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 عاديعاديهاي هاي سـؤالسـؤال
دوست خوبم: دوست خوبم:

 سوال ابتداي دفترچه طرح نو(طراحي شده)هستندسوال ابتداي دفترچه طرح نو(طراحي شده)هستند 1010در درس هاي رياضي،علوم و فارسي در درس هاي رياضي،علوم و فارسي
سوال منتخب از كتاب هاي سوال منتخب از كتاب هايي راهبردي خود هر آزمون در يك درس ي راهبردي خود هر آزمون در يك درس   با توجه به برنامهبا توجه به برنامهو و

 سه سطحي (سوال هاي آشنا) داريم. 
  با پاسخ گويي به اين دو نوع سوال

سه سطحي (سوال هاي آشنا) داريم. 
توانيـد ارزيـابي بهتـري از يـادگيري خودتـان      توانيـد ارزيـابي بهتـري از يـادگيري خودتـان  ها، ميها، ميبا پاسخ گويي به اين دو نوع سوال

  داشته باشيد.داشته باشيد.
 
سوال در اين دفترچه سوال در اين دفترچه 5 5درس هاي مطالعات اجتماعي و هديه آسمان هم درس هاي مطالعات اجتماعي و هديه آسمان همهر يك از هر يك از ازاز

 قرار داده شده است.قرار داده شده است.
 

 سوال قرار دارد كه پاسخ گويي به اين سواالت اجباري است.سوال قرار دارد كه پاسخ گويي به اين سواالت اجباري است. 5050در اين دفترچه در اين دفترچه ً مجموعامجموعًا
 
 
 

  گروه آزمون
چي (وقف عام)شي قلمبنياد علمي آموز
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  دقيقه15گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي 33تا 7هايصفحه –رياضي

طبقه از اين سـاختمان چنـد واحـد  6درب ورودي واحد وجود دارد. در 4طبقه،10ي يك ساختماندر هر طبقه -1

 واحد يك درب ورودي دارد.)هروجود دارد؟ (

1( 24  2 (22  3 (20  4  (16    

ترتيب از راست(به ؟قرار بگيرندبه ماشين ورودي خروجي زير جاي حرف (الف) و (ب) چه اعدادي بايدبا توجه -2

 به چپ)

    18ـ25 )1

  20ـ23) 2

    8ـ33) 3

  18ـ23) 4

13علي بايد در ساعت -3 :  ؟دهدكدام گزينه اين زمان را نشان مي ؛در مدرسه باشد30′

1( 

2

  2( 

2

  3( 

2

  4( 

2

  

رسـد. ايـن اتوبـوس چـه ساعت بعـد بـه همـدان مـي10از ظهر از اردبيل حركت كرده وبعد 7اتوبوسي ساعت -4

 رسد؟ساعتي به همدان مي

  صبح 7) 4  صبح 2) 3  صبح 5) 2  صبح 4) 1

111555

(((ااالللففف)))

111777

222888

555

111333

777

(((ببب)))

---111000
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 مكعب است؟ي يكشدههاي زير بازيك از شكلدامك -5

1(   2 (  

3 (  4 (  
 ساخته شده است؟كوچككامل شده از چند مربعخط تقارن شكل باشد، شكلچيناگر نقطه -6

1( 40  

2 (28  

3 (42  

4 (24 

7با سه عدد -7 , 9 ,  توان نوشت؟چند عدد سه رقمي غير تكراري مي5

1( 3  2 (6  3 (9  4 (8  

وانـدتنمـيهـا ريال بدهد. او از مجموع كـدام سـكه1000شندهوخواهد براي خريد يك جامدادي به فرزهرا مي -8

