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علومعلوم  

 - بافت تشكيل شده از ............................1

 الف) چند سلول گوناگون                   ب ) سلولهايي با شكل و كار يك جور

 ج) سلولهايي با كار يكسان                     د) سلولهايي با شكل يكسان 

 - گياخاك از ...................... به وجود مي آيد. 2

 الف) اليه تيره رنگ در سطح خاك كه از پوسيده شدن جسد حيوانات و گياهان   

 ب) مخلوط ماسه و خاك رس 

 ج) مواد پوسيده شده موجودات زنده همراه با سنگهاي متالشي شده 

 د) اليه تيره رنگ در سطح زمين 

 - ته نشين شدن رسوبات از ساحل تا اعماق دريا به ترتيب ..................... 3

 الف) گل، ماسه، آهك، شن ريز و درشت              ب) شن ريز و درشت، ماسه، گل، آهك 

  ج) ماسه، گل، شن ريز و درشت، آهك                 د) آهك، گل، ماسه، شن ريز و درشت 

- چرخ و محوري كه مزيت مكانيكي آن كمتر از يك است نيروي محرك بر كدام قسمت وارد مي شود و چگونه  به 4

 ما كمك مي كند؟ 
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 الف) چرخ، افزايش نيرو                                    ب) محور، افزايش نيرو 

 ج) چرخ) افزايش سرعت و مسافت                  د) محور، افزايش سرعت و مسافت

  ژول مي باشد مقدار كار مفيد و كل كار آن.....160 است و كار غير مفيد آن 80- بازده ماشيني 5%

 j 800 و j 640             د) j560 و j56              ج) j600 و j 480             ب) j 480  وj  400الف) 

 - در خنثي شدن اسيد و باز كدام تغيير شيميايي روي مي دهد؟ كدام عامل ها در تشكيل آب موثرند؟6

  ) از بازهاH ) اسيد با ( OHالف) تركيب عامل( 

  ) بازها  OH ) اسيد و عامل ( Hب) جانشيني ساده  عامل (

  ) بازH ) اسيد و عامل ( OHج) جانشيني دو گانه عامل ( 

  ) بازهاOH ) اسيدها و عامل ( Hد) جانشيني دو گانه عامل (

 ؟نيست- كدام يك از شيره هاي گوارشي زير آنزيم 7

 الف) شيره لوزالمعده          ب) شيره روده كوچك              ج) صفرا                  د) شيره معده

 ؟ نمي شود- كدام يك از كانيهاي زير در بين سنگهاي رسوبي يافت8

 الف) كانيهاي آهن دار            ب) مغز مداد                       ج) اورانيوم                      د) الماس

- محل تكيه گاه در قرقره متحرك ................... مي باشد و براي محاسبه مقدار نيروي محرك از رابطه 9

 ..................مي توان استفاده كرد.
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الف) محور  
LE
LRE                     ب) شيار =

2
RE =    

                                 د) محورE=2Rج) شيار 
F
RE = 

 ؟ ندارد- در هسته اتم كدام عنصر نوترون وجود10

 الف) اكسيژن                      ب) نيترون                       ج) ئيدرؤژن                    د) هليم

 - كدام داده هاي زير در مورد اسيد نيتريك صحيح مي باشد؟ 11

   HNO3                                            ب) جوهر گوگرد  HC1الف) جوهر نمك 

 42SOH                                د) جوهر گوگرد     3HNOج) جوهر شوره 

 - در زير مخ كدام اندام قرار دارد ؟ كارش چيست؟12

 الف) مخچه، هماهنگ ساختن كار عضالت بدن و متعادل نگهداشتن بدن      

 ب) بصل النخاع ، كنترل قلب و شش ها

 ج) بصل النخاع، هماهنگ ساختن كار عضالت بدن 

 د) مخچه، كنترل كار قلب و شش ها

 - در كدام يك از گوه هاي زير بيشترين مقدار نيرو مصرف مي گردد؟ 13

 mm2 و ضخامت cm 5                ب) ارتفاع mm 2 و ضخامت cm 10الف) ارتفاع 
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 mm 4 و ضخامت cm  5                       د) ارتفاع mm 4و ضخامتcm10ج) ارتفاع 

 - در كداميك از شكلهاي زير مسير حركت نور صحيح  رسم شده است؟14

 

 - كداميك از موارد زير اسيد است؟ 15

  NaOH                       د) 3HNO                ج) OHCa)(2                   ب) NaC1الف) 

 - كداميك از موارد زير اجزاء نرگل مي باشد؟16

 الف) كالله                       ب) تخمك                       ج) بساك                            د) خامه

 - در چراغ قوه و چراغ هاي جلو اتومبيل از چه آينه اي استفاده مي كنند؟17

 الف) محدب              ب) محدب و تخت                         ج) مقعر                  د) مقعر و تخت 

 - كداميك از اين موارد الكتروليت است؟18

 الف) كلر                   ب) ئيدروكسيدسديم                   ج) الكل                 د) محلول شكر و آب

 - تعداد الكترونهاي هر مدار پيش از برقرار شدن جريان الكتريسيته و پس از آن ............19
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 الف) بيشتر مي شود               ب) كمتر مي شود            ج) يكسان مي شود           د)دو برابر مي شود.

 - دو ظرف مشابه كه داخل آنها پر از هوا است آنكه سبك تر است داراي هواي ............. است؟20

 الف) سردتر                 ب) گرمتر                      ج) مايع                    د ) صفر درجه

 - ماده اي كه ضربان قلب را تنظيم مي كند .............نام دارد؟21

 الف) گوگرد                    ب) آهن                        ج) فسفر                   د) سديم

 - اگر زمان انجام كار در يك ماشين نصف شود توان آن چند برابر خواهد شد؟ 22

الف) 
2
برابر                 ب) دو برابر              ج) 1

4
 برابر                      د) چهار برابر 1

  نوترون داشته باشد چند الكترون به دور آن مي گردد؟11 ذره وجود دارد اگر 23- در هسته اتمي 23

  الكترون 1 الكترون               د) 6 الكترون                  ج) 12 الكترون             ب) 11الف) 

  نيوتن است جرم آن چقدر است؟98- وزن جعبه اي 24

  نيوتن10 كيلوگرم                د) 10 كيلوگرم                  ج) 1الف) نيوتن                      ب) 

 - مناسب ترين صورت انرژي ............... است؟25

 الف) شيميايي                     ب) تابشي                          ج) الكتريكي                  د) گرمايي

 - سرعت در مقدار .................تاثير ندارد اما مقدار .....................به سرعت بستگي دارد.26

 الف) توان- انرژي                   ب) توان- كار                   ج) كار- توان                 د) كار انرژي 
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  ژول باشد بازده ماشين چقدر است؟1200ژول و كار مفيد آن 800- اگر كار غير مفيد در ماشيني 27

 درصد15درصد                     د) 50  درصد                ج) 6/66 درصد             ب) 60الف) 

  چقدر است؟C تاB- در شكل مقابل نيروي محرك براي باالبردن بار از نقطه 28

                        N250                       ب)N1300الف)

 N500                           د) N2500ج) 

                                   BC=13cm              AC =5cm 

 سانتيمتر است 30 پله را كه ارتفاع هر پله 30 نيوتن براي رفتن براي كالس مجبور است 320- دانش آموزي به وزن 29

 باالبرود، كار انجام شده او چند ژول است؟

 ژول 900 ژول                   د) 2880 ژول                    ج) 9600 ژول            ب) 320الف) 

 - از ژنراتور چه صورت انرژي به دست مي آيد؟30

 الف) مكانيكي            ب) شيميايي                     ج) الكتريكي                     د) تابشي

 - فنر كوك شده ساعت چه نوع و چه صورتي از انرژي را دارد؟31

 الف) پتانسيل شيميايي        ب) جنبشي مكانيكي          ج) پتانسيل مكانيكي          د) جنبشي الكتريكي

 - انرژي جنبشي هر متحرك به چه چيزهايي بستگي دارد؟32

 الف) حجم جسم               ب) جرم جسم              ج) وزن و حجم جسم             د) جرم و سرعت
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 5/1 اهم است مي گذرد. اختالف پتانسيل آن به وسيله چند پيل 9 آمپر از يك مدار كه مقاومت آن 2- جرياني برابر 33

 ولتي تامين مي شود؟

 27                           د) 6                     ج) 18                     ب) 12الف)

 - كره ماه را شبها بدان جهت روشن تر مي بينيم كه..........34

 الف) شبها ماه تنها منبع نور در آسمان است.

 ب) ماه به نسبت ستارگان منبع نور قويتري است.

 ج) شبها انعكاس نور خورشيد از سطح ماه واضح تر است.

 د) روزها ماه يك منبع نور بسيار ضعيفي در برابر خورشيد است.

 - ماه و زمين و خورشيد چگونه قرار گيرند تا خسوف روي دهد؟35

 الف) در روز، ماه بين زمين و خورشيد قرار گيرد.       ب) در روز، زمين بين خورشيد و ماه قرار گيرد.

 ج) در شب، خورشيد بين ماه و زمين قرار گيرد.            د) در شب، زمين بين ماه و خورشيد قرار گيرد.

 - در كدام يك از ماشينهاي زير نيروي محرك و مقاوم حركت دارند، اما ماشين ثابت است؟36
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 - قسمت اعظم انرژي اتمي عناصر معموالَ به صورت كدام يك از انرژي ها زير آزاد مي گردد؟37

 الف)گرمايي                  ب) مكانيكي                         ج) الكتريكي                 د) نوراني 

  باشد چه ژنهايي در خون او مي باشد؟ چرا؟AB-  اگر گروه خوني شخصي 38

  بيشتر است.A چون نيروي O و A چون نيروي هر دو برابر است.             ب) ژن  B و  Aالف) ژنهاي 

  است.Bبيشتر از A چون نيروي ژن B و A بيشتر است.     د) ژنهاي B چون نيروي ژن Oو Bج) ژنهاي 

 - كدام يك از جمله هاي زير در مورد تغيير شيميايي صادق است؟39

 الف) تغيير سرعت مولكول                          ب)تغيير نيروي جاذبه مولكولها 

 ج) تغيير فاصله مولكولها                          د) تغيير نوع مولكولها

 - انرژي پتانسيل چگونه در جسم ذخيره مي شود؟40

 الف) در اثر اصطكاك                                                  ب) در اثر غلبه براينرسي

 ج) براثر غلبه بر نيروي جاذبه زمين                             د) براثر غلبه بر جاذبه مولكولي

 - انرژي كدام منابع زير مشكل تر به جنبشي مكانيكي تبديل مي شود؟41

 الف)  باد                ب) آب جاري                  ج) بنزين                      د) ذغال سنگ

 - موتور گرمايي كدام صورت انرژي را مستقيماَ به انرژي مكانيكي تبديل مي كند؟42

 الف) الكتريكي            ب) شيميايي                ج) تابشي              د) گرمايي
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 - كدام قسمت مادگي به گياهك تبديل مي شود؟43

 الف) كالله                   ب) خامه                        ج) تخمدان                       د) بساك

 - در ژنراتور چه نوع تبديل انرژي صورت مي گيرد؟44

 الف) الكتريكي به مكانيكي                               ب) شيميايي به الكتريكي  

 ج)مكانيكي به الكتريكي                                  د) مغناطيسي به الكتريكي

 - انرژي هسته اي كدام يك از مواد زير قابل كنترل است؟45

 الف) فوريون               ب) بمب ئيدروژني                               ج) بمب اتمي             د) فيسيون

 مي باشد، اگر تكيه گاه بين دو نيرو باشد طول بازوي محرك و 4 متر و مزيت مكانيكي آن برابر 2- طول اهرمي 46

 مقاوم آن به ترتيب كدام است؟

 150 و 50                   د) 160  و 80                     ج) 120و40                ب) 40و160الف)

 ژول آن بر اثر اصطكاك از بين رفته است بازده ماشين چند درصد است؟10 ژول انرژي به ماشين داده و 200-  47

 90                      د) % 5/97                           ج) % 95                        ب)%5/92الف) %

 - كدام يك از اعمال زير تغيير فيزيكي مي باشد؟48

 الف) الكتروليز                    ب) خنثي شدن                  ج) تقطير                   د) تركيب 

 - ماده اي كه ضربان قلب را منظم مي كند.................... مي باشد.49
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 الف) گوگرد               ب) كلسيم                    ج) سديم                        د) آهن

-  بين منبع نور و پرده شي اي قرار داده ايم كه بر اثر اين شي ء تصويري كه بر روي پرده ايجاد شده است دايره اي 50

 بزرگ و تاريك و درون آن دايره اي كوچك تر ولي نوراني تشكيل شده است. شيء مورد نظر چه مي تواند باشد؟

 الف) آينه محدب                 ب) آينه تخت                    ج) عدسي محدب                 د) عدسي مقعر  

 مي باشد اگر بخواهيم افزايش نيروي بيشتر ايجاد كنيم انجام كدام كار مناسب 3-  مزيت مكانيكي سطح شيبداري 51 

 تر مي باشد؟

 الف) نيروي وارد بر جسم را در راستاي سطح شيبدار وارد كنيم.         ب) ارتفاع سطح شيبدار را افزايش دهيم.

