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  بارم  (االبذکراهللا تطمئن القلوب) همانابایاد خدا دلها آرام میگیرد  ردیف

  25/0  گاز .................... از رسیدن پرتو هاي خطرناك فرابنفش به زمین جلوگیري می کند. .1

  25/0  الکترون به یون ........................ تبدیل می شوند. اتم هاي فلزات با از دست دادن .2

  25/0  در صنعت کشاورزي از گاز ................... براي تبدیل میوه هاي نارس به رسیده استفاده می شود. .3

  25/0  ⃝غ              ⃝هیچ کدام از گروه هاي آغازیان توانایی غذاسازي(فتوسنتز)ندارند.                               ص .4

  25/0  ⃝غ              ⃝وجود باکتري هاي مفید در دستگاه گوارش مانع از فعالیت باکتري هاي بیماري زا می شود. ص .5

  25/0  ⃝غ              ⃝سیب زمینی،ساقه اي متورم شده،ذخیره اي و زیر زمینی است.                                  ص .6

 اکسید در آب باران حل شده و نیتریک اسید می سازد، این اسید به ترتیب در خاك و گیاهان به چه موادي تبدیل می شود؟نیتروژن دي  .7

  نیترات –د)پروتئین          پروتئین –ج)نیترات  آمونیاك –ب)پروتئین    پروتئین –الف)گاز نیتروژن 

25/0  

 کدام است؟ عامل رسانایی نقره و محلول کات کبود به ترتیب .8

 یون ها  –ب) الکترون ها                الکترون ها  –الف) الکترون ها 

  الکترون هاي آزاد  –د) اتم ها                            یون ها  -ج) یون ها 

25/0  

  اهد داشت؟اگر سایر پیوند هاي هر کربن با هیدروژن کامل شود، در هیدروکربن مقابل چند اتم هیدروژن وجود خو .9

   12د)        10ج)        8ب)     6الف) 

25/0  

 از کدام گروه ازجانداران زیر براي پاکسازي محیط زیست،تولید دارو و تولید گیاهان مقاوم به آفت استفاده می شود؟ .10

  د) جلبک ها   ج)قارچ ها    ب) باکتري ها     الف) آغازیان

25/0  

 ؟نمی باشندکدام دسته از مواد زیر محصول نهایی فرایند فتوسنتز در گیاهان  .11

                                                                   ب) کربوهیدرات و اکسیژن                                  الف) آب و اکسیژن

 د)اکسیژن و مواد معدنی                           ج) آب و کربن دي اکسید

  

25/0  

 کدام یک از موارد زیر در مورد این گیاه صحیح است؟   .12

 ب) مخروط دارد.            الف) گل می دهد.

  د) هاگ دارد.                   ج) دانه دارد.

25/0  

  رسم کنید. O8و N7الف) مدل اتمی بور را براي  .13

  تناوب نیتروژن و اکسیژن را مشخص کنید. ب) با توجه به مدل بور، گروه و
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 دقیقه  75  مدت پاسخگویی:
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 از واکنش فلز سدیم و گاز فلوئور، سدیم فلوئورید بدست می آید. .14

 
 الف) واکنش باال را با نماد هاي بور کامل کنید

  الکترونی تبدیل می شود؟ 8ب) کدام اتم با گرفتن و کدام اتم با دادن الکترون به مدار ظرفیت 

  

1  

  ترکیبات یونی را بیان کنید.دو ویژگی  .15

  

5/0  

  کدام هیدرو کربن زیر نقطه جوش پایین تري دارد؟ دلیل خود را بیان کنید. .16

1-C11H24      2- C7H16  

5/0  

  الف) منظور از برش نفتی چیست؟  .17

  ب)در پایین ترین برش نفتی یک برج تقطیر چه ماده اي جدا می شود؟

1  

  مربوط به آن در ستون(ب)وصل کنید.یک مورد در ستون(ب)اضافه است.عبارت هاي ستون(الف)را به بخش  .18