 استفاده كند؟

  ريالي10يسكه90ريالي + 10يسكه10) 2    ريالي10يسكه100 )1

  ريالي100يسكه 9ريالي +  1يسكه80) 4  ريالي100يسكه 1ريالي + 100يسكه 9) 3

 ؟باشدنميدر كدام الگو پنجمين عدد، عدد هزار -9

1( 780 , 835 , 890 , 945    2 (808 , 856 , 904 , 952  

3 (872 , 904 , 936 , 968  4 (940 , 952 , 964 , 976  

 ؟شده است. آن عدد كدام است941تا اضافه كرديم، جواب 5عددي را از هزار كم كرديم و به حاصل -10

1( 59  2 (64  3 (73  4 (84 
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  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي34تا 9يهاصفحه –علوم

 يك تحقيق به روش علمي كدام است؟انجامهاي مختلفاستفاده از جدول در مرحلهي هنتيج -11

  شدن اطالعات بيشتر  ) كشف2    كار نشد) پيچيده1

  ي نادرست از تحقيق انجام شدهگرفتن نتيجه) 4  شدن اطالعات  ) مرتب3

نظردهيم. بههاي زير قرار مياز محلكنيم و در يك اتاق هر كدام را در يكياندازه را انتخاب ميچند تكّه يخ هم -12

 شود؟شما در كدام حالت يخ زودتر از بقيه ذوب مي

1(     2 (  

3 (    4 (  

 باشند؟چند مورد از موارد زير درست ميايد،در كالس علوم ياد گرفتهكهچهبا توجه به آن -13

  ند.گويـ تبديل حالت مايع به جامد را انجماد و جامد به بخار را تبخير مي

  براي زنده ماندن به هوا نياز دارند.گياهانـ

  استفاده كرد.آتشتوان براي خاموش كردنل اكسيژن ميـ از كپسو

1( 2    2 (1  

  3) 4    ) صفر3
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 ؟افتداز ماده اتفاق ميدر تبخير چه تغيير حالتي -14

  ) مايع به گاز4  ) گاز به مايع3  ) مايع به جامد2  جامد به مايع )1
 شود؟ن از چه گازي استفاده ميبراي تنفس بيمارا -15

 ) كپسول گاز4  ) اكسيژن3  كربناكسيد) دي2  هواي گرم )1

 گيري درست است؟هاي زير در مورد واحدهاي اندازهيك از گزينهكدام -16

  سنجند.را با ترازو ميكنند و آنوزن مواد را بر حسب كيلوگرم بيان مي )1
  م بيان كنيم.توانيم با واحد گرمي) مقدار جرم مواد را2
  شود.گيري جرم مايعات از واحد ليتر استفاده مي) در زندگي روزمره براي اندازه3
  .تر استاز جرم يك كيلوگرم نان بيش يزمينجرم يك كيلوگرم سيب) 4

كيلو هلو خريـده اسـت.  2اند. شهرامفروشي رفتهشهال و شهرام براي خريد مقداري سيب، پرتقال و هلو به ميوه -17
 3تـر از هلـوي شـهرام، برابـر بـا پرتقـال شـهرام و كيلـوگرم بـيش 2ترتيـب پرتقال، سيب و هلوي شهال بهخريد

تر از سيب شهرام است. اگر مجموع مقدار خريد هلو و پرتقال شـهرام برابـر خريـد سـيب او باشـد و كيلوگرم كم
د كيلـوگرم نـي شـهال چخريده شـدههايتر از هلو باشد، مجموع مقدار ميوهكيلوگرم بيش 1خريد پرتقال شهرام

 تري ميوه خريده است؟يك مقدار بيشاست و كدام

  ـ شهال 9) 4  ـ شهرام10) 3  ـ شهرام 9) 2  ـ شهال10 )1
ريخـتن آب در بايك از موارد زيركدامايم. هاي مختلف ريختهمقدار معيني آب را درون ظرفدر يك آزمايش -18