.                                         د) طول شيب را افزايش دهيم.  ج) تاحد امكان از اصطكاك بكاهيم 

  ژول مي باشد مقدار كار مفيد و كل كار آن .............مي باشد.160 است و كار غير مفيد آن 80-  بازده ماشيني 52%

 j  800و j640                     د) j560و j56               ج) j 600و j480             ب) j480وj400الف) 

 - كدام يك از موارد زير در مورد ماشين ها صحيح است؟53

 الف) در بعضي از موارد براي صرفه جويي در مقدار نيروي محرك به كار گرفته مي شود.

 ب) براي آسان شدن كار مورد استفاده قرار مي گيرند.

 ج) براي صرفه جويي در وقت به كار گرفته مي شود.

 د) در هر سه مورد صحيح است.
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 - كدام مورد با مورد ديگر ارتباط دارد؟54

 الف) بازده و مزيت                                                 ب) توان و كيلو وات ساعت       

 ج) انرژي مصرف شده و بازده                              د) جرم و ارتفاع 

 -  كدام قسمت جزء بخش پوششي گل مي باشد؟55

 الف) گلبرگ                 ب) پرچم                         ج) مادگي                    د) تخمك

  ؟ ندارد-  كدام عامل در رشد بدن دخالت56

 الف) پروتئين       ب ) انسولين          ج) نمك هاي معدني               د) نمك هاي معدني و انسولين  

 ؟  ندارد- ادرار يك فرد سالم كدام ماده را57

 الف) قند               ب) نمك                         ج) اوره                      د) ب و ج 

 - در ميان كدام نوع سنگ امكان تشكيل فسيل مي باشد؟58

 الف) مرمر                  ب) آهك                    ج) گنيس                    د) بازالت

 - مفهوم كدام گزينه صحيح است؟59

 الف) بازده ماشين هاي ايده آل از واحد بزرگ تر است.

 ب) بازده ماشين هاي واقعي برابر واحد است.

 ج) مزيت مكانيكي دوچرخه از واحد كوچك تر اسست.
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 د) مزيت مكانيكي چرخ و محور هميشه از واحد كوچك تر است.

 - هر چه طول گوه نسبت به ضخامت ته آن بزرگ تر باشد:60

 الف) نيروي محرك كمتري الزم است                 ب) نيروي محرك بيشتري الزم است.

 ج) نيروي محرك تغيير نمي كند                      د) نيروي مقاوم كوچك تر از نيروي محرك مي شود.

  است. اگر اين اجسام را به كره ماه ببريم كدام گزينه صحيح است؟B دو برابر جرم جسم A- جرم جسم 61

  است.  B دو برابر وزن جسم Aالف) در كره ماه وزن جسم 

 ، Aب) در كره ماه وزن جسم 
6
  است.Bوزن جسم 2

 در ماه B به جسم Aج) نسبت وزن جسم 
2
  است.1

 ، Bد) وزن جسم 
6
  در كره ماه است.A وزن جسم 1

 - صد گرم يخ را در داخل پارچ آب مي اندازيم كدام گزينه صحيح است؟62

 الف) دماي مخلوط تا زماني كه تمام يخ ذوب نشده در صفر درجه باقي مي ماند.

 ب) يخ چون رساناي ضعيفي است به كندي آب پارچ را خنك مي كند 

 ج) به تدريج دماي مخلوط باال مي رود.

 د) در اثر رسانايي آب پارچ  خنك مي شود.
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- اگر اتمي يك الكترون از دست بدهد با الكتريكي ............... پيدا مي كند و براي اينكه خنثي شود بايد 63

 يك...............   .

  الكترون از دست بدهد– الكترون بگيرد.                              ب) منفي –الف) مثبت 

 ج) منفي- پروتون از دست بدهد                       د) مثبت- پروتون بگيرد.

 ؟ نمي شود-  كدام فعاليت توسط هورمون غده فوق كليوي انجام 64

 الف) تنظيم رشد بدن               ب) تنظيم كلسيم خون 

 ج) اثر بر فعاليت قلب                د) آماده سازي بدن براي مقابله با شرايط غير عادي 

 -  دهنده ي همگاني خون كدام است؟65

 O                                  د)AB                            ج)   B                         ب)   Aالف) 

 - هموگلوبين از چه جنسي است و جزء چه سلولي مي باشد؟66

  گلتول سفيد                        ب) چربي- گلبول سفيد–الف) پروتئين 

 ج) پروتئين- گلبول قرمز                           د) چربي- گلبول قرمز 

 - نقش كلسيم در بدن چيست؟67

 الف) محكم ساختن دندان ها                    ب) انعقاد خون

                      د) گزينه هاي الف و بDج) كمك به جذب ويتامين
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 - براي تبديل شدن يك كيلوگرم آب جوش به بخار آب جوش چند ژول گرما الزم است؟68

 333000                       د) 333 ج)                2250000                   ب) 2250الف) 

 -  كدام ماشين افزايش سرعت و مسافت اثر نيرو ايجاد مي كند؟69

 

 - كدام يك  از عبارت هاي زير در مورد امواج درست است؟70

 الف) امواج راديويي، نوري و صوت همه از خالء .مي گذرند.

 ب) امواج راديويي و نور از خالء مي گذرند ولي امواج صوت نمي گذرند.

 ج) امواج صوتي از خالء مي گذرند ولي امواج راديويي و نور نمي گذرند.

 د) امواج نور و صورت از خالء مي گذرند ولي امواج راديويي نمي گذرند.

 باشد چه مقدار كار مفيد از اين ماشين 40 كالري گرما داده ايم اگر بازده اين ماشين %20-  به يك موتور گرمايي 71

 مي توانيم بگيريم؟

  ژول800 ژول                         د) 44/33 ژول                      ج) 875ژول                 ب) 1125الف) 



 آز�ون ورودی د��ر�تان(�س ع�وم)
 

67 
 

-  كدام نوع آينه مي تواند از جسم تصويري بزرگ تر و دور تر بر روي پرده تشكيل دهد؟ و كدام نوع آينه كانون 72

 حقيقي دارد؟

  محدب–الف) محدب- محدب        ب) محدب- مقعر             ج) مقعر- مقعر                   د) مقعر 

-  اگر يك آينه تخت زاويه اي كه پرتو تابش با سطح آينه مي سازد 73
4
 زاويه اي مي باشد كه پرتو تابش با پرتو 1

 بازتابش مي سازد زاويه تابش چند درجه است؟

 60                             د) 45                              ج) 30                               ب) 5/22الف) 

 - در شكل زير وقتي مدار بسته مي شود آمپرسنج چه عددي را نشان مي دهد؟ 74

  آمپر 1  آمپر                                   ب) 33الف) %

  آمپر 5/1  آمپر                                         د) 3/3ج) 

 - كدام گزينه به ترتيب نشان دهنده ي يك نشانه شيميايي و يك فرمول شيميايي است؟                 75

                    د) گزينه هاي الف و ب NO NO2                  ج) CLi-Cب)    Co-CO2الف)

 - كدام جاندار توليد مثل جنسي دارد؟76

 الف) مخّمر                    ب) باكتري                           ج) ذرت                          د) قارچ

 - در مورد سنگ هاي دگرگوني شده كدام مطلب صحيح مي باشد؟77

 الف) اگر  سنگي در اثر گرما و فشار آب خود را از دست بدهد به سنگ دگرگون تبديل مي شود.
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 ب) در سنگ دگرگون شده طرز قرار گرفتن كاني ها مي تواند تغيير كند.

 ج) سنگ هايي كه قسمت هاي انتهايي پوسته قرار دارند همه از انواع دگرگون مي باشند.

 د) سنگ هاي دگرگون شده بسيار سخت تر از ساير سنگ ها مي باشند.

 - نقطه جوش آب در كدام يك از نقاط زير پايين تر است؟78

  متري                  ب) شهر كرج                ج) كنار دريا                   د) قله دنا2000الف) ارتفاع 

 - در كدام وسيله زير از تغيير خاصيت مغناطيسي «آهن ربايي» براي ايجاد انرژي مكانيكي استفاده شده است؟79

 الف) موتور الكتريكي، چرخ آبي                            ب) چرخ آبي و زنگ اخبار 

 ج) موتور گرمايي، زنگ اخبار                               د) موتور الكتريكي، زنگ اخبار

- در اثر عبورالكترونها در يك رسانا با ذره هاي آن كه در حال ارتعاش هستند برخورد كرده و انرژي گرمايي توليد 80

 مي شود كه آن را ............................ مي نامند.

 الف) مقاومت گرمايي                               ب) اختالف پتانسيل الكتريكي

 ج) شدت جريان الكتريكي                              د) مقاومت الكتريكي

  است؟  نادرست- كدام گزينه زير در توضيح ايزوتوپ 81

 الف) ايزوتوپها در برخي از خواص فيزيكي وابسته به جرم آنها مانند چگالي متفاوتند.

 ب) ايزوتوپهاي يك عنصر به علت تفاوت اندكي در جرم، خواص شيميايي متفاوتي دارند.
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 ج) ايزتوپهاي يك عنصر در تعداد نوترونها با يك ديگر  تفاوت دارند ولي عدد اتمي آنها يكسان است

 د) ايزوتوپها به علت داشتن عدد اتمي يكسان در يك خانه از جدول تناوبي عنصرها قرار دارند.

 -  علت اصلي برقراري جريان جابه جايي (همرفتي) در قسمتهاي خميري گوشه زمين چيست؟82

 الف) دما و سختي كره و ايجاد اختالف چگالي                 ب) دما و آتشفشان و چگالي زياد 

 ج) دما و وقوع زلزله و اختالف چگالي                                د) دما و فشار و ايجاد اختالف چگالي 

 - عوامل مؤثر بر تغييرات سطح زمين كدام گزينه زير است؟83

 الف) اليه ازن، صورتهاي فلكي، ميدان مغناطيسي زمين، اشعه خورشيد.

 ب) اليه ازن، دنباله دارها، ميدان مغناطيسي، اثر گلخانه اي.

 ج) اليه ازن، اشعه خورشيد، اثر گلخانه اي، ميدان مغناطيسي زمين. 

 د) ميدان مغناطيسي، شهاب ها، اليه ازن، اشعه خورشيدي.

 -كوتاه ترين و بلندترين روز سال براي ما كه در نيمكرة  شمالي  هستيم چه زماني است؟84

  اول مهر                        ب) اول دي- اول تير –الف) اول دي 

  اول فروردين– اول فروردين                    د) اول تير –ج) اول مهر 

 - كدام يك از راه هاي توليد مثل زير جنسي است؟85

 الف) توليد دانه              ب) جوانه زدن                         ج) پيوند زدن                       د) هاگ سازي 
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- سلول تخم در گياهان دانه دار بدين صورت تشكيل مي شود كه سلول نر در دانه هاي گرده به كمك 86

 ......................راه خود را به تخمك باز مي كند و با آن تركيب مي شود.

