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  )هاي شيمي سؤال(
ي  بعد از انداختن اين جسم درون اسـتوانه . گيري شده است اندازه g112جرم يك جسم با ترازو،  - 1

چگـالي ايـن   . ميلي ليتر رسـيد  120محتواي استوانه به  ليتر آب، حجم ميلي  100مدرجي حاوي 
 )نگاه به گذشته( )ريزد آب از استوانه بيرون نمي(ليتر، كدام است؟ جسم بر حسب كيلوگرم بر ميلي

1 (/0 0056  2(/0 056  3 (/0 56  4 (/5 6  
 است؟ غلطكدام گزينه  - 2

  .شده است  نوع اتم كربن و هيدروژن ساخته 2متان از  گاز )1
  .هستندنوع  2اتم تشكيل شده است كه از  3هر مولكول آب از ) 2
  .اند آب و كلر برخالف گوگرد از مولكول ساخته شده) 3
  .باشد تواند رفتارهاي متفاوتي داشته مختلف ميفيزيكي هاي  يك ماده در حالت) 4

 درستي در مقابل عبارت توضيح داده شده قرار خواهد گرفت؟به  و ترتيبدركدام گزينه ، نام مولكول به  - 3

  جامد، زرد رنگ  ،زلناف) الف
  نافلز، گاز ، سمي) ب
 فلز، مايع، سمي) ج

  گوگرد، كلر، جيوه) 2   كلر، گوگرد، طال )1
  كربن، نيتروژن، طال) 4   مس، اكسيژن ، جيوه ) 3

 . . .  .كسيژن عنصر ا - 4

  .تر از اتم گوگرد است ي بزرگ داراي اتمي با اندازه )1
  .رساناي جريان برق است) 2
  .از واحدهايي به نام مولكول ساخته شده است) 3
  .شود صورت آزاد يافت نمي در طبيعت به) 4

 كند؟ كدام گزينه، بهترين راه بررسي صحت يك پيش بيني را به درستي بيان مي - 5

  طراحي و انجام آزمايش و بررسي نتايج آن) 2  ي آزمايش گروه انجام دهنده مشورت با )1
  وگو روش علمي گفت) 4  سؤال كردن و تالش براي يافتن جواب) 3

  )شيمي( )پيشرفته( علومهاي  سؤال
  21ي  تا صفحه 1 ي صفحه

  )فيزيك(
  81ي  تا صفحه 62 ي صفحه

)شناسي و زمين شناسي زيست(
 61تا   35 ي صفحه
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  )فيزيكهاي  سؤال(

 كند؟ انرژي مورد نياز خود را تأمين مي ،تر از كدام منبع انسان بيش - 6

  اي  انرژي هسته) 2   انرژي امواج  )1

  انرژي باد) 4 هاي فسيلي  وختانرژي س) 3

 ؟ندارددخالت برق آبي توليد انرژي در فرآيند كدام مورد زير  - 7

  مولد) 2   توربين  )1

  ژنراتور) 4   بخار ديگ) 3

 . . . . ژول انرژي الكتريكي به يك المپ روشنايي داده شود،  10وقتي  - 8

  .ژول است 10مجموع انرژي نوراني و گرمايي خارج شده از المپ  )1

  .ژول انرژي نوراني از المپ خارج شود 10 بايد )2

  .توان محاسبه كرد چون به نوع باتري و مدار بستگي دارد مقدار انرژي خارج شده از المپ را نمي )3

  .ژول انرژي از المپ خارج شود 9 در مجموع بايد )4

، كدام  توجه به نمودارهاي داده شده با. شود رها مي Aي  شكل بدون اصطكاكي، از نقطه اي روي سطح منحني  مطابق شكل، گلوله - 9

از اتـالف  (طور تقريبي مربوط به تغييرات انرژي جنبشي و پتانسيل گرانشي ايـن گلولـه اسـت؟     ترتيب از راست به چپ به گزينه به

  .)نظر شود انرژي صرف

        

    

  

  

   د - ب) 2    ج – الف )1

  الف – ب) 4    د  –ج ) 3

 .است. . . تر از  بيش. . .    -10

  بر حسب كيلوژول بر گرم چرب شير كمانرژي موجود در  – پرچرب شيرانرژي موجود در  )1

  از آنانرژي گرمايي حاصل شده  –انرژي جنبشي حاصل از سوختن بنزين در موتور خودرو  )2

  ي كشورها درصد مصرف نفت در همه –درصد مصرف گاز طبيعي  )3

  درجه سيلسيوس 70 –هاي خورشيدي  كن اي آب در آب گرمممعموالً د )4
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  )شناسي و زمين شناسي زيستهاي  سؤال(
 )نگاه به گذشته( . . .تر باشد،  خاك بيش. . . هر چه نسبت  -11