 ؟كندهاي مختلف تغيير ميظرف

                                                  
  شكل آب) 4  رنگ آب) 3  حجم آب) 2  جرم آب )1

يتغييـرچـهجـرم آن ،بعـد از خـرد كـردن به نظـر شـما آن را خرد كرديم. تمامسبزي خريديم وگرمكيلو 2 -19
 كند؟مي

  كند.تغييري نمي) 2    شود.كم ميخيلي )1
  م يا زياد شود.ممكن است ك) 4    .شود) زياد مي3

 ؟نيستمراحل انجام تحقيق به روش دانشمنداناز موارد زير جزءكدام مورد -20
  هاي كارتونيي فيلم) مشاهده2    رسم جدول )1
  مصاحبهانجام) 4    نامهي پرسش) تهيه3
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  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي34تا 9هايصفحه –(سواالت آشنا) علوم

خواهد چمدان خود را بـه ي خود  به مسافرت برود و اولين باري است كه او ميهمراه خانوادهبهخواهدمياحمد -21
خواهـد در داند به چه وسايلي در سفر نياز دارد. بنـابراين بـا توجـه بـه درس زنـگ علـوم مـيتنهايي ببندد. او نمي

و كاري كـه احمـد بايـد انجـام دهـد ي اين روش علميآوري اطالعات بپردازد. كدام گزينه دربارهباره به جمعاين
 صحيح است؟

  همراه ببرد.  ي وسايل اتاق خود را بهاو بايد همه) 1
هـا را در جـدولي مرتـب ي وسايل الزم سؤال كند و جـوابروند دربارهابتدا بايد از افرادي كه زياد به سفر مي) 2

  كند؛ سپس وسايل الزم را انتخاب كند.  
  همراه ببرد.  ش وسايل مورد نياز را بهطبق حدس خود و دوستان) 3
هـا وسـايل الزم را ي وسايل الزم سؤال كند و طبق نظـر آناند دربارهاز افرادي كه تا به حال به مسافرت نرفته) 4

  انتخاب كند.
 رسد؟روز آينده به پايان مي 5است. تاريخ مصرف چند تا از محصوالت زير تا28/5/1400فرض كنيد امروز -22

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

ايـن علي مقداري از يك ماده را در يك ظرف كه در شكل نشان داده شده وارد كـرد و در آن را محكـم بسـت.  -23
ازتوانـدمـياين مـادهشود. با باز كردن در ظرفذرات آن در شكل مشاهده ميماده در تمام ظرف پخش شده و

 آن خارج شود. 

 هاي زير است؟ تيك از حالبه نظر شما اين ماده كدام

   ) گاز2    ) مايع1

 ) مايع و گاز4    ) جامد3
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 ي ذوب و تبخير صحيح است؟كدام گزينه درباره -24

  شود. ها، به ماده گرما داده ميدر هر دوي اين تبديل حالت) 1

  شود. شود و در تبخير از ماده گرما گرفته ميدر ذوب به ماده گرما داده مي) 2

  شود.شود و در فرايند تبخير به ماده گرما داده ميته ميدر ذوب از ماده گرما گرف) 3

 شود.ها، از ماده گرما گرفته ميدر هر دوي اين تبديل حالت) 4

در يك آزمايش وقتي يك ليوان خالي از آب را مطابق شكل در يك ظرف پر از آب بـه صـورت بـرعكس قـرار  -25

 د است؟رود. دليل آن كدام موردهيم، آب در داخل ليوان باال نمي

  اي وجود ندارد.داخل ليوان هيچ ماده) 1

  تر از ليوان است.آب سنگين) 2

  وجود دارد.آببه جزي ديگريداخل ليوان ماده) 3

  تر از آب است.ليوان سنگين) 4

كننـد. در كـدام هاي مختلف مواد يعني جامد، مايع و گاز را بيـان مـيهاي حالتهاي زير، برخي از ويژگيعبارت -26