 الف) حركت مكانيكي            ب) تاژكهاي متحرك        ج) آنزيم هاي حل كننده         د) مادگي 

 -  هر اجتماع همراه با عوامل غير زنده و زندة آن چه ناميده مي شود؟87

 الف) اكوسيستم               ب) زي سپهر                  ج) شبكه غذايي                     د) اقليم 

 - به ميله اي مانند مس، رسانا و ميله اي مانند پالستيك ( عايق) گفته مي شود. كدام ميله باردار مي شود؟ چرا؟88

 الف) ميلة مسي چون نارسا است و تعداد كافي الكترون آزاد نداشته و باردار مي شود.

 ب) ميلة پالستيكي چون عايق است و تعداد كافي الكترون آزاد نداشته و باردار مي شود.

 ج) ميلة پالستيكي چون عايق است و تعداد كافي الكترون آزاد داشته و باردار مي شود.

 د) ميلة مسي چون رسانا است و تعدادكافي الكترون آزاد داشته و باردار مي شود.

 - كدام گزينه زير نشان دهندة مشخصات صحيح اتم مقابل است؟89

)(الف) اتم 
4
)( با بار منفي                 الف) اتم 8

4
  با بار خنثي8

)(ج) اتم 
3
)( با بار مثبت                    د) اتم 8

4
  با بار مثبت8

 -  مدل اتمي زير مربوط به مدل اتمي كدام دانشمند است؟90
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 الف) بور                              ب) رادرفورد

 ج) تامسون                            د) دموكريت

 -كدام عضو از بدن مي تواند مقدار اضافي قند را به صورت گليكوژن ذخيره كند؟91

 الف) رودة كوچك                 ب) كبد                         ج) طحال                           د) لوزالمعده 

 - گياهان و حيوانات زير مربوط به كدام بيوم هستند؟92

 «كاج و سرو و ساير مخروط داران و حيواناتي مثل گوزن، خرس، خرگوش، روباه و گرگ»

 الف) ساوانا               ب) علفزار مناطق معتدل                  ج) توندرا                       د) تايگا

 - منشا اصلي گرماي خورشيد چيست؟ و از چه نوع واكنشي بدست مي آيد؟93

 الف)واكنش هسته اي و از تبديل هيدروژن به هليم   ب) واكنش هسته اي و از تبديل هليم به هيدروژن 

 ج) واكنش هسته اي و از تبديل اورانيوم به راديم        د) واكنش هسته اي و از تبديل سديم به پلوتونيم

 - كدام يك از گزينه هاي زير جزء خصوصيات ماهيچه هاي غير ارادي است؟94

 الف) رنگ آن قرمز است                       ب) زود خسته مي شود

 ج) انقباض آن آرام است                          د) متصل به استخوان هاست.

 - تنظيم مقدار كلسيم و قند خون و فعاليت قلب، جزء وظايف اصلي كدام غدة داخلي است؟95

 الف) لوزالمعده               ب) فوق كليوي                 ج) تيروئيد                        د) هيپوفيز
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 - فلد سپات و گرانيت به ترتيب جزء كدام دسته اركاني ها هستند؟96

 الف) اوليه، ثانويه                   ب) اوليه، اوليه                   ج) ثانويه، اوليه                د) ثانويه، ثانويه

- از روغن ترمز به عنوان يك مايع استاندارد ترمز روغني  استفاده مي شود زيرا افشاري كه به يك نقطة آن وارد مي 97

 شود ...................

 الف) به يك نسبت به همه جاي آن وارد مي شود.        ب) به ديوارة كف ظرف يكسان وارد مي شود.

 ج) به همه جاي آن منتقل مي شود.                   د) به برخي از نقاط آن با شدت بيشتري وارد مي شود.

 - در روش القاء همواره بار جسم ...........القا كن مي شود و در روش تماس بار ............جسم در تماس است.   98

  موافق–الف) مخالف-موفق            ب) مشابه- مخالف           ج) مخالف- مخالف              د) موافق 

 - كدام گزينه زير صحيح است؟99

 الف) به مجموع تعداد پروتونها عدد جرم گفته مي شود. 

  ب) به مجموع تعداد پروتونها و الكترونها عدد جرمي گفته مي شود.

 ج) به مجموع تعداد پروتونها عدد اتمي گفته مي شود.

 د) به مجموع تعداد نوترونها و الكترونها عدد جرمي گفته مي شود.

 - زير و بم بودن صدا حاصل چه پديده اي است؟100

 الف) در اثر لرزش مولكول اجسام است.                 ب) در اثر انتقال صدا در گاز و مايع و جامد است.
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 ج) در اثر تحريك سلولهاي حسي شنوايي است.         د) در اثر تعداد لرزش ها در واحد زمان است.

 - جنس سيارك ها بيش تر چه موادي است؟101

 الف) مواد آهكي و غبار يخ                       ب) مواد آهكي و آلومينيومي 

 ج) مواد آهني و سيليكاتي                        د) مواد آهكي و سيليكاتي

 - كدام گزينه زير توضيح دهندة نقش آكسون است؟102

 الف) پيام ها را فقط دريافت مي كند و رشته طويلي است و به مغز متصل است.

 ب) زايدة طويل است و انتهاي آن به سلول هاي ماهيچه اي و غدد ترشحي متصل است.

 ج) تعداد زيادي زايده هاي كوتاه و منشعب است و به ماهيچه ها متصل است.

 د) زايده هاي بلند است كه هم پيام و هم پاسخ را دريافت مي كند.

 ؟ نيست -  كدام گزينة زير جزء حالت فعاليت هاي مشترك هورمون ها103

 الف) اثرات خاصي روي سلولهاي ويژه به نام اندام هدف مي گذارد.  

  ب) توسط خون به همه جاي بدن مي رسند.

 ج) به مقدار بسيار كم ساخته مي شوند.

 د) محل اندام هدف و توليد هورمون يك جاست.

 -كدام حيوان زير لقاح خارجي دارد؟104
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 الف) شير ماهي                ب) الك پشت                     ج) گنجشك                     د) پروانه

 -برسيليوس كشف كرد كه عناصر ..................و................... در ساختارر توري گاز و عناصر 105

 ...............و.....................در توليد سلول هاي خورشيدي و وسايل الكترنيكي كاربرد دارد.

  سريم و سيلسيم              ب) سيلسيم و سلنيم- توريم و سريم –الف) توريم و سلنيم 

  توريم و سلنيم – سيلسيم و سلنيم                د) سريم و سيلسيم –ج) توريم و سريم 

 - مفصل هاي مچ دست از نوع ............. و مفصل بين دنده و جناغ سينه ...............است.106

  ثابت                   ب) متحرك «گوي كاسه اي» - نيمه متحرك–الف) نيمه متحرك 

 ج) متحرك «لواليي» - ثابت               د) متحرك«گوي كاسه اي » - متحرك «لواليي»

 8 ثانيه با چه نيرويي مي تواند جسم را تا ارتفاع 20 وات است. اين ماشين در هر 120000-  توان ورودي ماشيني 107

متر باال ببرد، در صورتي كه 
4
 اين توان صرف غلبه بر كار غير مفيد مي شود؟1

 7500                  د) 75000                   ج) 225000                ب) 22500الف) 

 - كدام گزينه زير تفسير عبارت مقابل است؟ «نيرويي بر جسم وارد نمي شود و تغييري در حركت ايجاد نمي كند.»108

 الف) حركت آزادانه ي اجسام بر روي سطح صاف مانند يخ  

 ب) حركت آزادانه ي اجسام در فضاي اطراف مريخ 

 ج) حركت آزادانه ي اجسام بر روي سطح بدون شيب
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 د) حركت آزادانه ي اجسام در اتاق پر از اكسيژن 

 متر از باالي مخزن ايجاد كرده ايم با 1 متر سوراخ هايي به فاصله ي 8-در سه نقطه ي مخزن پر از آبي به ارتفاع 109

 توجه به شكل مقابل كدام گزينه ي زير صحيح است؟

  فرود مي آيد.3 در نقطه ي Cالف) آب از سوراخ 

  فرود مي آيد.3 در نقطه ي Bب) آب از سوراخ 

  فرود مي آيد.            2 در نقطه ي Aج) آب از سوراخ 

  فرود مي آيد.1 در نقطه ي Cد) آب از سوراخ 

 برابر شود مقدار كار انجام شده 4- اگر مقدار نيروي وارد بر يك ماشين نصف شود و مقدار جابه جايي ماشين 110

 چقدر مي شود؟

  برابر مي شود.                     ب) مقدار كار تغييري نمي كند.چ4الف) مقدار كار 

  برابر مي شود                         د) مقدار كار نصف مي شود.2ج) مقدار كار 

 -كدام گزينه ي زير بيان كننده ي معايب كودهاي شيميايي است؟111

 الف) تغيير غلظت امالح خاك و آلودگي آب          ب) شيوع بيماري هاي انگلي و آلودگي آب

 ج) تجزيه و تحليل بخشي از خاك و كود    د) شيوع بيماري هاي ميكروبي و نابودي باكتري هاي مفيد

 آمپر وجود دارد. اختالف پتانسيل آن المپ ............ولت است و 20 اهمي با شدت جريان 40-در مداري المپ112

 اگر مقاومت نصف شود با همان اختالف پتانسيل ..........آمپر جريان از المپ خواهد گذشت.
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  800 و 40                     د) 200 و 8                    ج) 800 و 8000               ب) 40و800الف)

- تبديل گياهان بدون گل دوران پالئوزوئيك به اولين گياهان گلدار دوران مزوزوئيك مربوط به نظريه ي كدام 113

 دانشمند است؟

 الف) دووريس                   ب)  داروين                         ج) المارك                    د) ويسمن

- علت اصلي برقراري جريان همرفتي در قسمت هاي خميري گوشته در اثر .................و ................ و.................. 114

 است.

 آتشفشان- چگالي زياد                  ج) –الف) دما- سختي سنگ كره- ايجاد اختالف چگالي                        ب) دما 

  اختالف چگالي–دما- فشار- ايجاد اختالف چگالي                        د) دما- وقوع زلزله 

 - مزيت مكانيكي كدام ماشين زير كمتر از يك است؟115

 الف) آچار فرانسه                ب) قرقره باالي پرچم               ج) سرتيز تبر                د) انبر 

 - تفاوت قرقره با اهرم در چيست؟116

 الف) قرقره محدوديت در دامنه ي حركت دارد.            ب) قرقره در مزيت مكانيكي محدوديت دارد.

 ج) قرقره محدوديت در شكل دارد.                                د) قرقره هيچ تفاوتي با اهرم ندارد.

 - محرك خميازه كشيدن .............و پاسخ مردمك در نور زياد ........... آن است.117

 الف) ذرات معطر و تند- تنگ شدن قطر مردمك          ب) كاهش اكسيژن- تنگ شدن قطر مردمك 

  بسته شدن مردمك–ج) كاهش اكسيژن- گشاد شدن قطر مردمك                د) افزايش اكسيژن 
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 -در گربه، جنين از طريق .............و ................ با بدن مادر خود در ارتباط است.118

 الف) رحم- جفت          ب) بند ناف- تخمك           ج) بند ناف- جفت         د) مويرگ ها- جفت 

  كيلومتر را در يك ربع ساعت طي مي كند. سرعت اين متحرك چند متر بر دقيقه است؟5/1- متحركي فاصله ي 119

 10                                د)5/1                        ج) 100                ب) 1500الف) 

- مولكول آب از چه نوع پيوندي تشكيل شده و به هنگام پراكنده شدن ذره هاي نمك خوراكي در آب چه تاثيري 120

 در اين محلول مي گذارد؟

  رسانايي آن را افزايش مي دهد.   ب) كوواالنسي- رسانايي آن را كاهش مي دهد.–الف) كوواالنسي 

 ج) يوني- رسانايي آن را افزايش مي دهد.                  د) كوواالنسي- رسانايي آن را تغيير نمي دهد.