 ب الف

 پوسته سیلیسی آغازیان  

 نوعی قارچ بیماري زا  

 جلبک ها  

 نوعی ویروس 

 ترك بین انگشتان پا  

 بیماري آنفوالنزا  

 شیشه سازي  

 مکمل هاي غذایی  

 بیماري ماالریا 
  

1  

  منتقل می شود؟الف)ویروس ایدز چگونه از فرد آلوده به فرد سالم  .19

  

  ب)این ویروس به کدام بخش بدن آسیب می رساند؟

  

1  

  الف)در آوندهاي چوبی که بیشتر قطرساقه را تشکیل می دهند  چه موادي جا به جا می شود؟ .20

  

  ب)این مواد از کدام اندام به کدام بخش یا بخش ها منتقل می شود؟

  

5/0  

  شکل روبه رو گیاه خزه را نشان می دهد.باتوجه به آن به سواالت زیر پاسخ دهید.  .21

  الف)نام بخش هاي خواسته شده را بنویسید.

  ب)این گیاه در چه مناطقی می روید؟چرا؟

  ج)این گیاه چگونه تکثیر می شود؟

  

5/1  



 

 

 

  

  

  

  

  نمره) 1جاي خالی را با کلمات مناسب از داخل پرانتز پر کنید:( -1

  برداري) است. - الف:شتاب متوسط  یک کمیت (نرده اي 

  سرعت متوسط) گفته میشود. -ب: به نسبت کل مسافت طی شده به کل زمان طی شدن مسیر(تندي متوسط

  .قانون سوم نیوتن) قایق به سمت جلو یا عقب حرکت  می کند -قانون دوم نیوتن  -قایق، به دلیل (قانون اول نیوتن  درج: هنگام پاروزدن 

مساوي) نیروي گرانشی است که کره ماه به زمین  -کوچک تر-د: مقدار نیروي گرانشی که کره زمین به کره ماه وارد می کند(بزرگ تر

  وارد می کند.

به سمت شمال حرکت می  10mمتر به سمت غرب و در نهایت  40به سمت شمال و سپس  30mبه سمت شرق ،  10mجسمی   -2

  نمره) 1چند متر بر ثانیه است؟( تندي متوسطو  سرعت متوسطثانیه طی کرده باشد،  25اگر کل مسیر را در  .کند

  

  

  

  نمره)75/0می ساند:( 108km/hبه   72km/hثانیه سرعتش را از  5راننده اي که در حال حرکت در یک جاده افقی است در مدت  -3

  الف: شتاب حرکت خودرو را محاسبه کنید.

  

  افزایش می یابد؟ 20m/sراننده با همین شتاب به حرکت خود ادامه دهد، در چند ثانیه سرعتش به اندازه ب:اگر 
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 تن را نشان می دهد. 2زمان یک خودرو به جرم  -شکل روبرو نمودار سرعت  -4

ثانیه بدست  4تا  2با توجه به نمودار شتاب متوسط این خودرو را در بازه زمانی 

  )5/0نیروهاي وارد بر خودرو را در این بازه محاسبه کنید. (آورید و برآیند 

  

  

   

  ) 75/0دو مورد از ویژگی هاي نیرو را بیان کنید و در شکل زیر برایند نیروهاي وارد بر جسم را محاسبه کنید؟ ( -5

                                                                                                             

  

    

  نمره) 5/0کنید. ( ذکریک مثال براي آن  وقانون اول نیوتن را بیان  -6

   

  

  )5/0به سواالت زیر پاسخ دهید: ( -7

  الف) نیروي اصطکاك به چه عواملی وابسته است ؟

  ب) آیا وزن در تمام کره ها یکسان است . توضیح دهید؟

  

 3000متر بر مجذور ثانیه به سمت باال شلیک می شود. اگر نیروي اصطکاك هوا برابر  30کیلوگرم با شتاب  1500موشکی به جرم  -8

  نمره) 1نیوتن باشد نیروي پیشران موشک را بدست آورید. (
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