از ايزوتوپت) اورانيم شناخته شده

1 (1   2 (2  3 (3  4 (4  

 است؟نادرستهاي زمين و مشتري رهتر سياعنصر فراوان8هاي زير دربارة مقايسهكدام يك از عبارت -88

  ) در ميان اين عناصر، دو عنصر گوگرد و اكسيژن بين هر دو سياره مشترك است. 1

  تر از جنس گاز است. ) سيارة مشتري برخالف زمين بيش2

  .استمهبانگجز اولين عناصر توليد شده درترين عنصر سيارة مشتري) فراوان3

  شود.نافلزي يافت ميهر دو سياره هم عناصر فلزي و هم عناصرو درصراعندر ميان اين) 4

 است؟نادرستبا توجه به شكل مقابل كدام گزينه -89

  ها بسيار زياد است.هاي سرطاني ميزان مصرف گلوكز اين سلول) به علت سرعت رشد و تكثير باالي سلول1

  رد.دار را شناسايي كتوان گلوكز نشانهاي بدن مي) در تمامي قسمت2

  كنند.دار استفاده ميهاي سرطاني فقط از گلوكز نشان ل) سلو3

گويند كه پرتوهاي حاصل از آن توسط آشكارساز پرتودار مي) به گلوكز حاوي اتم پرتوزا، گلوكز نشان4

  شود.شناسايي و دريافت مي

 هاي هيدروژن درست است؟هاي زير در مورد ايزوتوپچه تعداد از عبارت -90

  هاي طبيعي آن، دو ايزوتوپ پايدار وجود دارد. يان ايزوتوپالف) در م

Hصورتهاي هيدروژن بهب) پايداري ايزوتوپ H H H H H H< < < < < <7 6 4 5 3 2 1
1 1 1 1 1 1   است. 1

  نوترون در ساختار خود دارد.  4پ) پايدارترين ايزوتوپ ساختگي هيدروژن،

 اند. هاي هيدروژن ساختگيت) همة راديوايزوتوپ

1( 1   2 (2  3 (3  4 (4 