 - كدام پديده ي زمين شناسي در تمام حاشيه هاي ورقه هاي سازنده ي سنگ كره ي زمين به وجود مي آيند؟121

 الف) پيدايش آتشفشان                         ب)پيدايش رشته كوه هاي جوان        

 ج) پيدايش زلزله                            د)پيدايش ورقه جديد

 -كدام گزينه ي زير قسمت هاي يك قوه ي خشك و معمولي و باتري اتومبيل را درست بيان كرده است؟122

 الف) پايانه منفي قوه ي خشك نوعي زغال است.  

 ب) محلول الكتروليت باتري اتومبيل اسيد سولفوريك است.

 ج) پايانه مثبت قوه ي معمولي يا ساده فلز روي است.
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 د) پايانه منفي قوه ي خشك فلز مس است.

 - جاروي فراشي مانند ماهيچه هاي ................عمل مي كنند كه تكيه گاه آن در ...............قرار دارد.123

 الف) پا- مفصل كف پا و انگشتان              ب) دست- مفصل آرنج

  مفصل اولين مهره ي گردن–ج) دست- مفصل شانه                               د) پشت گردن 

 -  كدام عضو زير جزء دستگاه عصبي محيطي است؟124

 الف) بخش سطحي مخچه                          ب) بصل النخاع

 ج) بخش مهارت هاي علمي مخ                     د) اعصاب ارتباطي

 - روش توليد مثل قارچ ......................و مخمرها ....................است.125

  پيوندزدن –الف)هاگ زايي- جوانه زدن                           ب) هاگ زايي 

  قلمه زدن– جوانه زدن                           د) تقسيم سلولي –ج) جدا كردن 

 -  كدام يك از تغييرات زير گرماده است؟126

 الف) تجزيه ي آب      ب) سوختن گلوگز در سلول          ج) آب شدن يخ         د) بخار شدن نفتالين 

 -كاشف سنگين ترين ذره ي اتم كه از نظر بار خنثي ات كيست؟127

 الف) تامسون            ب) چادويك                   ج) نبلزبور                 د) دموكريت

  شود؟2- در شكل مقابل تكيه گاه كجاي اهرم قرار گيرد تا مزيت مكانيكي اهرم مساوي 128
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  سانتيمتري از  نيروي مقاوم20الف) در 

   سانتيمتري از نيروي محرك 30ب) در 

  سانتيمتري از نيروي مقاوم40ج) در 

  سانتي متري از نيروي محرك         40د) در 

 - با توجه به تصوير ماهواره اي گرفته شده بر فراز قطب جنوب كدام رنگها كاهش اليه اوزن را نشان مي دهد؟129

  قرمز            د) قرمز- زرد– زرد                 ج) نارنجي –الف) بنفش- قرمز         ب) نارنجي 

  بر سطح اتكاي خود وارد مي كند چقدر است؟Kg 5-  مقدار فشاري كه جسم مقابل به جرم 130

  5/6                             د) 1/6                     ج) 25/6                 ب) 2/6الف) 

 -  اگر شانه بارداري را به آبي كه از شير آب جاري است نزديك كنيم چه روي مي دهد؟131

 الف) آب از شير دور مي شود.                 ب) تغييري مشاهده نمي شود.

 ج) آب به سمت شانه خميده مي شود.           د) آب از شانه دور مي شود.

 - منشاء بافت استخواني كدام بافت است؟132

 الف) بافت خوني       ب) بافت اسفنجي               ج) بافت پيوندي             د) بافت استخواني

  برابر شود مزيت مكانيكي آن ...............  .3- اگر قطر قرقره ي ثابتي 133

  برابر مي شود            ج) تغييري نمي كند            د) تغيير مي كند5/1 برابر مي شود          ب) 3الف) 
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 - ماهيچه هاي جدار مثانه و قاعده موها به ترتيب از كدام نوع هستند؟134

  صاف–مخطط          د) صاف –الف) مخطط- صاف          ب) صاف- مخطط            ج) مخطط 

 - تركيب سركه از پيوند................و گاز نيتروژن از پيوند............... ساخته شده اند.135

 الف) يوني- يوني                                               ب) كوواالنسي- كوواالنسي 

  يوني                                        د) يوني- كوواالنسي–ج) كوواالنسي 

  است؟نافلز و هم رسانا-  كدام يك از عناصر زير هم 136

 الف) مس                 ب) سيليسيم                       ج) كربن                        د) گوگرد

 - كدام يك از محلول هاي زير داراي هدايت الكتريكي بيشتري هستند؟137

  گرم نمك10 سي سي آب مقطر با 40 گرم شكر         ب) 5 سي سي آب مقطر با 40الف) 

  گرم شكر 10 سي سي آب مقطر با 20 گرم نمك         د) 5 سي سي آب مقطر با 30ج) 

 -  نسبت دادن صفاتي به خود كه در واقع فاقد آن هستيم تعريف كدام يك از واكنش هاي دفاعي زير است؟138

 الف) جايگزيني              ب) دليل تراشي                  ج) جبران نقص               د) انكار

-  مواد.................... باعث استحكام استخوان در برابر فشار و .......................... باعث مقاومت استخوان در برابر 139

 ضربه مي شود.

  كلسيم           د) پروتئين- يد –الف) كلسيم-        ب) كلسيم و فسفر- پروتئين           ج) پروتئين 
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 - در جمالت زير به ترتيب به چه مفاهيمي اشاره شده است؟140

« شيالت شمال صيد ماهي را در برخي از فصول سال ممنوع اعالم مي كند. احتمال رشد در سلول تخم خرگوش بيشتر 

 از ماهي است. لقاح در بسياري از بي مهره ها خارجي هستند. 

 الف)شرايط زماني- امكان رشد تخم- شرايط مكاني   

  شرايط زماني –ب) شرايط مكاني- امكان رشد تخم 

  شرايط مكاني – شرايط زماني –ج) امكان رشد تخم 

  شرايط مكاني- شرايط زماني –د) امكان رشد تخم 

- يك ميله ي شيشه اي را با پارچه ابريشمي مالش مي دهيم و آن را به آرامي به كالهك برق نمايي كه بار مثبت 141

 دارد نزديك مي كنيم . چه تغييري در انحراف ورقه هاي آن ايجاد مي شود؟

 الف) ورقه ها بسته مي شود و به همان حالت مي ماند.           

 ب) انحراف ورقه ها بيشتر مي شود.

 ج) بعد از نزديك شدن هيچ تغييري رخ نمي دهد.

 د) ابتدا به هم نزديك و سپس از هم دور مي شود.

- هاگ يك سلول ويژه براي توليد مثل است كه مي تواند به تنهايي و به طور مستقل جاندار جديدي را ايجاد كند. 142

 از اين نظر هاگ شبيه ................. مي باشد.

 الف) تخم                ب) گامت                        ج) پرچم                  د) مادگي 
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-  كدام گزينه ي زير مدل اتمي توضيح داده شده را نشان مي دهد؟ « حجم هسته ي اتم در مقايسه با حجم اتم 143

بسيار كوچك است و بيشترين حجم اتم را فضاي خالي تشكيل مي دهد و هسته ي كوچك با بار مثبت به وسيله ي 

 الكترون محاصره شده است.»

 

 - اگر يكي  از پروتون ها ي اتمي را بتوانيم از هسته آن جدا كنيم آنگاه ......... به دست آورده ايم .144

 الف) يك ايزوتوپ از همان عنصر           ب) يك يون مثبت از همان عنصر 

 ج) يك يون منفي از همان عنصر            د) يك عنصر جديد با خواص جديد

 -  كدام يك از تركيبات زيسر فراوان ترين تركيب مولكولي است كه در طبيعت به سه حالت وجود دارد؟145

 الف) اتيلن گليكول              ب) كلريد سديم                ج) اتانول                  د) آب

- اگر توان سه كيلو وات و مدت زمان انجام كار توسط اين ماشين 146
5
  دقيقه باشد، انرژي مصرفي چند ژول است؟1

 6000                      د) 36000                      ج) 15000                 ب) 36الف) 

 ؟نيست- كدام يك از واحدهاي زير واحد توان 147

 الف) ژول بر ثانيه               ب) پاسكال                      ج) نيوتن متر بر ثانيه                 د) قوه ي اسب
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 با B نسبت به مولد A بازده و توان توليدي كمتري دارد. اين به معني آن است كه مولد B نسبت به مولد A- مولد 148

 مقدار سوخت مساوي ..........................انجام مي دهد.

 الف) كار كمتر در زمان كمتر                   ب) كار بيشتر در زمان بيشتر

 ج) كار كمتر در زمان بيشتر                     د) كار بيشتر در زمان كمتر 

 -براي اينكه در يك سطح شيب دار، نيروي محرك كمتري مصرف شود بايد....................... .149

 الف) نسبت طول به ارتفاع بيشتر شود                ب) نسبت  ارتفاع به طول بيشتر شود.

 ج) طول و ارتفاع هر دو بيشتر شود.                   د) طول با ارتفاع مساوي باشد.

 - كدام يك از موارد زير باعث افزايش باران اسيدي مي شود؟150

 الف) قرار دادن فيلترهايي در دودكش كوره ها          ب) استفاده از وسايل نقليه و كارگاه هاي صنعتي 

 ج) استفاده بيشتر از انرژي باد ومنابع تجديد شدني        د) بهره گيري از انرژي هسته اي براي توليد برق

 - تنظيم وضعيت عمومي بدن در شرايط دشوار جسمي و روحي وظيفه ي هورمون غده ي ........ است.151

 الف) هيپوفيز                        ب) تيروئيد                          ج) لوازلمعده                      د) فوق كليوي

 - «استفاده يا عدم استفاده از اندام ها عامل بروز تغيير است.» اين عبارت مربوط به نظريه ي152

 . است؟………

 الف) المارك                 ب) داروين                            ج) ويسمن                        د) دووريس 
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 -  كدام يك از اعمال زير جزء اعمال انعكاسي (انعكاس) محسوب مي شود؟153

 الف) خميازه كشيدن                     ب) تفكر                        ج) حرف زدن                      د) راه رفتن

  پارو» به ترتيب جزء كدام دسته از ماشين هاي ساده مي باشند؟–-  « مداد تراش روميزي- پل ماشين رو 154

 الف) قرقره متحرك- سطح شيبدار- اهرم             ب) چرخ و محور- سطح شيبدار- اهرم

 ج) چرخ و محور- اهرم- اهرم                               د) قرقره- اهرم- چرخ و محور 

 -  كدام گزينه زير صحيح است؟155

 الف) اجسام نارسانا را به روش القاي بار الكتريكي، باردار مي كنند.

 ب) جهش الكترون ها از يك جسم به يك جسم ديگر را تخليه ي الكتريكي گويند.

 ج) دو جسمي كه بار ناهمنام دارند، نيروي رانشي بر هم وارد مي كنند.

 د) نيروي الكتريكي موجود بين جسم هاي باردار هميشه ربايشي است.

- دستگاهي كه به وسيله آن نور ستارگان را تجزيه مي كنند و طيف رنگي يا خطوط تيره به وجود مي آورند، چه 156

 نام دارد؟

 الف) منشور                   ب) زاويه ياب                        ج) طيف نگار                      د) تلسكوپ

- نوع فسيل هايي كه در طبقات زمين حفظ شده اند در شناسايي كدام گزينه ي زير به زمين شناسان كمك مي 157

 كند؟
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 الف) تعيين ضخامت طبقات رسوبي و محاسبه ي سن آنها 

 ب) شناخت تاريخ زمين و تقسيم بندي دوران هاي زمين شناسي.

 ج) تشخيص انواع رسوبات بر اثر پيشروي و پسروي درياها.

 د) تعيين سن زمين و زمان پيدايش منظومه ي شمسي.

),,,( اتم از هر يك از ايزوتوپ هاي هيدروژن n-  اگر در ظرفي 158 1
1

2
1

3
1 HH داشته باشيم. در اين ظرف چند 

 نوترون داريم؟

 n9                                    د)n8                        ج) n4                      ب) n3الف)

 -  كدام يك از تركيبات زير از لحاظ نوع عنصر و تعداد اتم ها از همه بيشتر دارد؟160

311CAالف  SNa2                    د)43POH                        ج) 3CaCO                   ب)  

  شيشه اي است يا پالستيكي؟ و چه بار الكتريكي دارد؟A- با توجه به شكل زير ميله ي 161

 الف) شيشه اي با بار مثبت                ب) پالستيكي با بار منفي 

 ج) پالستيكي با بار مثبت                    د) شيشه اي با بار منفي

 -  نورون حسي .................و نورون رابط ...................و نورون حركتي ...................دارد.162

 الف) دندريت بلند- آكسون بلند- آكسون كوتاه.

