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گـر .) گوينـد رفت و برگشت آونگ، حركـت نوسـانی میبه يک حركت . (دهد بار حركت نوسانی انجام می ۱۰مطابق شكل، آونگی  -36 ا

 )بدون در نظر گرفتن اصطكاک(قدر است؟  آونگ چه ۀشد متر باشد، مسافت پيموده سانتی ۵، برابر B ۀتا نقط A ۀنقط ۀفاصل

۱ (cm۵۰  
۲ (m۱  
۳ (m۲  
۴ (cm۱۵۰  

. پيمايـد سـاعت می ۳ومتر اسـت، در مـدت كيل ۲۰مسير را كه  ۀكيلومتری را در مدت يک ساعت و بقي ۱۰سواری مسير  دوچرخه -37
 چند متر بر ثانيه بوده است؟حدود سوار در اين مسير  تندی متوسط دوچرخه

۱(/7 5   ۲ (۱۰  ۳ (۲  ۴ (۲۰ 

kmبا تنـدی متوسـط Aاتومبيل . كنند حركت می  مطابق شكل، دو اتومبيل از يک مبدأ شروع به -38
h

بـا تنـدی  Bو اتومبيـل  54

mمتوسط
s

بين دو اتومبيل چند كيلـومتر  ۀدقيقه از شروع حركت، فاصل ۲۰پس از گذشت . كنند طرف يک مقصد حركت می به 20

 شود؟ می

۱ (۶  
۲ (۳۶۰  
۳ (۶۰  
۴ (۳۶ 

كننـد و پـس از  ديگر حركت می سمت يک زمان به اين دو دونده، هم. ديگر قرار دارند يک كيلومتر از يک ۀفاصل به Bو  A ۀدو دوند -39

گر تندی متوسط دوند. رسند هم می ثانيه به ۱۰۰ mبرابر A ۀا
s

 چند متر بر ثانيه است؟ B ۀباشد، تندی متوسط دوند 4

۱ (۸  ۲ (۶  ۳ (۴  ۴ (۱۰ 

ديگـر  صبح در يک ايستگاه بـه هم ۱۰در ساعت  كنند و ديگر حركت می طرف يک صبح از دو شهر مختلف به ۶دو قطار در ساعت  -40
گر فاصل. تندی متوسط يكی از قطارها دوبرابر تندی متوسط قطار ديگر است. رسند می جـا  بين اين دو شهر كـه قطارهـا از آن ۀا

 رسد؟ كيلومتر باشد، قطاری كه حركتش تندتر است، در چه ساعتی به مقصد می ۶۰۰اند،  شروع به حركت كرده

 بعد از ظهر ۶) ۴  صبح ۱۱) ۳  بعد از ظهر  ۴) ۲  ظهر ۱۲) ۱

،)شناسـي و شـيمي   فيزيـك، زمـين  ( ، علـوم تجربـي مطـابق رونـد تفكيكـي     1 سـري ، لطفـاً از بـين سـؤاالت    يگرامـ  آمـوز  دانـش : توجه
ــماره( ــا  36ي  شــــ ــري و ) 55تــــ ــد   2ســــ ــابق رونــــ ــي مطــــ ــوم تجربــــ ــي ، علــــ ــاب درســــ ــماره( كتــــ ــا  56 ي شــــ ،)70تــــ

  .را به انتخاب خود پاسخ دهيد يسر كفقط ي

)55تا36سؤاالت(علوم تجربي مطابق روند تفكيكي
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 است؟ نادرستكدام گزينه  - 41

  . شده است زمان صرف شده تقسيم بر مدت تندی متوسط يک متحرک برابر است با، مسافت پيموده) ۱
گر هم سرعت و هم) ۲   .دانيم جهت حركت جسمی را بدانيم، در واقع تندی آن جسم را می  ا
  .شده است زمان صرف جايی متحرک تقسيم بر مدت ک برابر است با، مقدار جابهسرعت متوسط يک متحر) ۳
 . طور يكنواخت بر روی مسير مستقيمی حركت كند، مقدار تندی متوسط و سرعت متوسط متحرک برابرند وقتی متحركی به) ۴

گر تندی متوسـط  .كنند پرواز می ،قرار داردكيلومتری  ۲۴۰۰ ۀزمان از يک فرودگاه به مقصد فرودگاه ديگری كه در فاصل دو هواپيما هم - 42 ا

kmبرابر Aهواپيمای 
h

kmبرابر Bو تندی متوسط هواپيمای  800
h

 رسد؟ چند ساعت ديرتر به مقصد می Aهواپيمای  ،باشد 1200

۱ (۲  ۲ (۱  ۳ (۴  ۴ (۳ 

سرعت متوسط اين متحرک چنـد متـر بـر . پيمايد كيلومتر را می ۵۴دقيقه، مسافت  ۱۵متحركی در يک مسير مستقيم در مدت  - 43
 ثانيه است؟