 ترتيب آمده است؟ها بهه حالت مواد مربوط به آنگزين

  بينيم.الف) در اطراف ما وجود دارد، اما چون رنگ ندارد آن را نمي

ريزيم، به دليل پخش شدن اين حالت از ماده، رنگ قرمزي آن در آبميبب) هنگامي كه يك قطره جوهر قرمز در آ

  شود.ديده مي

  شود كه ما بوي غذا را احساس كنيم.شود، پخش شدن اين حالت از ماده باعث ميج) هنگامي كه غذا در خانه پخته مي

 آيد.ي مقدارش، به همان شكل ظرف در ميد) در هر ظرفي با هر شكلي به اندازه

    مايع -گاز -مايع -) گاز2   مايع -گاز -جامد -) گاز1

  مايع- مايع -جامد -) گاز4   مايع -گاز -گاز -) گاز3
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 به جدول مقابل، در كدام گزينه به درستي آمده است؟نمودار مربوط -27

  

1 (  2 (  

3 (  4 ( 
گيرنـد؟ (يعنـي تـرازو در حالـت تعـادل قـرار روي هم قرار ميي ترازو روبهدر شكل مقابل در چه حالتي دو كفه -28

 گيرد.)مي
  گرم500گرم ـ ج: 200ب:) 1
  گرم400گرم ـ ج: 300ب: ) 2
  گرم400گرم ـ ج: 200ب: ) 3
  گرم200گرم ـ ج:200ب: ) 4

 باشند؟هاي زير، چند ماده نشان داده شده است، اين مواد در چه چيزي با هم مشترك ميدر شكل -29

 (آب)             
       

  گيري متداولواحد اندازه) 2    حجم) 1
  كاربرد) 4    مقدار) 3

 ؟نيستهاي زير صحيحكدام يك از گزينه -30
  شود.، جرم آن بيشتر ميشوديل ميحالت مايع به جامد تبدوقتي يك ماده از) 1
  گرمي است.600جرم يك جسم يك كيلو و دويست گرمي برابر با مجموع جرم دو جسم) 2
  ي وزن به يك معني نيست.ي جرم با واژهواژه) 3
  كند.در عمل ذوب، جرم ماده تغييري نمي) 4

مايع
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  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  24تا 8هاي  ي: صفحه/ نگارش فارس35تا10هاي  فارسي: صفحه

 شود؟يافت ميناهماهنگيدر بين كدام دسته از كلمات زير، واژه -31

  ) شمشير ـ كاله ـ سپر2    ابر ـ ماه ـ خورشيد )1

  ) سنبل ـ نسترن ـ مريم4    ) زحل ـ كيوان ـ جنگل3

  ؟استبه درستي بيان شدههر دو واژه يمعن ،نهيدر كدام گز -32

  گووگفت: بحث ـدلواپس: راننگ )1

  ي: زيباباستانـبزرگي: عظمت )2

  يجار: روانـكردگريه) نگريست: 3

  جنگل: شهي ـ بيقواريبس: ماهرانه )4

  ؟نيستجمعينشانهيكدام كلمه دارا -33

  مردان) 2    زندان )1

  قطعات )4    مدادها) 3
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  ست؟كدام جمله مناسب اانيپايبرا »دانند يم«فعل -34

   . ينيمسجد را مكان د يعل )1

   . يرا مكان فرهنگنمايما س) 2

3 (ياستخر را مكان ورزش اه هبچ .   