  . شود تر مي ماسه به رس ـ سرعت نفوذ آب به خاك كم) 1

  . دارد تر در خود نگه مي ماسه به رس ـ آب را بيش) 2

  . كند تر در خاك نفوذ مي رس به ماسه ـ آب راحت) 3

 .شود تر مي رس به ماسه ـ نفوذپذيري خاك كم) 4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -12

  .هاي زيرزميني مناسب هستند برداري از آب ها، براي بهره رس )1

  .رابطه مستقيم دارد عمق چاه با عمق سطح ايستابي) 2

  .شود هاي شيب دار ايجاد مي قنات به صورت مصنوعي در زمين) 3

  .ي زمين وجود دارند مه جاي كرههاي زيرزميني در ه آب) 4

 گزينه درست است؟كدام  -13

  .زياد است درشتهاي زيرزميني در رسوبات دانه  سرعت حركت آب )1

  .گيرد نفوذ ناپذير قرار مي ي هالي دوي آب زيرزميني آزاد بين  رهسف) 2

   .متغير است پيوستههاي زيرزميني  و تركيب شيميايي آب ماد) 3

  .يابيم متر حفر زمين به آب دست مي سانتيبا چند در نواحي خشك كشور ) 4

كدام يك مربوط به آهن، ) از راست به چپ( د، به ترتيب هاي طبيعي باش اندوخته  قريبي پايان يافتن برخياگر نمودار زير زمان ت -14

 ؟هستندطال، كروم و سرب 

1( E G B A    

2 (F B G A    

3 (D A G B    

4 (C G A B    

 از موارد زير صحيح است؟ تعدادچه  -15

  .كند رودخانه مسير مستقيم پيدا مي ،زياد باشد ،اگر شيب زميني كه رودخانه در آن جريان دارد) الف

  .زاد راه نداردهاي آ يعي به آبطور طب كه بهدرياچه يك محيط زنده و پوياست ) ب

  .و مد وجود دارد جزر ردر خليج فارس و درياي عمان برخالف درياي خز) ج

 .ها قرار دارد درصد حجم آب كره در درياها و اقيانوس 97 حدود) د

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

  

طب�ع� Aاهندوختههاي

358

302

74
49 40

38
27

B C D E F G

سال
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 كدام هستند؟ Cو  A ،Bترتيب از راست به چپ  به. شكل زير نيمرخ يك قنات را نشان مي دهد  -16

  يه غير قابل نفوذدر چاه ـ المظهر قنات ـ ما) 1
  ي نفوذپذير اليهـ مظهر قنات مادر چاه ـ ) 2
   ي نفوذپذير اليهـ مادر چاه  –مظهر قنات ) 3
  اليه غيرقابل نفوذ –مظهر قنات  –مادر چاه) 4
  
  
  

 . . .  .  نيستممكن  -17

  .ها در نواحي كوهستاني بخشي از آب كره را به وجود آورد تجمع برف) 1
  .ي آب شيرين زمين را تشكيل دهد ترين ذخيره ها، بزرگرود بسترنفوذ آب از ) 2
  .ي مستقيم وجود داشته باشد رابطه بين عمق چاه و عمق سطح ايستابي) 3
 .وان شركت كنندذناپذير در ساختار هر دو نوع آبخفوهاي نفوذپذير و ن اليه) 4

 ؟هستندكدام  Cو  A ،Bبه ترتيب از راست به چپ  -18

  ماده اوليه  نام ماده
 A  ب چينيبشقا

B مخلوط آهك و خاك رس  
 C شيشه

 

  خاك رس ـ سيمان ـ ماسه) 2  ماسه ـ سيمان ـ خاك رس) 1
 خاك رس ـ بتن ـ آهك) 4  ماسه ـ بتن ـ خاك رس ) 3

A 2كه در ظرف  طوري ايم، به مخلوط خاك رس و ماسه ريخته Bو  Aدر دو ظرف  -19
B 2حجم مخلـوط، ماسـه و در ظـرف     3

3 

دهد و كدام بـراي   تر از خود عبور مي ها آب را سريع است به چپ كدام يك از ظرفمخلوط، خاك رس است، به ترتيب از رحجم 
 تر است؟ كاشت گُل مناسب

1( A A 2 (B A  3 (A B 4 (B B  

خميـر و در  به شكل دادن . . . در ساخت ظروف چيني معموالً حرارت . شود در توليد ظروف چيني و شيشه از حرارت استفاده مي -20
  .شود خمير انجام ميبه شكل دادن . . . ساخت شيشه معموالً حرارت 

    قبل از –بعد از  )1
  بعد از  –بعد از  )2
  قبل از –قبل از  )3
 بعد از –قبل از  )4

  