 ب) آكسون بلند- دندريت كوتاه- آكسون بلند.
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 ج) دندريت بلند- دندريت كوتاه- دندريت كوتاه .

 د) آكسون بلند- آكسون بلند- آكسون بلند.

 - اندام هدف غده ي فوق كليه .............و هيپوفيز................و تيروئيد............... است.163

 الف) پوستو قلب، سلول ها، انتهاي استخوان دراز.   

  قلب و رگ خوني.– ب)سلول، انتهاي استخوان دراز 

 ج) قلب و رگ خوني، انتهاي استخوان دراز، سلول.

 د) قند خون، انتهاي استخوان دراز، سلول.

 -  فشار آب در كدام ظرف بيشتر است؟164

 

 - كدام گزينه ي زير مسير حركت نور را صحيح نشان داده است؟165
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 -چگالي، فشار و جرم هواي داخل بادكنك در اثر افزايش دما به ترتيب چه تغييري مي كند؟166

 الف) كاهش، افزايش، ثابت                    ب) ثابت، كاهش، افزايش

 ج) افزايش، افزايش، كاهش                 د) كاهش، ثابت، افزايش

 - با توجه به شكل و نوع جريان همرفتي نرم كره مشخص كنيد حركت ورقه ها در اين ناحيه از كدام نوع است؟167

 الف) دو ورقه ي اقيانوسي دور شونده.

 ب) دو ورقه ي اقيانوسي نزديك شونده    

 ج) دو ورقه ي قاره اي نزديك شونده 

 د) يك ورقه ي اقيانوسي و يك ورقه ي قاره اي نزديك شونده. 

 - كدام گروه از گازهاي زير بيشترين درصد منظومه ي شمسي را تشكيل مي دهد؟168

 الف) هليم، كربن            ب) نيتروژن، هليم           ج) هيدروژن، هليم                د) اكسيژن، هيدروژن

 - عامل اصلي تغيير در گونه ها انتخاب طبيعي مي باشد. اين مطلب نظريه كدام دانشمند است؟169

 الف) دووريس                    ب) المارك                     ج) ويسمن                         د) داروين

 - در ماشيني كه بازده آن «يك» است با صرف نظر از اصطكاك كدام رابطه صادق است؟170

  كار غير مفيد< كار مفيد                           ب) كار داده شده <الف) كار داده شده 

 كار مفيد>ج) كار داده شده = كار مفيد                               د) كار داده شده 
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 -  سن رضا در چهار سياره به قرار زير است. كدام سياره از خورشيد دورتر است؟171

A B C D 

  ساله2  ساله55  ساله22  ساله5

 

   D                                د)C                                 ج)B                         ب) A الف ) 

 - نمودار مقابل مربوط به كدام يك از وسايل زير است؟172

 الف) قيچي كاغذبري               ب) انبر يخ   

 ج) فندق شكن                            د) چرخ دستي 

 متر مي كشد، كار 2 نيوتن روي ميز مسطحي به اندازه ي 2 نيوتن را با نيروي 4-  دانش آموزي كتابي به وزن 173

 نيروي دانش آموز و كار نيروي جاذبه ي زمين به ترتيب چقدر است؟

, – j4صفر               ب) ,  – j4الف)  j 8 (ج                         j 8  ,صفر               د) صفر,j8 

 - اگر ظرف مقابل پر از آب باشد، فشار در كدام نقطه بيشتر است؟174

 Aالف) 

    Bب) 

  Cج) 
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 Dد) 

 -  كدام يك از ماهيچه هاي زير ماهيچه ي صاف است؟175

 الف) ماهيچه ي قلب                                ب) ماهيچه ي پشت ساق پا 

 ج) ماهيچه ي روده                                  د) ماهيچه ي دو سر جلو بازو

 -  كدام يك از اعمال زير جزو اعمال انعكاسي است؟176

 الف) ترشح بزاق                         ب) بلع غذا                        ج) ديدن                        د) فكر كردن

- احمد به پدرش مي گويد كه از اين پس مي تواند مسئوليت خريد در منزل و واريز كردن فيش هاي بانكي را به 177

 عهده بگيرد، در اين صورت احمد به چه بلوغي رسيده است؟

 الف) شرعي                  ب) جنسي                           ج) اجتماعي                          د) رواني

2+-  يون 178  22 +a
a  Aداراي چند الكترون است؟ 

  2                        ج)                                     د) 22                ب) 1الف)  

 -  به لحاظ ساختماني، در صورت آسيب ديدگي كدام بافت، ترميم به كندي صورت مي گيرد؟179

 الف) بافت استخواني           ب) بافت ماهيچه اي             ج) بافت چربي               د) بافت غضروفي

 -  كدام يك از گزينه هاي زير درباره ي نحوه توليد مثل خزه صحيح مي باشد؟180

  جوانه زدن                             ب) رويشي- قطعه قطعه شدن    –الف) رويشي 
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  هاگ                                        د) زايشي- دو نيم شدن–  ج) زايشي 

 -  در صورتي كه نيروي وارد شده بر يك سطح دو برابر و مساحت آن نصف شود مقدار فشار چه تغييري مي كند؟181

 الف) ثابت مي ماند             ب) نصف مي شود          ج) دو برابر مي شود          د) چها برابر مي شود 

   باشد بازده آن كدام است؟2 به 3- اگر نسبت كار مفيد به كار غير مفيد 182

الف)
5
 درصد )          ب) 60 ( 3

5
 درصد)            ج) 40 ( 2

3
 درصد        د) 66 (2

2
  درصد)150  (3

 - بارهاي الكتريكي در ميله ي پالستيكي باردار و بادكنك باردار..........................183

 الف) هم نام هستند و يكديگر را دفع مي كنند.         ب) ناهمنام هستند و يكديگر را جذب مي كنند.

 ج) ناهمنام هستند و يكديگر را دفع مي كنند.            د) همنام هستند و يكديگر را جذب مي كنند.

 - براي تشكيل فسيل شرايط محيطي مناسب الزم است. كدام يك از عوامل زير مانع تشكيل فسيل مي شود؟ 184

 الف) ذرات نرم و دانه ريز                                                ب) جانداران تجزيه كننده         

)                               د) مواد نفتي   ج) صمغ درختان ( شيره ي گياهان 

- مقداري يخ در گوشه ي بااليي لوله اي به شكل مقابل كه پر از آب است گذاشته ايم، اگر در دهانه ي لوله 185

 مقداري آب رنگي بريزيم، آب رنگي چه عكس العملي نشان خواهد داد؟

 الف) در جاي خود ثابت مي ماند.

 ب) به طرفي كه يخ قرار دارد حركت مي كند.  
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 ج) به دو طرف لوله حركت مي كند.

 د) به طرفي كه يخ ندارد حركت مي كند.

 -  سيارك ها بيشتر از جنس .......................... هستند.186

 الف) هيدروژن و هليم                 ب) مايع و گاز              ج) آهني و سيليكاتي               د) غبار و يخ 

 - براي جدا كردن اجزاء نفت خام از كدام روش زير در پااليشگاه استفاده مي شود؟187

 الف) صاف كردن                 ب) سرزير كردن                       ج) تقطير                        د) تبلور 

  نوترون است. اين عنصر در چندمين خانه ي جدول تناوبي قرار دارد؟35 پروتون و 31- عنصري داراي 188

  4                د) خانه ي 31                           ج) خانه ي 66                  ب) خانه ي 35الف) خانه ي 

 -  شكل زير مربوط به چه نوع نوروني است؟189

 الف) حسي 

 ب) حركتي                             

 ج) رابط 

 د) رابط يا حركتي 

  واحد مي باشد. عدد جرمي را مشخص كنيد.4 ، اختالف پروتون ها و نوترون ها 26-  در عنصري با عدد اتمي 190

  60                           د) 56                                ج) 22                            ب) 30الف) 
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 -  كدام يك از جمالت زير با توجه به اصطالحات نجومي داخل پرانتز صحيح مي باشد؟191

 الف) قطعه سنگي كه در اثر برخورد با اتمسفر شعله ور و مي سوزد ( شهاب سنگ )

 ب) قطعه سنگي كه به دور زمين در مدار معيني مي چرخد.(دنباله دار)

 ج) قطعه سنگي كه به دور خورشيد در مدار معيني مي چرخد ( سيارك)

 د) قطعه سنگي آسماني كه در سطح زمين پيدا مي شود( قمر)

  است؟4- تفاوت تعداد پروتون ها و نوترون ها در كدام اتم برابر 190

Li7الف) 
Fe56                       ب) 3

Be9                       ج) 26
N14                     د) 4

7 

 -  كدام يك از جمالت زير درباره ماشين هاي ساده زير صحيح است؟191

 الف) هر چه نسبت بازوي مقاوم به بازوي مقاوم به بازوي محرك بيشتر باشد افزايش نيرو بيشتر است.

 ب) جابجايي نيروي مقاوم در سطح شيب دار طول شيب است.

 ج) تيغه قيچي يك نوع پيچ است.

 د) از تركيب پيچ و گوه، مته به وجود مي آيد.

 -  كدام يك از روابط زير يك شبكه ي غذايي محسوب مي شود؟192

 الف) رابطه ي بين ماهي سفيد و سخت پوشان داخل آب.

 ب) رابطه ي بين دانه گندم و موش و عقاب.
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 ج) رابطه ي بين موجودات داخل يك بركه ي آب .

 د) رابطه ي بين يك پرنده و گياه سبز.

  كاغذ ليتموس آبي را قرمز مي كند و با تا ثير بر فلز منيزيم گاز هيدروژن آزاد مي كند. اين ماده چيست؟A- ماده 193

 الف) سديم هيدروكسيد                  ب) سديم كلريد

 ج) هيدروكلريك اسيد                  د) كلسيم كربنات 

 -  كدام يك از موارد زير بر اثر ضربه به آساني شكسته مي شود؟194

 الف) نقره                             ب) يد                         ج) مس                         د) سرب

 - كدام دانشمند كشف كرد كه در هسته  اتم عالوه بر پروتون، ذره ديگري به نام پروتون وجود دارد؟195

 الف) رادرفورد                        ب) بور                 ج) چادويك                    د) تامسون

- يك تكه ي بزرگ چوب بر روي سطح آب شناور مي ماند ولي يك سكه ي كوچك به زير آب مي رود، علت 196

 تفاوت در نسبت.................. آنهاست.

الف)
مجح
                               ب) مرج

نزو
                         ج) مرج

مرج
                   د) مجح

مرج
 نزو

 - تفاضل عدد جرمي با عدد اتمي يك اتم بيان كننده ي تعداد كدام ذره ي اتم است؟197

 الف) پروتون                    ب) پوزيترون                      ج)نوترون                          د) الكترون 

 - از واكنش سركه با كدام ماده ي زير نمك به دست مي آيد؟198
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 الف) صابون                    ب) كيوي                          ج) جوهر نمك                  د) ويتامين ث

 - تشابه شكل كناره هاي كدام دو قاره نظريه ي وگنر را به خوبي تاييد  مي كند؟199

 الف) غرب آمريكاي جنوبي با شرق آفريقا              ب) شرق آمريكاي جنوبي با غرب آفريقا

 ج) شرق آمريكاي شمالي با غرب آفريقا                  د) غرب آمريكاي شمالي با شمال آفريقا

 - نظريه ي « صفات اكتسابي ارثي مي شوند» مربوط به كدام دانشمند است؟200

 الف) ويسمن                     ب) المارك                         ج) داروين                    د) دووريس 

 -  كدام عامل سبب حركت ورقه هاي سنگ كره چيست؟201

 الف) جاذبه زمين         ب) جريان همرفتي           ج) سنگيني ورقه ها              د) خميري بودن گوشته

 -  علت حركت ورقه هاي سنگ كره چيست؟202

 الف) اختالف دما در نرم كره                         ب) اختالف چگالي در نرم كره 

 ج) جريان همرفتي در نرم كره                    د) زلزله هاي شديد

 - اگر انفجاري در خارج از جو زمين اتفاق افتد صداي اين انفجار....................203

 الف) بسيار دير به گوش ما مي رسد.                         ب) به زودي به گوش ما مي رسد

 ج) رسيدن صداي آن به گوش ما بستگي به محل زندگي ما دارد.           د) اصالَ به گوش ما نمي رسد.