   . يتو مدرسه را مكان آموزش) 4

  است؟نادرستكدام بيت -35

  كرده آورد / او خسته بود و پايش، انگار درد ميمادر براي او زود، يك چاي تاز) 1

  در دست پير او بود، باز آن عصاي كهنه / خنديد و قلقلك داد، با آن عصا دلم را) 2

  كودكي با كاغذ، قايقي كوچك ساخت / قايقش را لب رود، برد و در آب انداخت) 3

  روييدناگهان قايق را، بر لب ساحل ديد / ناگهان بر لب او، گل شادي )4

  ؟اندنوشته شدهنادرستييامالاز نظر ريچه تعداد از كلمات ز -36

  »ـ آشغالـ سنوبرعالقه ــ خاطراتعادتـ يفمعرّـمخصوص ـظرفرق شادي ـق«

  ) چهار2    دو) 1

  سه) 4    ) يك3
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  ؟است »يو قوفيضع«ميانيكدام دو واژه مانند رابطهميانيرابطه -37

  دانشمند و ادان) 2    توانمند وتوانا) 1

  ذيخوشمزه و لذ) 4    ابتدا و انتها )3

  ؟نيستندخانوادهكلمات كدام گزينه با يكديگر هم -38

  علوم -تعليم) 2    حاكم -حكومت )1

  مقصر -مقصد) 4    تشكّر -شكر) 3

  ؟افتد يبه خطر ميزهپاكيهوانهيگز مكداشرايطدر،»آسمان آبي، طبيعت پاك«با توجه به درس -39

  جمعي به طبيعتدستهرفتن )1

  زباله در اطراف شهرختنير )2

  استفاده نكردن از چوب درختان) 3

  نگه داشتن رودخانه زيتم) 4

  ؟شود يمنافتيدرتياز كدام ب ،خداوند »خالق بودن«صفت -40

  ديآفررادرخت و گل و سبزه/  ديكه آب و هوا آفرييخدا )1

  قشنگيهاپروانهخداوندرنگ / خداوند سنجاقك رنگ) 2

  مهربانيخداوند بخشنده/ كمان نيبه نام خداوند رنگ) 3

  مادر استيتر از خنده يميصم/ بهتر است ،گليكه از بوييخدا) 4
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  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي15تا 2هايصفحه- مطالعات اجتماعي

  ؟يستناز موارد استفاده از شناسنامهگزينه،كدام -41
  ازدواج) 2    ر مدرسهنام دثبت )1
  كار )4    از فروشگاه ديخر) 3

  ؟كار چه بودنياز انجام ا يمنظور عل .داد هيشاخه گل هدكيبه مادرش يعل -42
  .كرده استمراقبتاز مادرش )2  .ه استمحبت خود را نشان داد )1
  .تكار را كرده اسنيا ،يريادگييبرا )4  .كار را كرده استنياتفريح و سرگرمييبرا )3

  ؟باشدتانيها يكالسشما با هميهااز شباهتتواند ينمگزينهكدام -43
  كليقد و ه ،چهره )2    يمهربانت وبه محبازين )1
  آبوبه غذا و هواازين) 4  بايزيزهايدوست داشتن چ) 3

  است؟نادرستكدام گزينه -44
  آورد.تغييراتي در موجودات زنده به وجود مي ،رشد كردن) 1
  يابد.هاي افراد نيز افزايش ميها، مسئوليتتر شدن تواناييبا بيش) 2
  ها مانند هم است.انسانهايها و توانايياستعداد) 3
  آيد.به وجود ميبا ازدواج زن و مردخانواده) 4

  كدام گزينه صحيح است؟ -45
  .رود يمنيخانواده از ب ،فوت كندايمادر خانواده اياگر پدر )1
  .باشندنوادهخايتوانند از اعضا يزرگ نمپدربزرگ و مادرب )2
  .ها مانند هم استخانوادهيتعداد اعضا )3
  .شود يمترشيخانواده بيتعداد اعضا ،با تولد فرزندان )4
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  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي31تا 8هايصفحه- هاي آسمانهديه

 از نمرود چه درخواستي كرد؟(ع)حضرت ابراهيم -46

  خورشيد را از مشرق بياورد.) نمرود1
  ) نمرود خورشيد را در روز خاموش كند.2
  ) نمرود خورشيد را از مغرب بياورد.3
  ها را زنده كند.) نمرود بت4

