
 

79-79سال تحصیلی:                                                              )ره(مجتمع فرهنگی، آموزشی عالهم طباطبایی

        

 79-79سال تحصیلی:                              

 

 به هیچ عنوان بارکد باال را مخدوش نکــنید! 

 

 نمره(3جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: ) -1

 .نامند می.......... .......را ........ کنند نمیکه آوند دارند ولی دانه تولید  گیاهان ازگروهی 

 .اند شده تبدیلکه به سنگ  باشند می....... ............جزایر خارک و کیش، پوسته آهکی ........

 ................ است. ............ وجود کرم های نشانهاز  ناحیه شکم، در  ددرو  خوابی بی ،، اسهالاشتهایی بی

 .کنند می محصوالت کشاورزی وارد......... بیشترین آسیب را به .......حشرات در طول زندگی خود در مرحله...........

 ........... رسانای جریان برق نیستند........ترکیبات یونی در حالت........ 

 .گویند می............. ......ترکیباتی که فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوتی دارند .....به  

 نمره(1فرمول شیمیایی ترکیبات زیر را بنویسید: )-2

 ب( کلسیم اکسید)آهک(       الف( آمونیاک

  پنتاند(      سولفوریک اسیدج( 

Clنمره( 1گرم سدیم کلرید، چند گرم کلر و چند گرم سدیم  نیاز است؟ ) 119طبق قانون پایستگی جرم برای تولید  -3 Na35 23
17 11، 

 

 

 

 

 

 

 فراهم است، فرمول مولکولی آن را نوشته و فرمول ساختاریاتم کربن و مقدار کافی اتم هیدروژن  11برای هیدروکربنی  -4

 نمره(1این هیدروکربن را رسم کنید؟ ) زنجیر راست

 

 

 

 



 

79-79سال تحصیلی:                                                              )ره(مجتمع فرهنگی، آموزشی عالهم طباطبایی

        

 79-79سال تحصیلی:                              

 

 به هیچ عنوان بارکد باال را مخدوش نکــنید! 

 

درستی یا نادرستی جمالت زیر را بیان کنید؟)در صورت نادرستی جمله    KMnO4با توجه به ترکیب پتاسیم پرمنگنات  -5

 نمره( 2صحیح را بنویسید( )

 اتم وجود دارد. 7عنصر و  4الف( در ساختمان پتاسیم پرمنگنات 

 است. شده تشکیلب( این ترکیب از عناصر فلزی و نافلزی 

 است. شده تشکیلج( ترکیب شیمیایی پتاسیم پرمنگنات از دو نافلز و یک فلز 

 د( ترکیب شیمیایی پتاسیم پرمنگنات یک ترکیب یونی است.
 

انداخته  ها لولهبه داخل  زمان هم طور بهرا جداگانه در سه لوله داریم، اگر سه گلوله فلزی یکسان  C, B, Aسه هیدروکربن -9

)ربایش مولکولی ینبو نیروی   جوش نقطه ازلحاظرا  ها یدروکربنهخواهد بود. این  زیرمطابق شکل  ها آنشوند وضعیت 

 نمره(   25/1را بیان کنید؟ )وقوع این پدیده مولکولی( مقایسه کنید و علت 

                                                                                                                      

                                  

A           B             C                      A              B          C 

 

 

 

 

 نمره(1مورد( )4را نام ببرید؟) ها سرخسویژگی  -9

 

 

 

 نمره( 5/1) بنویسید؟ را دار سوراخ بدن با یجانوران ویژگی از مورد 3 و گیرد یم قرار جانوران از دسته کدام در ها اسفنج -8

 

 

ساعت 1پس از   



 

79-79سال تحصیلی:                                                              )ره(مجتمع فرهنگی، آموزشی عالهم طباطبایی

        

 79-79سال تحصیلی:                              

 

 به هیچ عنوان بارکد باال را مخدوش نکــنید! 

 

 نمره( 1)  بنویسید؟ را هرکدام وظیفه و ببرید نام را آوندی یها بافت انواع -7

    

 

   

 

 نمره( 1؟)گیرد یمقطری در گیاهان چگونه و توسط چه اندامی صورت رشد طولی و رشد  -11

 

 

 

 

قائم روی سطح افقی قرار دارند،اگر سطح مقطع و ارتفاع استوانه اولی چهار برابر سطح  طور بهتو پر  جنس همدو استوانه  -11

چند برابر فشاری است که استوانه  کند یمبه سطح افقی وارد  تر بزرگمقطع و ارتفاع استوانه دوم باشد، فشاری که استوانه 

 نمره( 25/1؟) کند یموارد  تر کوچک

 

 

 

 

کیلوگرم بر  1191 فرداین  خون از سر او قرار دارد،اگر چگالی تر یینپا متر یسانت 41و قلب او  متر یسانت 181قد شخصی  -12

 ه( نمر 5/1باشد. اختالف فشار بین قلب و پای شخص چند کیلو پاسکال است؟) مترمکعب

 

 

 



 

79-79سال تحصیلی:                                                              )ره(مجتمع فرهنگی، آموزشی عالهم طباطبایی

        

 79-79سال تحصیلی:                              

 

 به هیچ عنوان بارکد باال را مخدوش نکــنید! 

