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  علوم
  

  
.كدام یك از فلزات زیر در ساختن آھنربا ي الكتریكي كاربرد دارد-١

  نقره: آھن              د: فوالد        ج: مس         ب:الف
  

عامل اصلي درباال رفتن ھواپیما چیست؟-٢

  موتور ھواپیما:  شكل بال ھواپیما     د:مقاومت ھواپیما     ج:  وزن ھواپیما   ب:الف

ویزان كنید سپس در انتھاي آن آنھا را بھ ھم آاگر دوانتھاي خودكار را با موھاي تمیز خود مالش دھید واز وسط توسط نخي  -٣
  .بھ ھمدیگر نزدیك كنید چھ اتفاقي مي افتد

ابتدا از ھم دور سپس بعد چند ثانیھ بھم مي چسبند :   بھ ھم نزدیك مي شوند     ب:الف
  قي نمي افتدا چون ھردو ھمجنس ھستند بنابراین اتف:    ج از ھمدیگر دور مي شوند         د

  

......ن وارد نشود آن جسم آھنگامي كھ یك جسم را بھ جلو پرتاب مي كنیم اگر ھیچ نیروي دیگري بھ -٤
  در جاي خود معلق مي ماند:       ھمیشھ بھ سمت جلو حركت مي كند                 ب:الف

  .مسافت بیشتري را بھ جلو حركت كرده وسپس ارام بھ زمین بر مي خورد: ج   
  در حین جلو رفتن بھ سمت اسمان حركت مي كند:  د
  

ودر روي یك میز كھ بھ  فاصلھ دو متري از سطح زمین است  قرار دھیم كیلو گرمي خود را از سطح زمین بلند كنیم٣مي خواھیم كیف -٥
풏 ١٠=g.       چھ مقدار نیرو باید مصرف شود 

풌품
است 

  نیوتن٣٠كمتر از :     نیوتن     د٣٠بیش از :     نیوتن   ج ٣٠٠بھ اندازه :  نیوتن    ب٣٠بھ اندازه :الف
  

كھ ھر چھ سرعت حركت ھوا بیشتر باشد فشار ھوا كمتر مي شود وجسم بھ سمت باال حركت مي كند قانون برنولي گویاي این مطلب است-٦
  .در كدام گزینھ قانون برنولي وجود دارد

  كنده شدن سقف ھاي شیرواني در روزھاي طوفاني وبرفي:الف
  نوك تیز ساختن اتومیبل ھا ي امروزي نسبت بھ گذشتھ: ب
  مشخص بھ دور زمینحركت یك ماھواره در مدار :   ج 
  چرخیدن فر فره ي كاغذي با فوت كردن بھ ان:  د
  بیانگر كدام مرحلھ حل مسئلھ است؟))پاسخ احتمالی بھ یک سوال(( -٧

آزمایش:فرضیھ سازي                                  د:نظریھ                            ج:نتیجھ گیري                       ب:الف

)درشرایط یكسان.(كدام یك داراي وزن بیشتري است  -٨
  گرم پوست پیاز ١٠:   ب           گرم اھن ١٠: الف
  .ھر سھ مورد وزن یكساني دارند:  دكیلو گرم اب /  ٠١:     ج 
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ퟏنسبت وزن یك جسم بروي سطح كره ماه بھ سطح كره زمین  -٩
ퟔ

موقعي كھ كھ بر نسبت جرم این جسم یر روي سطح كره زمین بھ .است
  .چقدر است.روي سطح ماه قرار دارد

ퟏ:   الف
ퟔ

  ٦:       صفر             د:          ج                      ١:     ب            
  
  

  آمپر   :وات     د:    نیوتن    ج: ژول    ب  :الف. واحد اندازه گیري انرژي چیست -١٠
  
توان كوه آتشفشان را شبیھ سازي كرد؟با كدام یك از مواد زیر مي  -١١

  پتاسیم پرمنگنات  وآب ژاول:آمونیم دي كرومات          د:آمونیم دي فسفات          ج: پتاسیم پرمنگنات     ب:الف          
.یکی از موجودات سود می بردودیگری نھ سود میبرد ونھ زیان........در -١٢   

  
رقابتی:انگلی             د:ج      ھمیاری       :ب             ھمسفرگی :الف

  
:در  یک زنجیره غذایی اولین وآخرین حلقھ کدام است-١٣

  
گیاھان   –گیاھان  :د   تولید کنندگان  –گیاھان :جقارچ ھا       –گیاھان  :مصرف کنندگان    ب–گیاھان : الف