  ي زير به كدام ويژگي حضرت محمد (ص) اشاره دارد؟جمله -47
  »جا با من است.ن كسي را دارم كه هميشه و در همهم«

  بودنداپرست) خ2    بودن) مهربان و دلسوز1
  بودن) شجاع4    بودن) با ادب3

  كند؟ها مياي به انسان، چه توصيه»ُاذكُروا نعمت اهللاِ علَيكُم«يشريفهيخداوند در آيه -48
  ) برپا داشتن نماز2  ترهااحترام گذاشتن به بزرگ) 1
  هاي خدااز نعمتي درست) استفاده4  هاي خدا) ياد كردن نعمت3

  محمد (ص) را از مكّه به صحرا آورده بود؟حضرت ،چرا حليمه،»هميشه با من«با توجه به درس -49
  .را در هواي پاك صحرا بزرگ كندايشان) تا1
  بياموزد.به ايشانداري و چوپاني راكه راه و رسم گله) براي اين2
  كه از دشمنان در امان بماند.اينبراي )3
  گي در صحرا را بچشد و قوي شود.هاي زندسختي(ص) محمدحضرتكه) براي اين4

  است؟نادرستگزينهكدام -50
  .يم استابراهي قرآن،نام چهاردهمين سوره) 1
  كرد.ابراهيم (ع) مردم بابل را به خداپرستي دعوت ميحضرت) 2
  در برابر نمرود به سجده نيفتاد.(ع)ابراهيمحضرت) 3
ع) بود.براهيم (، پدر حضرت ااسماعيل (ع) )4



  

 

 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 

 پيشرفتهپيشرفتههاي هاي سـؤالسـؤال
 

سؤال علوم پيشرفته در نظر گرفته شده سؤال علوم پيشرفته در نظر گرفته شده 1010پيشرفته و پيشرفته و سؤال رياضيسؤال رياضي 1010،،در اين قسمتدر اين قسمت
 است.

 دوست خوبم:
-

است.
دوست خوبم:

 ها پاسخ بده.ها پاسخ بده. اي حتماً به اين سؤالاي حتماً به اين سؤال داشتهداشته 62506250هاي قبلي تراز باالي هاي قبلي تراز باالي اگر در آزموناگر در آزمون  -
و پشتيبانت به و پشتيبانت به ي پدر، مادري پدر، مادر تواني با مشاورهتواني با مشاوره داري ميداري مي 62506250تا تا 55005500اگر تراز بين اگر تراز بين  --

  اين سؤاالت پاسخ بدهي.اين سؤاالت پاسخ بدهي.

شود و تأثيري روي شود و تأثيري روي صورت جداگانه به شما تحويل داده ميصورت جداگانه به شما تحويل داده مي ي اين قسمت بهي اين قسمت به كارنامهكارنامه
 قسمت سؤاالت عادي ندارد.قسمت سؤاالت عادي ندارد.

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

  گروه آزمون
 چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم
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  دقيقه15گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي33تا 7ي هاصفحه –پيشرفتهرياضي

 امروز يكشنبه هجدهم آبان است، دهم آذر چند شنبه خواهد بود؟ -51

    ) يكشنبه2    دوشنبه )1

  ) شنبه4    شنبه) سه3

سـاعت نيـز صـرف غـذا خـوردن و نمـاز  4ساعت در مدرسـه اسـت.  5خوابد وساعت مي 9فاطمه در طول روز -52

ف ديگرش را تست بزنـد و در هـر سـاعت نص واش را درس بخواندي ماندهكند. اگر او نصف زمان باقاندن ميخو

 ؟زندميروز چند تستهردرفاطمه ،تست زده باشد20

1( 60    2 (30  

3 (90    4 (120  

سـاعت راه باشـد و در 21كند. اگر از تبريز تا مشهدشب به طرف مشهد از تبريز حركت مي 7اتوبوسي ساعت -53