  كيلوگرمي ايجاد مي شود؟5 كيلوگرمي و 10- در كدام تصوير تعادل بين دو وزنه ي 204
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 - از كدام روش براي باردار كردن فلزات مي توان استفاده كرد؟205

 الف) مالشي                ب) القايي                     ج) القايي و مالشي                د) به نوع فلز بستگي دارد 

 -  در چه صورت يك اتم داراي بار الكتريكي منفي مي شود؟206

 الف) بار گرفتن پروتون                           ب) بار گرفتن الكترون 

 ج) با از دست دادن الكترون                         د) با از دست دادن پروتون 

 كه O به نقطه ي A-  در شكل اگر سطح آب را در ظرف 207
3
 را B ظرفيت آن است برسانيم سطح آب در ظرف 1

 مشخص كنيد.

         2                      ب) نقطه ي 1الف) نقطه ي 

  4                            د) نقطه ي 3ج) نقطه ي 

 -  مقاومت الكتريكي يك رشته سيم درون المپ زماني كه روشن مي شود...................208  
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 الف) افزايش مي يابد           ب) كاهش مي يابد            ج) تغييري نمي كند              د) صفر مي شود

- جرقه زدن يك پيراهن پشمي هنگامي كه آن را از تن بيرون مي آوريم همانند كدام يك از پديده هاي زير 209

 است؟

 الف) باردار شدن ابرها                                            ب) تخليه ي ابرها 

 ج) حركت ابرها در آسمان                                    د) تشكيل شدن ابرها

-  ميله ي بارداري را  به كالهك الكتروسكوپ بدون بار نزديك مي كنيم. در كالهك و ورقه ها ي الكتروسكوپ 210

 به ترتيب چه باري ايجاد مي شود؟

 الف) مثبت، منفي                    ب) منفي، مثبت                   ج) مثبت، مثبت               د) منفي، منفي 

 -  مفصل هاي نيمه متحرك به وسيله ي ..................... در كنار يكديگر قرار گرفته اند.211

 الف) بافت پيوندي                ب) زردپي                  ج) رباط                      د) غضروف 

- ميله ي شيشه اي بارداري را در مرحله اول به پارچه پشمي باردارو در مرحله دوم به بادكنك باردار نزديك مي 212

 كنيم. نيروي الكتريكي بين آنها در اين دو مرحله به ترتيب كدام است؟

 الف) ربايشي، رانشي            ب) رانشي، ربايشي           ج) رانشي، رانشي               د) ربايشي، ربايشي 

 - نوروني كه پيام ها را از اندام به مغز مي رساند، كدام است؟213

 الف) نورون حسي       ب) نورون حركتي              ج) نورون رابط                  د) نورون حسي و رابط

 -  در ساخت آهن ربا به طريق مالشي، انتهاي تيغه كه محل برداشتن قطب مالش دهنده است چه قطبي مي باشد؟214
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 الف) مخالف قطب مالش دهنده                ب)هم نام با قطب مالش دهنده 

 N                                                د) قطب  Sج) قطب

 - كدام يك از هورمون هاي زير موجب ايجاد صفات ثانويه جنسي در مردها مي شود؟215

 الف) استروژن       ب) پروژسترون                ج) تستوسترون                  د) استروژن و پروژسترون

 - ترشحات كدام غده ي زير ما را در روبه رويي با خطرات ياري مي كند؟216

 الف) تيروئيد                     ب) لوزالمعده                     ج) فوق كليوي                  د) هيپوفيز

 شنوايي- چشايي و المسه ) به كدام قسمت از بدن منتقل شده و سپس به –-  احساس پنجگانه ( بينايي- بويايي 217

 ادراك تبديل مي شود؟

 الف) پوست بدن                     ب) مغز                        ج) نخاع                       د) گيرنده هاي حسي

 - كدام يك از جانداران زير در آخرين حلقه ي يك زنجيره ي غذايي قرار مي گيرند؟218

 الف) گياهان سبز                 ب) باكتري ها                    ج) جلبك هاي سبز                 د) انسان

 -  اگر به صورت يك نوزاد آب بپاشيد بازوان و پاهاي خود را بيرون پرتاب مي كند اين كار ......219

 الف) براي شناختن دنياي اطراف است و توسط مخ فرماندهي مي شود.   

  ب) براي حفظ تعادل است و توسط مخچه هدايت مي شود.

 ج) به طور غير ارادي صورت مي گيرد و انعكاس نام دارد.
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 د) به طور ارادي انجام مي شود و نوعي واكنش دفاعي است.

 -  ماهيچه هاي شانه، مري و قلب به ترتيب .................. مي باشند.220

 الف) مخطط، صاف و قلبي                         ب)  صاف، مخطط و قلبي 

      ج) مخطط، صاف و صاف                د) قلبي، صاف و قلبي

 -  وقتي كه سرعت يك ماشين در حال افزايش است شتاب آن...221

 الف) كم مي شود.                               ب) افزاينده مي باشد.    

   ج) كاهنده مي باشد.                  د) شتاب گاهي افزاينده و گاهي كاهنده مي باشند.

 - بروز صاعقه يا آذرخش در كدام يك از مكان هاي زير كم تر اتفاق مي افتد؟222

 الف) مناطق كويري مرطوب                        ب) مناطق كوهستاني مرطوب

 ج) مناطق كويري خشك                           د) مناطق كوهستاني خشك

 - كدام نمودار نشان دهنده  رابطه دماي كره زمين با مقدار كربن دي اكسيد هواست؟223
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ـ حالت كدام ماده در حالت معمولي غلط است؟ 224

الف ) جيوه ـ مايع   ب ) نيتروژن ـ گاز    

ج )  يد ـ مايع   د ) سديم ـ جامد 

Ni28ـ در اتم 225
60

   تعداد نوترون ها چقدر است؟ 

 88  د ) 60  ج ) 32  ب ) 28الف ) 

ـ در هسته ي يك اتم كامل پايداري هسته كدام است؟ 226

الف ) نيروي دافعه بين پروتون ها      

ب ) نيروي جاذبه بين الكترون ها و پروتون ها 

ج ) نيروي دافعه بين الكترون ها     

د ) نيروهاي هسته اي 

ـ اگر اتم هيدروژن الكترون خود را از دست بدهد حجم آن : 227

الف ) تغيير نمي كند ب ) زياد مي شود   



 ��وه �����ی دا�ی �وان
 

100 
 

ج ) كم مي شود  د ) ابتدا كم و سپس زياد مي شود 

ـ اگر از هسته ي اتمي يك نوترون خارج شود كدام تغيير زير ايجاد مي شود؟ 228

الف ) عدد جرمي يك واحد زياد مي شود.    

ب ) عدد اتمي يك واحد كم مي شود. 

ج ) عدد جرمي يك واحد كم مي شود.    

د ) عدد اتمي يك واحد زياد مي شود. 

ـ كدام دو ذره زير ايزوتوپ است؟ 229

H1الف ) 
1

H1+ ب ) 
1

He2ج )  
4

He2 د ) 
3

 

ـ تعيين كننده رفتار يك اتم تعداد كدام ذره آن مي باشد. 230

الف )  الكترون   ب ) نوترون    

ج ) پروتون         د ) الكترون و نوترون 

2+ـ تفاوت تعداد الكترون ها و نوترون هاي 231
26
56

Fe كدام است؟  

 56  د ) 26  ج ) 8  ب ) 6الف ) 

 - قيچي فلزبري از كداميك از ماشين هاي ساده زير تشكيل شده است؟232

 الف) يك اهرم و دو گُوه          ب) دو اهرم و دو گُوه               ج) دو اهرم و يك گُوه                     د) فقط دو اهرم

 - قرقره ي متحرك مانند كدام نوع اهرم عمل مي كند؟233

الف) اهرم نوع اول حالت دوم             ب) اهرم نوع سوم               ج) اهرم نوع دوم                  د) اهرم نوع اول حالت 

 اول
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  چند است؟ R- در شكل مقابل مقدار 234

  نيوتن300 نيوتن                   ب) 200الف) 

  نيوتن50 نيوتن                       د) 400ج) 

 - مزيت مكانيكي پيچ كداميك مي تواند باشد؟235

 6/1                         د) 1                    ج) 6/0                       ب) 6/1الف) 

 - در شكل مقابل وزن ميله چقدر باشد تا ميله در حال تعادل باقي بماند؟236

  نيوتن2 نيوتن                  ب) 5/1الف) 

  نيوتن3 نيوتن                  د) 25/2ج) 

 - كدام يك از موارد زير صحيح است؟237

 الف) همه ماشين ها دركار صرفه جويي مي كنند.                    ب) بعضي ماشين ها مقدار نيرو را كم مي كنند.

 ج) بعضي ماشين ها باعث صرفه جويي در كار مي شوند.           د) همه ي ماشين ها مزيت مكانيكي برابر يك دارند.

 - علت اينكه مايعات فشار را انتقال مي دهند اين است كه :238

 الف) مولكول هاي مايع روي يكديگر مي لغزند.                      ب) مايعات متراكم نمي شوند.

 ج) مايعات شكل ظرف را به خود مي گيرند.                            د) مايعات حجم مشخصي ندارند.

  سانتي متري چند پاسكال است؟40 گرم بر سانتي متر مكعب در عمق 4- فشار حاصل از مايعي به جرم حجمي 239

 16 × 103                  د) 16 × 102                    ج) 1 × 104                     ب) 1 × 103الف) 

 مطابق شكل وجود دارد، f2  و f1 شكل دو مايع مخلوط نشدني مانند روغن و آب به جرم حجمي U- در يك لوله 240

 كدام گزينه درست است؟

 f1  〉 f2                                  ب) f2  〉 f1الف) 

                                    د) مورد الف و ب هر دو مي تواند درست باشد.f2 =  f1ج)  
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 - عامل وجود فشار هوا بر اجسام روي سطح زمين ...................... است.241

الف) جنبش مولكول ها                     ب) سرعت مولكول ها                   ج) ضربه هاي متوالي               د) نيروي 

 گرانش زمين

  پاسكال است. اين فشار چند نيوتن بر سانتي متر مربع است؟2000- فشار حجمي بر روي زمين 242

 2 × 1000000/1               د) 2 × 104                              ج) 2 × 106                               ب) 2 × 1/0الف) 

 متري را حساب كنيد.( فشار 4 باشد، فشار وارد بر بدن يك غواص در عمق m3/kg 1020- اگر چگالي آب دريا 243

  )105جو = 

 1020 × 104                      د) 4080 × 105                        ج) 1020 × 105                        ب) 408/1 × 105الف) 

  چگونه است؟B و A- تبادل بار الكتريكي بين جسم 244

   B به A                                 ب) از A به Bالف) از 

                        د) تبادل صورت نمي گيرد.A به B و B به Aج) 

 - وقتي به يك رساناي الكتريكي كه روي پايه ي عايق قرار دارد بار الكتريكي بدهيم اين بار :245

الف) تماماً در يك نقطه داخل رسانا جمع مي شود.                             ب) بطور يكنواخت در تمام حجم رسانا پخش 

 مي شود.

.                                    د) تماماً روي سطح رسانا جمع مي شود.  ج) كمي از آن روي سطح رسانا پخش مي شود

- ميله ي پالستيكي بارداري را به كالهك الكتروسكوپ نزديك مي كنيم، بار كالهك و بار ورقه هر يك چه مي 246

 شوند؟

 الف) كالهك منفي و ورقه ها مثبت                             ب) كالهك مثبت و ورقه ها مثبت 

 ج) كالهك مثبت و ورقه ها منفي                                 د) كالهك منفي و ورقه ها منفي

 ؟نيست- كدام مورد صحيح 247
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 الف) در جسم نارسانا به تعداد كافي الكترون آزاد براي جابجايي وجود ندارد.