۱ (۲۱۶  ۲ (۶  ۳(/21 6   ۴ (۶۰ 

mاتومبيلی نصف مسيری را با تندی متوسط -44
s

اين اتومبيل نصف ديگر مسير را با تندی متوسط چند متر بـر ثانيـه . پيمايد می 20

mتا تندی متوسط آن بهطی كند 
s

 برسد؟ 24

۱ (۳۰  ۲ (۴۴  ۳ (۴  ۴ (۲۸ 

جايی  جابه برداردر رابطه با . رسد می D ۀبه نقط Cو  Bكند و پس از عبور از  حركت می  شروع به A ۀمطابق شكل، متحركی از نقط -45
 .را انتخاب كنيدمتحرک، گزينه درست 

D.متصل است A ۀبه نقط D ۀبرداری كه از نقط) ۱ A   
A.متصل است D ۀبه نقط A ۀبرداری كه از نقط) ۲ D   
  . باشد متر می ۱۸جايی،  مقدار جابه) ۳
  . بردارها يكسان است ۀدرست هستند، زيرا انداز) ۲(و ) ۱(هر دو گزينه ) ۴

  
 ؟آيد نمیوجود  اقيانوسی به های ميان كوه زير در محّل تشكيل رشته ۀكدام پديد - 46

  فشان آتش) ۴  جديد ۀپوست) ۳  زلزله) ۲  گودال عميق اقيانوسی) ۱
 كدام محيط در درياها محّل مناسبی برای تشكيل فسيل جانداران است؟ -47

  . های عميق درياها، زيرا فشار آب و رسوبات بسيار زياد است محيط) ۱
  . شوند شوند و تبديل به فسيل می  الی رسوبات دفن می جانداران در البههای بسيار عميق درياها، زيرا  محيط) ۲
  . عمق درياها، زيرا تنوع جانوری زياد است های كم محيط) ۳
 .كنند ها جانداران زيست می ه جای آنشود، زيرا در هم در همه جای درياها فسيل تشكيل می) ۴
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های  اليـه(پيـدا كـرد؟  توان نمیها  پيدا شده است، فسيل دايناسور را در كدام اليه C ۀمطابق شكل، فسيل يک پستاندار در الي - 48
 .)اند طرف باال پديد آمده ترتيب، از پايين به رسوبی به

۱ (B  وD  وE  
۲ (B  وC  وD  
۳ (C  وD  وE   
۴ (A  وB  وC  

 اند؟ ها چه عمقی داشتهها دريا توانيم پی ببريم كه در گذشته در آن محل ها می چگونه با بررسی فسيل - 49

  . كردند هايی با درياهای عميق زيست می ای داشتند، در گذشته در محل هايی كه بدن ساده فسيل) ۱
  . كردند هايی با درياهای عميق زيست می تری داشتند، در گذشته در محل هايی كه بدن پيشرفته فسيل) ۲
  . كردند عمق زندگی می هايی با درياهای كم ای داشتند، در گذشته در محل هايی كه بدن ساده فسيل) ۳
 . توان به عمق درياها پی برد با بررسی فسيل، نمی) ۴

 .)اند رسوب كرده Cتا  Aترتيب حروف  های رسوبی، به اليه(دهد؟  كدام گزينه، ترتيب پيدايش فسيل جانداران را درست نشان می -50

۱ (  ۲ (  

  

۳ (  ۴ (  

 
 تر است؟ مناسب) پالستيكی(های پليمری  زبالهكدام روش، برای رهايی از  - 51

  ها در زير خاک  دفن كردن آن) ۲  سوز های زباله ها در كوره سوزاندن آن) ۱
 ها  بازگردانی و ساخت وسايل نو از آن) ۴  ها و ريختن در دريا پودر كردن آن) ۳

 چه كاربردی دارد؟ نماد - 52

  .محيطی است  استاندارد زيست ۀدهند نشان) ۱
  . ها و پليمرها است برای كمک به جدا كردن پالستيکكدی ) ۲
  .دهد شده را نشان می بندی نوع مواّد افزودنی به يک كاالی بسته) ۳
كی است ۀدرج ۀدهند نشان) ۴  . بهداشتی و سالم بودن يک خورا

 آيند؟ شمار می مواد پليمر به ۀهم ه،در كدام گزين - 53

کپالستيک ـ نشاسته ـ سولفوريک اسيد ـ ) ۱ كسيژن ـ سولفوريک اسيد ـ آمونياک ـ سلولز) ۲  آمونيا   ا
 ابريشم ـ سولفوريک اسيد ـ پالستيک ـ آمونياک ) ۴  سلولز ـ ابريشم ـ پنبه ـ پالستيک) ۳
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 دهد؟ ترين درصد جرمی را تشكيل می زمين، بيش ۀكدام عنصر هم در بدن انسان و هم در پوست -54

كسيژن) ۴  كلسيم) ۳  هيدروژن) ۲  كربن) ۱  ا

سـوم چنـد الكتـرون دارد و  ۀهفتمين عنصـر در دور. بندی عنصرها، پنج الكترون دارد دوم جدول طبقه ۀمين عنصر در دورسو -55
 الكترونی آن هستند؟ ۀترين الي ها در بيرونی چندتا از اين الكترون