 رسد؟چند به مشهد ميعتاي كند، اتوبوس سادقيقه15بار توقف 8بين راه اتوبوس

  صبح 7) 2    شب 7 )1

  صبح 6) 4    شب 6) 3
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 چند است؟زيرحاصل كار ماشين -54

9+؟ -13 +5

  

1( 47    2 (48  

3 (49    4 (50  

و 0يـا 3يـا 1هـاو دهگان آن 4يا 5يا 2هاكه صدگان آنطوريتوان عدد سه رقمي نوشت بهبه چند حالت مي -55

 باشد نوشت؟ 7يا 9هايكان آن

1( 12    2 (24  

3 (18    4 (16  

 حاصل عبارت زير كدام است؟ -56

  صدتايي 7تايي) +  ده 8تايي ـ ده 5صدتايي) + ( 3صدتايي ـ 2(

1( 730    2 (830    

3 (1100    4 (740  

شـود. اگـرواحد از حاصـل آن كـم مـي 3شود و بعدجمع مي 7در يك ماشين اعداد، هر عددي كه وارد شود با  -57

  چه عددي وارد آن شده است؟باشد،20خروجي  اين ماشين عدد

1 (27    2 (16  

3 (30    4 (24  

47 
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ها، به ترتيـب در چـه امروز دوشنبه و اولين روز ماه آبان است. تا آخر اين ماه چند دوشنبه وجود دارد و دوشنبه -58

  گيرند؟هايي قرار ميتاريخ

  29و22و15و 8و1تا، 5) 1

  28و21و14و 7و 1تا، 5) 2

    21و14 و 7و 1تا، 4) 3

  22و15و 8و 1تا، 4) 4

  ريال تهيه كرد؟300ريالي،100و25،50ي  توان با كنار هم گذاشتن تعدادي سّكهبه چند حالت مي -59

1 (15    2 (16  

3 (13    4 (12  

  ؟دهدنميكدام گزينه، عدد خواسته شده را درست نشان -60

    683صدتايي =  5تايي و ده17يكي،13) 1

  7028صدتايي =  9هزارتايي و 6تايي ، هد12يكي، 8) 2

  962صدتايي =  9يكي و12تايي، ده 5) 3

    5941هزارتايي =  5تايي و ده13يكي،11صدتايي، 9) 4
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  دقيقه15گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي34تا 9هايصفحه –پيشرفتهعلوم

هـاي زيـر، مراحـل يك از گزينهكنند. كدام يآوري مهاي خود اطالعات جمعدانشمندان براي يافتن پاسخ پرسش -61

 دهد؟درستي نشان مييافتن پاسخ يك پرسش توسط دانشمندان را به

بنـدي كـرده و ها را دستهكنند و سپس آنآوري ميدانشمندان پس از مشاهده و طرح پرسش، اطالعات جمع )1

  كنند.گيري ميدر نهايت نتيجه

بنـدي گيـري، اطالعـات را دسـتهآوري كرده و پس از طرح پرسش و نتيجـه) دانشمندان ابتدا اطالعات را جمع2

  كنند.مي

گيري كـرده و در نهايـت سـؤال طـرح كنند و پس از آن از مشاهدات خود نتيجه) دانشمندان ابتدا مشاهده مي3

  كنند.مي

بنـدي را مرتـب و دسـتهكنند و سپس اطالعاتگيري ميآوري كرده و نتيجه) دانشمندان ابتدا اطالعات را جمع4

  كنند.كنند و در نهايت سؤال طرح ميمي

  ؟كنند يروغن استفاده م هيتهيبرااهيگكداماز -62

   يگالب) 4  كدو )3  تونيز) 2  گندم )1

 8ظـرفكيـهـا بـه هركـدام معلـم آن .دارندگريمتفاوت با همدشيبا گنجاپارچيو رضا هر كدام تعداد يعل -63