 ب) در مواد رسانا تعداد زيادي الكترون آزاد وجود دارد.

 ج) الكترون آزاد با جابجا شدن در داخل رسانا باعث جا به جايي بار الكتريكي از داخل رسانا مي شود.

 د) در جسم نارسانا الكترون آزاد وجود ندارد.

 - عامل ايجاد جريان الكتريسيته در مدار چيست؟248

 الف) اختالف پتانسيل              ب) شدت جريان الكتريكي              ج) مولد جريان الكتريكي                   د) باتري 

 - كدام نمودار صحيح است؟249

 

 الف)    ب)             ج)              د)

 - كدام مورد زير صحيح است؟250

الف) وقتي يك رشته سيم فلزي گرم مي شود مقاومت آن كم مي شود.   ب) مقاومت الكتريكي يك رسانا با ضخامت 

 رسانا رابطه ي مستقيم دارد.

ج) مقاومت الكتريكي يك رسانا با طول رسانا رابطه ي عكس دارد.           د) مقاومت الكتريكي يك رسانا با ضخامت 

 آن رابطه ي معكوس دارد.

 واتي در 100 واتي در مدت يك ساعت معادل با مصرف چند المپ 1000- مصرف انرژي الكتريكي يك اتوي 251

 مدت دو ساعت است؟

 20                             د) 5                        ج) 10                      ب) 2الف) 

- اگر شدت جريان عبوري در يك مقاومت معين دو برابر و زمان عبور جريان نصف شود اتالف انرژي ......... برابر 252

 مي شود.

 4                      د) 3                      ج) 2                          ب) 1الف) 
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 100 ولت در دو سر آن برقرار است و مقاومت آن 220- توان الكتريكي يك وسيله ي برقي كه اختالف پتانسيل 253

 اهم مي باشد، چقدر است؟

  22000                   د) 4840                     ج) 2200                      ب) 484الف) 

  قطب مي باشد.)S و N- كدام شكل صحيح است؟ (254

)                                                 ج)                                   د)   الف)                                                 ب

 - از مهمترين عوامل ضعيف شدن آهن ربا ................. و ..................... است.255

 الف) گرما - سرما                      ب) ضربه - سرما                    ج) گرما - ضربه                د) استفاده زياد از آهن ربا

 - در موتور الكتريكي چه پديده اي اتفاق نمي افتد؟256

 الف) تغيير جهت جريان           ب) ربايش و رانش              ج) قطع و وصل شدن جريان              د) حركت چرخشي

 - امكان تشكيل سيناپس در كدام محل ممكن نيست؟257

 الف) پوست، دندريت نورون حسي    ب) اكسون نورون حسي، دندريت نورون رابط

 ج) دندريت نورون حسي، اكسون نورون حركتي  د) اكسون نورون رابط، دندريت نورون حركتي

- اگر يك قطعه استخوان مرغ را به مدت يك هفته درون اسيد رقيق قرار دهيم كامالً نرم و انعطاف پذير مي شود 258

 زيرا :

 الف) اسيد رقيق باعث تجزيه سلولهاي استخواني مي شود و فقط ماده ي زمينه اي باقي مي ماند.

ب) اسيد رقيق باعث حل شدن رشته هاي پروتئيني و سلول هاي استخواني مي شود و فقط مواد معدني استخوان باقي مي 

 ماند.

ج) اسيد رقيق باعث حل شدن فسفر و كلسيم ماده ي زمينه اي شده ولي رشته هاي پروتئيني و سلولهاي استخواني باقي 

 مي ماند.
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د) اسيد رقيق باعث حل شدن رشته هاي پروتئيني ماده زمينه اي استخوان شده و مقاومت استخوان در برابر فشار كاهش 

 مي يابد.

 - با وجود نيروي زياد چگونه مي توان فشار را كم كرد؟259

 الف) كاهش سطح تماس   ب) لغزنده كردن سطح تماس ج) افزايش نيرو  د) افزايش سطح تماس

- اگر يك ميله ي پالستيكي را با پارچه ي پشمي مالش دهيم و آن را به كالهك يك الكتروسكوپ كه داراي بار 260

 منفي است نزديك كنيم چه روي مي دهد؟

 الف) انحراف ورقه ها كمتر مي شود.    ب) انحراف ورقه ها بيشتر مي شود.

 ج) انحراف ورقه ها ابتدا كم و سپس بيش تر مي شود.  د) ميزان انحراف ورقه ها هيچ تغيير نمي كند.

  ولتي نياز داريم؟5/1 اهمي به چند باتري 18 (نيم) آمپري در يك مقاومت 5/0- براي برقراري جريان 261

 6   د) 24   ج) 36   ب) 9الف) 

 - مفصل زانو و مفصل قفسه سينه به ترتيب از كدام نوع هستند؟262

 – ثابت       د) متحرك – نيمه متحرك ج) نيمه متحرك – متحرك ب) متحرك –الف) نيمه متحرك 

 ثابت

 - در رسوب دهنده ي الكتريكي :263

 الف) توري فلزي داراي بار مثبت               ب) توري فلزي بدون بار الكتريكي

 ج) ذرات گرد و غبار باردار شده روي توري رسوب مي كنند.           

 د) يك توري فلزي و يك تيغه فلزي كه به زمين متصل است به كار رفته است.

 - مايع مفصلي در كدام نوع مفصل ديده مي شود؟264

 الف) ثابت و متحرك  ب) نيمه متحرك  ج) متحرك و نيمه متحرك  د) متحرك

 - كدام گزينه صحيح نيست؟265
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 الف) سلولهاي عضالني قلبي و اسكلتي هر دو رشته اي هستند.

 ب) هنگامي كه ماهيچه اي منقبض مي شود، طول آن كم و ضخامتش زياد مي شود.

 ج) بزرگترين زردپي بدن آشيل است.

 د) ماهيچه صاف رشته اي و منشعب بوده و داراي يك يا دو هسته است.

 - در تنظيم مقدار قند خون به طور عمده چند هورمون و چه غده هايي دخالت دارند؟266

  فوق كليه– هيپوفيز – غده لوزالمعده – فوق كليه  ب) پنج هورمون – تيروئيد – غده لوزالمعده –الف) پنج هورمون 

  فوق كليه– غده هيپوفيز – هيپوفيز  د) دو هورمون – غده لوزالمعده –ج) چهار هورمون 

 - كار رشته هاي كوتاه (دندريت) و رشته هاي بلند (اكسون) سلول عصبي كدام است؟267

  بردن پيام به نورون– بردن پيام به اندام  ب) آوردن پيام به اندام –الف) آوردن پيام به نورون 

  آوردن پيام به اندام– آوردن پيام به نورون   د) بردن پيام به غدد –ج) بردن پيام به اندام 

 - در كدام شكل وضعيت بار الكتريكي روي كالهك و تيغه ها به درستي نشان داده شده است؟ 268

           الف)         ب)        ج)    د)

 - در يك ظرف دربسته هر چه گرما بيشتر شود فشار هواي درون آن بيشتر مي شود چون ...269

 الف) نيروي ربايش مولكولها زياد مي شود.   ب) فاصله مولكولها كاهش مي يابد.

 ج) شدت و تعداد برخورد مولكولها بيش تر مي شود.  د) تعداد مولكولها بيش تر مي شود.

 - كدام گزينه در ارتباط با نيم كره هاي مغز صحيح نيست؟270

 الف) نيم كره ي راست، بيش تر در زمينه هاي ادبي و هنري فعاليت دارد.

 ب) نيم كره ي چپ، كارهاي مهندسي، رياضيات و استدالل را انجام مي دهد.

 ج) ساختمان دو نيم كره ي راست و چپ مغز با هم مشابه است.

 د) نيم كره ي راست مغز مسئول كارهاي طرف چپ بدن است.
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 - تارهاي ماهيچه اي معادل كدام قسمت بافت عصبي است؟271

 الف) نورون   ب) تار عصبي    ج) اعصاب   د) اكسون

- اگر طبق شكل، يك ميله ي پالستيكي باردار را به گلوله فلزي نزديك كنيم سپس در همين حال انگشت دست را 272

 يك لحظه به گلوله بزنيم و ميله را از گلوله دور كنيم بار گلوله چه خواهد شد؟

 الف) منفي       ب) مثبت 

 ج) سمت چپ گلوله مثبت و سمت راست آن منفي  د) سمت راست مثبت و سمت چپ منفي

 10 نوشته شده، اگر اين المپ را به برق شهر وصل كنيم و مدت 220V و 60W- روي يك المپ عبارت 273

 ساعت روشن باشد، چند كيلووات ساعت انرژي مصرف مي كند؟

 6/0    د) 32/1   ج) 2/2   ب) 6الف) 

 را مصرف مي كند. اگر شدت جريان آن را دو برابر كنيم (به فرض P و توان R- يك وسيله ي برقي با مقاومت 274

 ) توان مصرفي چند برابر خواهد شد؟ Rثابت ماندن 

   ب) 2الف) 
4
   ج) 1

2
 4    د) 1

  سانتي متر باشد ارتفاع الكل چقدر است؟60- در شكل زير شير باز و دستگاه در حال تعادل است. اگر ارتفاع آب 275

gr80       ( 45    ب) 30الف)    آب )=gr1 الكل     و   =/

   75   د) 60ج) 

  وصل كنيم چه تواني مصرف مي كند؟100 ولتي را به ولتاژ 250 وات و 500- اگر يك المپ 276

  وات100 وات   د) 80 وات  ج) 60 وات  ب) 40الف) 

 - فشار هوا در كدام مورد زير از همه بيش تر است؟277

  طبقه  ج) در قله ي دماوند د) قله ي اورست20الف) كنار دريا   ب) باالي ساختمان 
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 - كداميك از عوامل زير در مقدار نيرويي كه از طرف مايع بر كف ظرف آن وارد مي شود بي تأثير است؟278

 الف) ارتفاع مايع    ب) نوع مايع  ج) شكل ظرف  د) مساحت كف ظرف

- اگر چگالي آب دريا 279
3m

kg 1020 متري چقدر است؟     « فشار 4 باشد فشار وارد بر بدن يك غواص در عمق 

  » 105جو = 

    د) هيچكدام4080 × 105   ج) 1020 × 105     ب) 408/1 × 105الف) 

 - كدام جمله صحيح است؟280

 الف) در مالش ممكن است بار الكتريكي منفي يا مثبت بوجود آيد.     

  ب) نام ديگر الكتريسيته مالشي الكتريسيته ساكن است.

  ج) آنچه موجب حركت الكترونها مي شود فقط نيروي ربايش بين آنهاست.  

 د) هر سه جمله صحيح است.

 سانتي متر كه روي پايه ي عايق قرار دارند و هر 10 سانتي متر و ديگري به شعاع 5- دو كره ي مسي يكي به شعاع 281

يك داراي بار الكتريكي منفي است، اگر اين دو كره را با يك رشته سيم نازك به هم وصل كنيم بار الكتريكي بين دو 

 كره چگونه مبادله مي شود؟

 الف) از بزرگتر به كوچكتر     ب) از كوچكتر به بزرگتر   

 ج) مبادله بار صورت نمي گيرد.   د) هر دو كره بدون بار مي شوند.

  چقدر است؟B و A- در شكل مقابل مقاومت معادل بين دو نقطه 282

 5/1   ب) 16الف) 

 3   د) 6/1ج) 

  ولتي را به طور موازي به يكديگر متصل مي كنيم. ولتاژ نهايي چقدر است؟5/1 باطري 3- 283

 

A B

Ω4
Ω4

Ω6

51 /

A B51 /

51 /
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  ولت8 ولت  د) 5/1 ولت  ج) 5 ولت  ب) 5/4الف) 

 مي باشد در B به سوي A  را آهن ربا كنيم، مالش از طرف AB ، مفتول N و S- مي خواهيم با مالش آهن رباي 284

 اين صورت :

  آهن ربا نمي شود.  A شمال ولي قطب B شمال مي شود.  ب) قطب Aالف) قطب 

  جنوب مي شود.A شمال مي شود.  د) قطب Bج) قطب 

 - بزرگترين و حجيم ترين مركز عصبي به ترتيب چيست؟285

 الف) مخ و نخاع   ب) مخچه و بصل النخاع    ج) نخاع و بصل النخاع   د) مخ و مخ

- اگر چيزي ناگهان به سمت چشم شما پرتاب شود شما بي اختيار پلك چشم خود را مي بنديد كدام بخش دستگاه 286

 عصبي فرمان بسته شدن پلك ها را صادر مي كند.