  
  است؟دانھ ی نشاستھ دارکدام میوه ی -١٤

             : تخمھ آفتابگردان           ج:گندم    ب: الف   
  
  انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم بھ چھ چیزھایی بستگی دارد؟-١٥

  
الف وب درست می باشند: د      ثابت بودن جسم   : ج      ارتفاع جسم از سطح زمین : ب    جرم جسم: الف

  
اثرات زلزلھ می باشد؟یک اززلزلھ جزکدامدراز دست دادن عزیزان  -١٦

  
اجتماعی :د      ساختمانی:ج   بھداشتی:اجتماعی وساختمانی   ب: الف

  
  چند کیلو وات ساعت برق مصرف می شود؟تنھ درختانبرای تھیھ یک تن کاغذاز -١٧

  
١٦٨٠:د             ٢٤٠٠:ج                ٨٤٠:ب     ١٤٠٠حدود:الف

  
  دام ماده در کاغذ سفید کننده ورنگبر است؟ک -١٨

گچ:نشاستھ     د:آب ژاول        ج:کلر      ب:الف
  
  باشد رنگ تورنسل یا کاغذ پی اچ بھ چھ رنگی متمایل تر می شود؟ضعیف ترھر چھ اسیدی  -١٩

بنفش:د           نارنجی:قرمز          ج: آبی    ب:الف
  ؟ترین دلیل ایجاد زلزلھ،کدام مورد زیر استاساسی -٢٠
  نزدیک بودن آن منطقھ بھ دریاھای بزرگ:بدما ورطوبت ھوای کره ی زمین:الف

  شکستھ شدن پوستھ ی زمین:دنیروھای درونی زمین:ج

  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

  ریاضي
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ساده شده این كسر كدام است؟     -٢١
ퟑퟎ×ퟏퟖ
ퟏퟐ×ퟒퟓ =  

  
ퟏퟐ:ج       صفر:ب                          ١:الف 

ퟒퟐ           د:ퟏퟖ
ퟏퟒ          

                               
در این روستا وجود مرغ تا شود چند گوسفند وچند ٤٠اگر تعدادپا ھاي آن ھا روي ھم  .وجود داردمرغگوسفند و١٥در یك روستا  -٢٢
  ؟. دارد

  .                                  تعداد پا ھاي آن ھا برابراست: ب.                           مساویندمرغ ھاتعداد گوسفندان و: الف
  
  .چنین نسبتي وجود ندارد:د.                        تعداد گوسفندان بیشتر از مرغ ھاست: ج
  

  .استصحیحكدام جملھ  -٢٣
  .ضرب شود خارج قسمت تغییر نمي كند١٠اگر مقسوم ومقسوم علیھ در یكي از مضرب ھاي :الف

  مقسوم ومقسوم علیھ در یك عدد طبیعي ضرب شودباقیمانده وخارج قسمت تغییر نمي كند: ب
  .مقسوم ومقسوم علیھ در یك عدد طبیعي ضرب شود مانند این است كھ باقیمانده نیز درآن عدد ضرب شده است:ج
  .استصحیحموارد الف وج :د
  

÷ퟏퟐ/ퟖퟐخارج قسمت تقسیم   -٢٤ ퟐ/ퟓ كدام است؟=

  ھمھ موارد: د       ퟓ/ퟏퟐퟖ:ج                      ퟓ/ퟐퟓퟔ     :ب                  ퟑퟐ/ퟎퟓ:الف
  

                  
÷ퟓퟒퟓ/.باشد باقي مانده تقسیم     ١برابر با    ٨٥٤٥اگر باقیمانده تقسیم  -٢٥ ퟎ/ퟎퟎퟖ   كدام است.  

  ٠٠١/٠:دퟎ/ퟎퟏ                    :ج                /.١:ب               ١: الف
  

است مجموع دو زاویھ دیگر مثلث ) ب(نصف یكي از زاویھ ھاي  مثلث متساوي االضالع) آ(یكي از زاویھ ھاي مثلث متساوي الساقین  -٢٦
چند درجھ است؟)ب(

  
  درجھ٦٠: درجھ               د١٢٠:درجھ                  ج١٦٠:درجھ                         ب١٥٠:الف  
  

  برابر چند درجھ است ؟) ج(برابر است  اندازه زاویھ ) ج(درجھ با مكمل زاویھ ٥٠متمم یك زاویھ ي  -٢٧
  
١٨٠: د                    ١٤٠: ج                                      ١٣٠: ب                         ١٠٠الف  

  
   منتظم ١٠مجموع زاویھ ھاي داخلي  یك  -٢٨

.......ضلعي
. واندازه یك زاویھ آن نیز    مي شود؟...