 2 دتوانـرضـا بطـور نيخود را از آب پر كند و همـهايپارچازپارچ 4بتواندظرفنيابا ياگر عل .دهد يمليتري

  ؟باشد يكدام مبيو رضا به ترت يعليهاپارچازكيهرشيگنجا ،خود را پر از آب كندهايپارچازپارچ

  تريل 4ـتريل 2 )2    تريل 6ـتريل 4 )1

  تريل 2ـتريل 6) 4    تريل 2ـتريل 4 )3
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بـه كـار بـرده يمـادهمقدارنهيكدام گز .داردازيمرغ نوزعفران ،برنج ،به آبنيدرست كردن ته چيبرادايآ -64

  گيري مواد استفاده كند.)(الزم است تا آيدا از واحدهاي معمول و متداول اندازه ؟كند يمانيب يشده را به درست

  .داردازيآب نلوگرميككيدرست كردن غذا بهيبرا) او1

  .داردازيبرنج نتريل 2درست كردن غذا بهيو براا )2

  .داردازيگرم زعفران ن لويكيكدرست كردن غذا بهيبرااو )3

  .داردازيگرم مرغ ن400درست كردن غذا بهيبرااو )4

 ريـاز مـوارد زكيـكـدام خواهيم در يك آزمايش، يك تـرازوي سـاده بسـازيم. در خصـوص ايـن آزمـايش مي -65

  ؟ستانادرست

  .هم اندازه باشندهر دو كفه آندر هنگام ساخت ترازوبهتر است )1

در وسـط چـوب قـرار ندارد كه حتمًا يلزوم ،ميكن يگاه استفاده م هيكه به عنوان تك ينخدر ساخت اين ترازو، )2

  .رديگب

  .دنهم جرم باش ديترازو ساخته شده بايهر دو كفه )3

  .توانيم از اين ترازو استفاده كنيمجرم مواد مييريگاندازهيبرا )4

  ؟استكسانيداده شده ءاياشازكيداخل كداميبا حالت ماده ،آورده شده ريحالت ماده داخل تصو -66

 

1(   2(  3 (  4 (  
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  ؟باشد يدرست م ريچند مورد از موارد ز -67

حالـت  اي عيماحالتتواندمي ،شود يتر شدن اندازه بادكنك مكه باعث بزرگياماده ،هنگام باد كردن بادكنك ـ

  شته باشد.جامد دا

  .وجود دارد زيهوا ن يعنيحالت گاز ،عيعالوه بر حالت ما ،پر از آبمهينوانيدر ل ـ

  .شود يظرف پخش ميدر همه جاهميشه ،عيمادقيقا مانندگاز ـ

1( 2    2( 1  

  3) 4    ) صفر3

  ؟شوندالتي از ماده تبديل ميبه چه حشمع پس از افتادن در بشقابيذوب شدهيهاقطره -68

  جامد) 2     عيما )1

  گاز )4    كنندتغييري نمي )3

  ؟باشد يم حيصحنهيكدام گز -69

  .ستيپنبه برابر نلوگرميككيآهن بالوگرميككيجرم )1

  كند.ماده برابر است با فضايي كه ماده اشغال ميجرم يك )2

  يم بيان كنيم.توانيك كيلوگرم آهن را با واحد ليتر هم ميجرم )3

  .استشتريآهن بيك كيلوگرمپنبه ازلوگرميككيحجم )4

تابـد و آب................. هـا و درياهـا مـيموجود در اقيانوسآبي آب در طبيعت، ابتدا نور خورشيد بهدر چرخه -70

ز يـخ زدن بـرف آيد و پـس ادليل سرماي هوا به حالت مايع در ميفاعات بهرتشود. سپس بخار آب حاصل در امي

 .استبارد. در اين زمان عمل.................. اتفاق افتادهمي

  ) تبخير ـ تبخير2    تبخير ـ انجماد )1

) انجماد ـ انجماد4    ) انجماد ـ تبخير3




