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 دهيد. طر پاسخآرامش خال به خدا وتوک   با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دق  
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                                                         نمره با حروف
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                                                نمره تجدید نظربا حروف

 بارم سؤاالت ردیف

 اسب داخل پرانتز کامل کنيد . جمله های زیر را با کلمه های منهر یک از  1

 بي دم (  –) دم دار  .  الف ( سمندرها در گروه دوزیستان ..................... قرار مي گيرند

 رنگ (    –ب( آمونياک در تهيه ...........................  کاربرد دارد .  ) کود شيميایي 

 ساقه (  –) ریشه  .  .... ذخيره مي شود...ج ( در سيب زميني ، مواد مغذی در قسمت ............
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 .مشخص کنيد داخل مستطيل با گذاشتن  ))ص (( یا  )) غ (( نادرستي عبارت های زیر را  یادرستي  2

          .         که سيستم ایمني انسان را ضعيف مي کند است  تک سلولي نوعي قارچایدز عامل بيماری الف ( 

  . امروزه مهم ترین خطر برای کاهش تنوع زیستي و انقراض گونه ها ، عوامل طبيعي مي باشدب( 

    .                       ج ( ستاره قطبي دم صورت فلکي دب اصغر است و جهت شمال را به ما نشان مي دهد 

                            .بيل  مي شود در حين حرکت ، نيروی اصطکاک ایستایي باعث کاهش سرعت اتوم گرفتنهنگام ترمز د(

1 

 .گزینه صحيح را انتخاب کنيد 3

                   ؟  يستخودرویي با سرعت ثابت در یک مسير مستقيم در حال حرکت است کدام گزینه در مورد آن صحيح نالف ( 

 است   ی متوسط با تندی لحظه ای برابرتند (2                 نيروهای وارد بر خودرو متوازن هستند     ( 1

 د شدن است ( تندی لحظه ای آن در حال زیا4( شتاب خودرو صفر است                                            3

 محسوب مي شود ؟  (( آبي –خشکي ))کدام یک از بوم سازگان زیر ب ( 

 کویر لوت ( 4                   جنگل گلستان  (3                           ریوار دریاچه ز( 2      تاالب شادگان              ( 1 

 ران افراد کدام گروه بيشترین شباهت را دارند ؟ ج ( در رده بندی جاندا

 گونه   (4                      لسله        س   (3راسته                              ( 2رده                                            ( 1  

 ؟  نيستد( کدام ویژگي نيروهای کنش و واکنش 

  .م اندازه اندههمواره   (2                                                    .دنهمواره بر دوجسم وارد مي شو( 1

 .هت یکدیگرندجهمواره خالف ( 4                                               .همواره در یک جهت وارد مي شوند( 3
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 برای هر یک از عبارات زیر دليل علمي مناسب بيان کنيد . 4

 ( باکتری ها در گروه پروکاریوت قرار مي گيرند : الف

 بلندتر مي توان مهره پيچ را راحت تر باز کرد :  ب ( با آچار

 ج ( بيشتر شخانه ها در اقيانوس ها سقوط مي کنند : 

 ان از پولک های ضخيم یا صفحات استخواني پوشيده شده است :د ( پوست خزندگ

 

  2 
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 عنصری با مدل اتمي روبرو :     5

            جدول تناوبي عناصر قرار دارد؟                                                                                                 الف( در کدام گروه ) ستون ( 

 

 ب( این عنصر برای شرکت در واکنش ها تمایل دارد به آنيون تبدیل شود یا کاتيون ؟ 
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    .برای هر مورد یک کاربرد بنویسيد  6

                                                                     :جلبک ها 

 پوسته های سيليسي آغازیان : 
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 یک کلمه در ستون ب اضافي است ( ن الف را به کلمه مناسب در ستون ب وصل کنيد ) هریک از توضيحات ستو 7