  
  ٨٦٤٠و   ٨/١٧٢: د    ١٤٤و       ١٤٤٠: ج                      ١٤٤٠و١٤٤٠:ب                       ٨/١٧٢و٨٦٤٠: الف  
  

  .شود  ퟑퟕퟖퟐ/ퟓرا  با تقریب كمتر ازچند قطع كنیم تا برابرퟑퟕퟖퟐ/ퟓퟔퟒ    عدد   -٢٩
  ١٠:د                ٠/ ١ج/                           ٠١ب                  ١: الف  
  

ퟏ((  [=چند مي شود؟ /. ١شده عبارت مقابل با تقریب كمتر ازگرد-٣٠ + [ퟒ − (./ퟏ + (ퟒ/ퟎퟓ −
ퟏ/ퟎퟐ          

  
٩/١:د          ٨/١:  ج                          ١:ب            ٨٧/١:الف
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  چندحمیدپول نسبتاست  ٥بھ ٦ونسبت  پول مجید بھ سعید ٤بھ ٣نسبت پول  حمید بھ مجید    -٣١
  ؟ .مي شود

  
  ١٢:د                       ٣١:ج              ٩: ب        ٢٤: الف  

  
چھ نفرعدد ھاي این دو تفاضل  .گرد كنند  ١باتقریب كمترساراو  /.  ١با تقریب كمتر از  زھراퟑퟔퟕퟗ/ퟏퟖ  را  اگر عدد  -٣٢

  .عددي خواھد بود
  

٢/٠ :د      ٣٦: ج      ٨/٣٦٠٠: ب٠٢ :الف

كشاورزي    -
ퟏ
ퟐ

و زمین خود را شخم زده 
ퟏ
ퟒ

ھكتار باشد چند متر ٨اگر مساحت زمین او . كاشتھ استسبزیراآنباقیمانده  
  كاشتھ است؟سبزی مربع آن را 

  
  متر مربع٢٥٠٠:مترمربع    د٥٠٠٠٠: متر مربع     ج١٠٠٠٠: متر مربع      ب  ٥/٠: الف

  

  در صورتي كھ اندازه .  .استبرش زده٣را میلگردیك جوشکاری  -٣٤
ퟏ
ퟒ

. مترباشد  ퟎ/ퟓퟐیكي از قسمت ھاي برش خورده    
؟چند متر بوده استمیلھطول اولیھنصف 

  
  متر         ١٦/٤: دمتر     ٢٣/٦:  ج  متر  ٣٦/٥:   بمتر       ٧/٣٢:  الف
     
ퟏتقریبا   -٣٥

ퟓ
ퟒ  وجم ھوااکسیژن است ح  

ퟓ
  است؟اکسیژنچند درصد ھوا . آن نیتروژن است

  
  درصد/ ٨٠:د     درصد٨٠: درصد    ج٨: درصد     ب٢٠:الف

  
  .کاربرد داردبرای نشان دادن تغییرات کدام نمودار-٣٦
  

نمودارتصویری: نمودار دایره ای     د: نمودارمیلھ ای   ج:خط شکستھ    ب:الف
  
  

.کدام استعدد بزرگتر .تا بیشتراز دیگری باشد١٢اگر یکی از عددھا .است٤٦مجموع دو عدد-٣٧
  

٢٢:د  ٢٩-٤:ج   ١٧:ب٦٨:الف
  
  

  در یک تاس چقدر است؟٣مضرباحتمال آمدن  -٣٨
  

ퟏ:الف
ퟑ

ퟏ: ب      
ퟐ

ퟔ:  ج   
ퟔ

الف وب ھر دو صحیح ھستند:  د  
  
  

  متر مکعب می شود؟دسیمتر مکعب چند /٣٥در تبدیل واحد ھا بھم  -٣٩
  

مترمکعبدسی / ٠٠٣٥:مترمکعب   ددسی . /٣٥: متر مکعب  جدسی ٣٥٠:مترمکعب بدسی ٣٥: الف
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دمای ھوای اصفھان چند . درجھ گرمتراز شھر کرد باشد١٥اگر اصفھان .درجھ زیر صفراست١٠دمای ھوای شھرکرد -٤٠
درجھ است؟ 

  
  +١٥:د              -١٥:ج         + ٥:ب          -٥:الف

______________________________________________________________________  
  

»دکارت«.         رقابت تا زمانی پسندیده است کھ کار بھ حسادت نکشد
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