 

 یلوگرمیک 11برابر شعاع پیستون کوچک است. برای حرکت دادن وزنه  9در یک جک هیدرولیکی شعاع پیستون بزرگ  -13

 نمره(  2) )وزن پیستون ناچیز است( که روی پیستون کوچک قرار دارد، چند نیوتون نیرو باید به پیستون بزرگ وارد شود؟

 

 

 که یهنگامشکل آب و روغن در حال تعادل هستند اختالف سطح آزاد آب و روغن به  Uبا توجه به شکل درون لوله  -14

 نمره( 5/1باشد چقدر است؟) مترمکعب یانتسگرم بر  8/1و چگالی روغن مترمکعب یسانتگرم بر  1چگالی آب 

  8   

 

 

 

 نمره( 1چقدر است؟)  F یرویگشتاور ناست  یچپآچار مطابق شکل روبرو در حال سفت کردن  یلهوس بهشخصی   -15

 

 



 

79-79سال تحصیلی:                                                              )ره(مجتمع فرهنگی، آموزشی عالهم طباطبایی

        

 79-79تحصیلی:سال                               

 

 به هیچ عنوان بارکد باال را مخدوش نکــنید! 

 

 نمره(3جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: ) -1

 .نامند می نهانزادگانرا  کنند نمیکه آوند دارند ولی دانه تولید  گیاهان ازگروهی 

 .اند شده تبدیلکه به سنگ  باشند میمرجان جزایر خارک و کیش، پوسته آهکی 

 است. آسکاریس  وجود کرم های نشانهاز  ناحیه شکم، در  ددرو  خوابی بی ،، اسهالاشتهایی بی

 .کنند میبیشترین آسیب را به محصوالت کشاورزی وارد دگردیسی  حشرات در طول زندگی خود در مرحله

 رسانای جریان برق نیستند.جامد  ترکیبات یونی در حالت 

 .گویند میایزومر )هم پار ( ترکیباتی که فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوتی دارند به  

 نمره(1ترکیبات زیر را بنویسید: )فرمول شیمیایی -2

  caoب( کلسیم اکسید)آهک(       3NH الف( آمونیاک

2  سولفوریک اسیدج(  4H SO      )5 پنتاند 10C H  

Clنمره( 1گرم سدیم کلرید، چند گرم کلر و چند گرم سدیم  نیاز است؟ ) 119طبق قانون پایستگی جرم برای تولید  -3 Na35 23
17 11، 

 به یک مول سدیم و یک مول کلر نیاز است: NaClمول  1برای تهیه 

1mol Na = 32g Na 

1mol Cl = 23g Cl 

1 mol NaCl = 1mol Na + 1 mol Cl = 35 g NaCl  

                 
35       

111       
  

32     

      
           X= 61 g Na 

111 – 61 = 07 g Cl 

 اتم کربن و مقدار کافی اتم هیدروژن فراهم است، فرمول مولکولی آن را نوشته و فرمول ساختاری 11برای هیدروکربنی  -4

 نمره(1این هیدروکربن را رسم کنید؟ ) زنجیر راست

  مولکولی فرمول                 33  17 

 فرمول ساختاری

 

 



 

79-79سال تحصیلی:                                                              )ره(مجتمع فرهنگی، آموزشی عالهم طباطبایی

        

 79-79تحصیلی:سال                               

 

 به هیچ عنوان بارکد باال را مخدوش نکــنید! 

 

درستی یا نادرستی جمالت زیر را بیان کنید؟)در صورت نادرستی جمله    KMnO6با توجه به ترکیب پتاسیم پرمنگنات  -5

 نمره( 2بنویسید( )صحیح را 

 اتم 9عنصر و  3غلط :    اتم وجود دارد. 0عنصر و  6الف( در ساختمان پتاسیم پرمنگنات 

  صحیح   است. شده تشکیلب( این ترکیب از عناصر فلزی و نافلزی 

 فلز غلط: دو فلز و یک نا است. شده تشکیلج( ترکیب شیمیایی پتاسیم پرمنگنات از دو نافلز و یک فلز 

 صحیح   د( ترکیب شیمیایی پتاسیم پرمنگنات یک ترکیب یونی است.
 