  ۵ـ  ۱۶) ۲    ۷ـ  ۱۷) ۱
   ۳ـ  ۱۷) ۴    ۷ـ  ۱۵) ۳

  

  
  

  
 باشد؟ نمیها  يک از مزايای استفاده از پالستيک كدام - 56

  پذيری باال  قابليت شكل) ۲    عايق حرارتی خوب ) ۱
  نسبتاً ارزان ) ۴    زياد  ۀحجم زبال) ۳

 زير صحيح نوشته شده است؟  ۀشد هيک از مواّد ساخت منشأ كدام - 57

  فلز آهن  ها  كشی ساختمان سيم در سيم) ۲    خاک رس  كاشی ) ۱
 فلز آهن  كانال كولر ) ۴    گاز متان  رنگ ) ۳

 ؟ شود نمیيک از تركيبات زير جزو پليمرها محسوب  كدام - 58

  نشاسته ) ۲    سلولز ) ۱
 آمونياک ) ۴    تفلون ) ۳

 ترتيب، از راست به چپ كدام هستند؟  زمين و بدن انسان به ۀترين عنصر موجود در پوست فراوان - 59

كسيژن ـ كربن ) ۱ كسيژن ) ۲    ا كسيژن ـ ا   ا
كسيژن ) ۳ كسيژن ) ۴    كربن ـ ا  سيلسيم ـ ا

)كدام يک از خواّص شيميايی مربوط به ليتيم -60 Li)3 باشد؟  می 

كسيژن به) ۲    . باشد جزو گروه دوم می) ۱ كنش می با ا   . دهد سختی وا
كنش می با آب به) ۳  . باشد نافلز جامد می) ۴  . دهد شدت وا

)نيتروژن -61 N)7 جدول تناوبی قرار گرفته است............  شكل است كه در گروه نافلزی گازی . 

 فتم ه) ۴  سوم ) ۳  چهارم ) ۲  پنجم ) ۱

 گروه هستند؟  يک از عناصر زير، هم كدام -62

۱(Mg , Li12 3     ۲(Na , Cl11 17   
۳(Be , Na4 11     ۴(Ca , Mg20 12  

 توانند فلز باشند؟  يک از عناصر فرضی زير می كدام -63

۱(X8   ۲(Y7   ۳(Z6   ۴(A4  

)70تا  56سؤاالت ( علوم تجربي مطابق روند كتاب درسي
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 يک از عناصر زير خواّص شيميايی نسبتاً مشابهی دارند؟  كدام - 64

  ) ۱۴(ـ سيليسيم ) ۶(كربن ) ۲    ) ۱۶(ـ گوگرد ) ۱۵(فسفر ) ۱
 ) ۱۳(ـ آلومينيوم ) ۱۲(منيزيم ) ۴    )  ۴(ـ بريليم ) ۳(ليتيم ) ۳

 های طبيعی بدن چيست؟  نقش سديم و پتاسيم در فعاليت - 65

  تنظيم فعاليت سوخت و ساز بدن) ۲    هموگلوبين خون  ساختمان) ۱
  رشد استخوان ) ۴    های قلبی  فعاليت) ۳

كسيژن، كربن، هيدروژن و نيتروژن، از عناصر اصلی سازند -66 ها در بدن صحيح نوشته  يک از آن كدام ۀدموارد استفا. باشند بدن می ۀا
 ؟ استنشده 

كسيژن) ۱   تر در ساختار آب موجود در بدن  بيش: ا
  تركيبات هيدروژنی در بدن  ۀاتم اصلی سازند: كربن) ۲
  ها و تركيبات كربنی  در ساختار آب، سلول: هيدروژن) ۳
  ها در آمينواسيدها و پروتئين: نيتروژن) ۴

كنش شيميايی روبه -67 )  )   هابر  روش به NH3توليد. (را كامل كنيد رو وا )


)گاز هيدروژن 2 )


1
 

  گاز آمونياک : ۲ ۀگاز نيتروژن، ماد: ۱ ۀماد) ۱
  نيتريک اسيد : ۲ ۀگاز نيتروژن، ماد: ۱ ۀماد) ۲
كسيژن، ماد: ۱ ۀماد) ۳   آب : ۲ ۀگاز ا
ک، ماد: ۱ ۀماد )۴  گاز نيتروژن : ۲ ۀگاز آمونيا

 است؟  نشدهكار برده  يک از عناصر زير به در تركيب شيميايی كات كبود، كدام -68

كسيژن ) ۴  گوگرد ) ۳  نيتروژن ) ۲  مس ) ۱  ا

 دهد؟  شكل زير، كدام مفهوم علمی را در مورد پالستيک نشان می -69

 ها  تفكيک پالستيک) ۱

 ها  پالستيک ۀتجزي) ۲

 ها  كيفيت پالستيک) ۳

 ها  بازگردانی پالستيک) ۴

 گيرد؟  اين عنصر در كدام ستون قرار می. باشد می ۱۵عنصری دارای سه مدار الكترونی و عدد اتمی  - 70

  ششم ) ۴  پنجم ) ۳  چهارم ) ۲  سوم ) ۱
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