 الف) مخ   ب) مخچه   ج) بصل النخاع   د) نخاع

32800- جرم يك قطعه آلومينيوم با چگالي 287
m

kg 30020 را كه داراي حجم m/ است برابر .............. و وزن 

 ظاهري اين قطعه كه كامالً در آب فرو مي رود برابر .............. مي باشد.

  نيوتن20 نيوتن ، 56 نيوتن    ب) 36 كيلوگرم ، 6/5الف) 

  نيوتن36 كيلوگرم ، 2 نيوتن    د) 20 كيلوگرم ، 56ج) 

  چقدر است؟F %  باشد نيروي 80- در شكل مقابل اگر بازده 288

 N 100  ب) N 25الف) 

 N 50  د) N 5/37ج) 

12- در شكل مقابل اصطكاك و جرم نخ ناچيز است چه رابطه اي بين 289 MM  برقرار باشد تا دستگاه به حالت ,

 تعادل درآيد؟

A B

N

S

cm  30  cm  10  

kg  12  

F  
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12الف)  2MM    ب) =
2
1

2
MM =  

21ج)  MM 12   د) = 3MM =  

 باشد، ارتفاع الكل چقدر cm 60- در دستگاه شكل زير شير باز و دستگاه در حال تعادل است، اگر ارتفاع آب 290

 است؟

 )380
cm

gr/= 3       الكل و
1

cm
g=( آب          

 45   ب) 30الف) 

  75   د) 60ج) 

 متر است. اگر چگالي آب ( 3 متر مربع و ارتفاع آب در آن 100- مساحت كف استخري 291

3100010
m

kg
kg

Ng   ) باشد، نيرويي كه آب بر كف استخر وارد مي كند چند نيوتن است؟=,

 ×3103   د) ×6103  ج) ×5103   ب) ×4103الف) 

 - يك كره ي شيشه اي را از نقطه اي به يك پارچه مالش مي دهيم. بار ايجاد شده در شيشه  :292

 الف) در سطح خارجي به طور يكنواخت توزيع مي شود. ب) در تمام حجم شيشه بطور يكنواخت توزيع مي شود.

 ج) در مركز كره متمركز مي شود.    د) در نقطه تماس باقي مي ماند.

 - در هادي هاي فلزي عامل انتقال بار الكتريكي چيست؟293

 ب) نوترون ها و الكترونها  ج) الكترونها و پروتونها د) الكترون هاي آزاد    الف) همه الكترونهاي فلز

 - در شكل مقابل ولت سنج و آمپر سنج به ترتيب كدام مقادير را نشان مي دهند؟294

 A 45  و  V 5/1    ب) A 45/0  و  V 5/1الف) 

 A 45  و  V 5/4   د) A 45/0  و  V 5/4ج) 

 آب الكل
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 اهم 100 ولت در دو سر آن برقرار است و مقاومت آن 220- توان الكتريكي يك وسيله برقي كه اختالف پتانسيل 295

 باشدچقدر است؟ 

 22000   د) 4840  ج) 2200   ب) 484الف) 

 را مصرف مي كند. اگر شدت جريان آن را دو برابر كنيم (به P و توان R- يك وسيله برقي با مقاومت الكتريكي 296

  ) توان مصرفي چند برابر خواهد شد؟Rفرض ثابت ماندن 

    ب) 2الف) 
4
    ج) 1

2
 4    د) 1

 10 نوشته شده، اگر اين المپ را به برق شهر وصل كنيم در مدت V220 و W 60- روي يك المپ عبارت 297

 ساعت روشن باشد، چند كيلووات ساعت انرژي مصرف مي كند؟

 6/0    د) 32/1    ج) 2/2   ب) 6الف) 

 - در مدار مقابل كداميك از المپ ها هنگام بسته بودن مدار روشن نيست؟298

 3 و 2                                ب) 1الف) 

                                      د) هيچكدام4ج) 

  وصل كنيم چه تواني مصرف مي كند؟100 را به ولتاژ V250 و W 500- اگر يك المپ 299

 W 100   د) W 80   ج) W 60   ب) W 40الف) 

 - كدام يك از نمودارهاي زير تغييرات مقاومت يك سيم را بر حسب طول آن درست نشان مي دهد؟300

 

 الف)   ب)   ج)    د)

 ولتي به دو سر مدار برقرار شود جريان كل مدار چند آمپر 30- در مدار شكل زير اگر اختالف پتانسيل سيستم 301

 است؟
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الف) 
3
ب)                  2   ج) 1

2
  3د)             1

 - در موتور الكتريكي دستگاهي كه جهت جريان را عوض مي كند ......................... نام دارد.302

 الف) آرميچر   ب) كوموتاتور   ج) آهنربا  د) سيم پيچ 

 - در زنگ اخبار كدام پديده اتفاق نمي افتد؟303

 الف) تغيير جهت جريان   ب) قطع و وصل كردن جريان        ج) نيروي ربايش       د) حركت رفت و برگشت

 - بافت پيوندي محكمي كه دو سر ماهيچه ها را به استخوان متصل مي كند چه نام دارد؟304

 الف) رباط   ب) مفصل   ج) تاندون  د) غضروف

 - راست دست بودن و درك هنري به ترتيب مربوط به كدام نيمكره هاي مخ است؟305

  چپ– راست د) راست – راست  ج) راست – چپ   ب) چپ –الف) چپ 

 - ويژگي ساختاري نورون حسي كدام است؟306

  آكسون بلند يا كوتاه– آكسون كوتاه   ب) دندريت كوتاه –الف) دندريت بلند 

  آكسون بلند يا كوتاه– آكسون بلند    د) دندريت بلند –ج) دندريت كوتاه 

 متري از سطح مايع در يك لوله ايجاد شده است. براي جلوگيري از نفوذ 4  در عمق cm2 5- سوراخي به مساحت 307

 ؟آب به داخل لوله چه نيرويي بر حسب نيوتن الزم است

 20    د) 22    ج) 23    ب) 24الف) 

- دو جسم را به داخل آب برده ايم از وزن هر دو جسم به يك اندازه كم شده است اين دو جسم در كدام مورد 308

 مشابه اند؟

 الف) حجم    ب) چگالي   ج) جرم حجمي         د) وزن

  مطابق شكل وجود دارد.2ρ و 1ρ شكل، دو مايع مخلوط نشدني به چگالي U- در لوله ي 309
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 كدام گزينه درست است.

 2ρ و 1ρ      د) 2ρ و 1ρ  ج) 2ρ و 1ρ          ب) 2ρ و 1ρالف) 

 - عامل فشار هوا كدام مورد است؟310

 الف) جنبش مولكول هاي گاز ب) نيروي گرانش زمين        ج) ضربه مولكولهاي گاز ديواره       د) هر سه گزينه

 - وقتي دهانه ي باالي پي پت را مي بنديم به اين دليل آب درون پي پت بيرون نمي ريزد كه :311

 الف) اگر آب بيرون بريزد خالء ايجاد مي شود         

  ب) درون پي پت در فضاي باالي آب هوا وجود ندارد. 

 ج) هوا از سوراخ پايين به آب فشار وارد مي كند          

 د) سوراخ پايين پي پت كوچك است و كشش سطحي آب مانع مي شود آب بيرون بريزد

  الكتروسكوپ :- اگر ميله اي با بار منفي را به كالهك يك الكتروسكوپ با بار مثبت نزديك كنيم انحراف ورقه ي312

 الف) زياد مي شود       ب) كمتر مي شود     ج) تغيير نمي كند         د) به صفر مي رسد

 - يك كره ي شيشه اي را از نقطه اي به يك پارچه مالش مي دهيم، بار ايجاد شده در شيشه :313

 الف) در سطح خارجي به طور يكنواخت توزيع مي شود

 ب) در تمام حجم شيشه به طور يكنواخت توزيع مي شود

 ج) در مركز كره متمركز مي شود   

 د) در نقطه ي تماس باقي مي ماند

 - از الكتروسكوپ براي كدام منظور استفاده مي شود؟314

 الف) اندازه گيري انرژي الكتريكي  ب) تشخيص وجود بارهاي الكتريكي

 ج) تعيين اختالف سطح الكتريكي   د) تعيين شدت جريان برق

 - آمپرسنج وسيله ايست كه از آن براي اندازه گيري ........ استفاده مي شود و يا بصورت ...... در مدار قرار گيرد.315
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 الف) اختالف پتانسيل ـ متوالي   ب) شدت جريان ـ متوالي

 ج) شدت جريان ـ موازي          د) اختالف پتانسيل ـ موازي

  يكسان است ؟L2  و L1  - در مدار مقابل كدام خصوصيت الكتريكي در مورد المپ هاي 316

 الف) انرژي پتانسيل الكتريكي             ب) مقاومت الكتريكي 

 ج) شدت جريان الكتريكي                         د) اختالف پتانسيل الكتريكي

 - در شكل مقابل ولت سنج و آمپرسنج به ترتيب كدام مقادير را نشان مي دهند؟317

 3 و 15                         د) 75 و 5/7 ج) 75 و 15             ب) 3 و 5/7الف) 

  اهم و اختالف پتانسيل20- انرژي الكتريكي مصرف شده در مدت نيم دقيقه در يك اتوي الكتريكي با مقاومت 318

 V 220چند ژول است؟   

 12100         د) 7260   ج) 1210    ب) 72600الف) 

  آمپر از آن مي گذرد، چند كيلو وات است؟20  كه جريان 15- توان الكتريكي يك وسيله ي برقي با مقاومت   319

 6          د) 3   ج) 3000   ب) 6000الف) 

 - مقاومت الكتريكي يك المپ معمولي در حالت :320

 الف) خاموش صفر است                                    ب) خاموش و روشن يكسان است

 ج) روشن كمتر از خاموش                                   د) روشن بيشتر از خاموش

 - با توجه به نمودار مقابل كدام گزينه صحيح است ؟321

 الف) نموداري كه شيب كمتر دارد مقاومتش بيشتر است

 ب) نموداري كه شيب كمتر دارد مقاومتش كمتر است

 ج) هر دو نمودار مقاومت يكسان دارند

 د) شيب با مقاومت رابطه مستقيم دارد
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 - يك ميله آهن ربا را از وسط نصف مي كنيم، هر نيمه آن چگونه است؟322

 الف) آهن ربايي كه دو قطب هم نام دارد   ب) آهن ربايي كه فقط يك قطب دارد

 ج) خاصيت آهن ربايي ندارد             د) يك آهن رباي كامل است

 - كدام استخوان در خون سازي نقش ندارد؟323

 الف) جمجمه   ب) لگن   ج) سينه          د) كف دست

 - هورمون آدرنالين :324

 الف) در هنگام درس ترشح مي شود   ب) طپش قلب را كند مي كند  

 ج) تنفس را كند مي كند                               د) خون عظالت ادراري را كاهش مي دهد

 - كدام خصوصيت مربوط به نورون حسي است؟325

 الف) دندريت بلند ـ آكسون بلند                            ب) دندريت كوتاه آكسون كوتاه

 ج) دندريت بلند ـ آكسون كوتاه          د) دندريت كوتاه ـ آكسون كوتاه يا بلند

 - مركز دركهاي هنري و ادبيات به ترتيب در كجاست؟326

 الف) نيمكره ي راست ـ نيمكره ي چپ                     ب) نيمكره ي چپ ـ نيمكره ي چپ 

 ج) نيمكره ي راست ـ نيمكره ي راست          د) نيمكره ي چپ ـ نيمكره ي راست
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