انداخته  ها لولهبه داخل  زمان هم طور بهرا جداگانه در سه لوله داریم، اگر سه گلوله فلزی یکسان  C, B, Aهیدروکربنسه  -9

)ربایش مولکولی ینبو نیروی   جوش نقطه ازلحاظرا  ها یدروکربنهخواهد بود. این  زیرمطابق شکل  ها آنشوند وضعیت 

 نمره(   25/1را بیان کنید؟ )وقوع این پدیده مولکولی( مقایسه کنید و علت 

                                                                                                                      

                                  

A           B             C                      A              B          C 

 B ˃ C ˃ Aنیروی بین مولکولی: 

  B ˃ C ˃ Aنقطه جوش: 

 

 نمره(1مورد( )4را نام ببرید؟) ها سرخسویژگی  -9

 دارای آوند ولی بدون دانه.

 ریشه و برگ.

 تولید مثل جنسی به روش تولید هاگ.

 تولید مثل غیر جنسی به روش تکه تکه شدن.

 ساکن مناطق مرطوب.

 

 

ساعت 1پس از   



 

79-79سال تحصیلی:                                                              )ره(مجتمع فرهنگی، آموزشی عالهم طباطبایی

        

 79-79تحصیلی:سال                               

 

 به هیچ عنوان بارکد باال را مخدوش نکــنید! 

 

 نمره( 5/1) بنویسید؟ را دار سوراخ بدن با یجانوران ویژگی از مورد 3 و گیرد یم قرار جانوران از دسته کدام در ها اسفنج -8

 بی مهره ها .

 در پیکره آن ها سوراخ هایی وجود دارد که آب از آن عبور می کند.

 در دیواره بدن آن ها  سلول های رشته داری وجود دارد که حرکت آن ها موجب حرکت آب در بدن اسفنج ها می شود.

 جریان آب در اسفنج ها به تنفس و دفع مواد زائد کمک می کند.

 نمره( 1)  بنویسید؟ را هرکدام وظیفه و ببرید نام را آوندی یها بافت انواع -7

 مواد معدنی را از ریشه  به اندام های دیگر می برد. آب وآوند های چوبی:   

  آوند های آبکشی : مواد ساخته شده در اندام های فوتوسنتز کننده را به سراسر گیاه می برند.

 

 نمره( 1؟)گیرد یمرشد طولی و رشد قطری در گیاهان چگونه و توسط چه اندامی صورت  -11

 رشد طولی توسط نوک ساقه )جوانه انتهایی ( و رشد قطری توسط الیه زاییده زیر پوست )کامبیوم( صورت می گیرد.

قائم روی سطح افقی قرار دارند،اگر سطح مقطع و ارتفاع استوانه اولی چهار برابر سطح  طور بهتو پر  جنس همدو استوانه  -11

چند برابر فشاری است که استوانه  کند یمبه سطح افقی وارد  تر بزرگمقطع و ارتفاع استوانه دوم باشد، فشاری که استوانه 

 نمره( 25/1؟) کند یموارد  تر کوچک

  
  
  
  6 
   

 6 

 

کیلوگرم بر  1191 فرداین  خون از سر او قرار دارد،اگر چگالی تر یینپا متر یسانت 41و قلب او  متر یسانت 181قد شخصی  -12

 نمره(  5/1باشد. اختالف فشار بین قلب و پای شخص چند کیلو پاسکال است؟) مترمکعب

 

h = 157-167 = 167 Cm = 1/6m 

ρ= 1717                                          

P= ρgh = 1717 × 17 × 1/6 

P= 16567 Pa = 16/56 KPa 



 

79-79سال تحصیلی:                                                              )ره(مجتمع فرهنگی، آموزشی عالهم طباطبایی

        

 79-79تحصیلی:سال                               

 

 به هیچ عنوان بارکد باال را مخدوش نکــنید! 

 

 یلوگرمیک 11برابر شعاع پیستون کوچک است. برای حرکت دادن وزنه  9در یک جک هیدرولیکی شعاع پیستون بزرگ  -13

 نمره(  2) )وزن پیستون ناچیز است( که روی پیستون کوچک قرار دارد، چند نیوتون نیرو باید به پیستون بزرگ وارد شود؟
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 که یهنگامشکل آب و روغن در حال تعادل هستند اختالف سطح آزاد آب و روغن به  Uبا توجه به شکل درون لوله  -14

 نمره( 5/1باشد چقدر است؟) مترمکعب یسانتگرم بر  8/1و چگالی روغن مترمکعب یسانتگرم بر  1چگالی آب 

  5   

 

 

 نمره( 1چقدر است؟)  F یرویگشتاور ناست  یچپآچار مطابق شکل روبرو در حال سفت کردن  یلهوس بهشخصی   -15
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 17     

 نشانگر روغن  1عدد 

 نشانگر آب  3عدد 

 مسئله از ما اختالف ارتفاع سطح آزاد را می خواهد در نتیجه :

17 – 5  = 3 Cm ارتفاع آب =  اختالف ارتفاع -= ارتفاع روغن 

 

 

       17  (137 17 3)  13   