 ب الف

 .مواد از سطح بدنشان انجام مي شودساده ترین کرم ها هستند که خروج -1

  .بزرگترین گروه جانوران روی زمين را تشکيل مي دهند -2

 .داز کرم های این گروه مي توان آسکاریس و کرمک را نام بر -3

  .دستگاه گردش آب دارند، این جانوران دریازی اند و به جای خون -4

 بندپایان

 کرم های پهن
 تنانخار

 کرم های لوله ای

  نرم تنان

1 

 ؟ ورت بدن جاندار به فسيل تبدیل شده و قالب داخلي تشکيل مي شودصدر چه  8
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 هيد :   با توجه به هيدروکربن های روبرو به سواالت پاسخ د  9

 

 الف( نقطه جوش کدام هيدروکربن از همه کمتر است ؟ 

 ب( کدام یک دیرتر جاری مي شود ؟                            
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                                                                               .زیر را کامل کنيد  قشه مفهومي ن 10
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 تشکيل مي شوند . خاصي، آبسنگ ها و جزایراز بي مهرگان  نوعي در خليج فارس در نتيجه تجمع اسکلت 11

 اند؟ آبسنگ ها شده الف( کدام گروه از کيسه تنان باعث تشکيل این 

  سواحل دریاها چه فایده ای دارد ؟ ) یک مورد ( وجود آبسنگ ها در ب ( 
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 قال ( با –کاج  –هاسرخس  -ها خزه –)گل انگشتانه  با توجه به کلمات داخل پرانتز به سواالت زیر پاسخ دهيد : 12

 لک مخروط تشکيل مي شود؟  بلکه روی پو، گياهان، دانه درون ميوه تشکيل نمي شود یک از ( در کدام الف

 اولين گروه از گياهان آوند دار که ساقه زیرزميني دارد کدام است؟ ب( 

 ج( از کدام گياه ماده ای به دست مي آید که برای شناسایي گروه خوني استفاده مي شود؟

  است؟ کدام مثل مي کنند و ارتفاع کمي دارند از قدیمي ترین گياهان روی زمين که با هاگ توليدد( 

1 

   پالتی پوس)نوک اردکی(
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 . شکل مقابل ظروف مرتبط را نشان مي دهد 13

 ؟                             2بيشتر است یا  1الف ( مقدار فشار مایع در نقطه شماره  

 .ب ( برای پاسخ خود دليل بياورید 
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 زنجيره غذایي سه حلقه ای زیر را کامل کنيد :  14

 ..................... ..........                  روباه                  ........                                                                               
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شخص ، همسفرگي و انگلي دیده مي شود در هرمورد نوع رابطه را مهمياری  بين جانداران به سه شکل همزیستي   15

 کنيد : 

 )                       (                                   کنه و انسان              

 )                       (     زنبور و گياه گل دار
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 چيست ؟ الف ( در علم نجوم منظور از سال نوری  16

 
 .......... ...................... و .................ب( بيشترین گازهای تشکيل دهنده خورشيد را نام ببرید ؟ 

 

1 

 :کدام حرکت ورقه های سنگ کره تشکيل مي شوند اثر هر یک از پدیده های زیر در  17

                                                                                        الف ( تشکيل رشته کوه های زاگرس )                      (      

 (               ب( تشکيل پوسته جدید در اقيانوس )       
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18                                               

                                                    الف ( شکل مقابل چه نوع قرقره ای را نشان مي دهد ؟ 

 
 .ب ( مزیت مکانيکي قرقره را به دست آورید

                                                     

                      باال بکشيم ،کار نيروی محرک چقدر طرف متر به 3ج ( در شکل مقابل اگر طناب را 

 ر شود( نظ مي شود؟ ) از اصطکاک صرف
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ه این ک. بيشترین فشاری متر روی سطح زمين قرار دارد 5 × 4 × 3نيوتن و به ابعاد  180مکعب مستطيلي به وزن  19

 مکعب به سطح زمين وارد مي کند چند پاسکال است ؟ 
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 15  بارمجمع 
 

 «موفق و سربلند باشید» 
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