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 نمره 1صفحه  سؤاالت  ردیف

 کنید.تفاده از کلمات داخل پرانتز کامل های علمی زیر را با اسهر یک از جمله 1

ای در کاربرد گسترده در برابر خوردگیانایی الکتریکی زیاد و مقاومت به علت رس......... ............................ فلز -الف

 (آلومینیمآهن، مس، دارد. )  های انسانزندگی امروز

  منقار، پر() پاها،  .خورندمی ،که آنها در پرندگان نشان دهندة نوع غذایی است..... ................................ شکل -ب

1 

 .( مشخص نماییدصحیح را با عالمت )گزینۀ  2

 ؟ شودهای نارس به رسیده استفاده میوهدر کشاورزی برای تبدیل میکدام ترکیب  از -الف

 اوکتان(4                         پلی اتن(3                     اتن(2                        متان( 1
 

  ؟نیستترکیب یونی نشان دهندة یک  های شیمیایی زیر،فرمولکدام یک از -ب

1 )4CH                  2 )MgO                   3)NaCl                    4) NaF 

1 

 . مشخص کنید  ×   ادرست را با عالمتهای نو جمله  √   های درست را با عالمتجمله 3

  .حرکت آن یکنواخت است ،مستقیم با تندی ثابت حرکت کنداگر متحرکی روی مسیر غیر  -الف

اسکلتی  و دارایدریایی هستند  هایعروس ،بدن کیسه مانند دارند کهمهره بزرگترین گروه جانوران بی -ب(

 .می باشندآهکی 

1  

شتاب  ،در این حرکت .کندنیوتن حرکت می 5/0 خالص کیلوگرم تحت تأثیر نیروی 5به جرم  متحرکیک  4

 (.)نوشتن فرمول نمره دارد ؟متحرک چند نیوتن بر کیلو گرم است
 

 

55/0 

و کرده  ،تقسیم شدنشروع به حرکت و  دور هایهگذشت ازآ با کمک شواهدی اثبات کرد که قارة پانگهوگنر  5

 .ها را بنویسیدجایی قارهمورد از شواهد جابهدو شما  ورده است.های امروزی را بوجود آقاره
 
 

5/0 

 شرایط یکسان امکان تشکیل فسیل از جسد کدام یک از جانداران زیر بیشتر است؟ چرا؟                           در  6
 

 ...........................................................................................................................علت :..          زنبور عسلب(                ماهی قزل آالالف( 

5/0 

اگر ،دهدرا نشان می متر 2×2×3نیوتن و به ابعاد   0002شکل زیر یک مخزن آب به شکل مکعب مستطیل به وزن   5

فشار وارد شده از طرف مخزن بر سطح زیرین چند نیوتن به نظر شما  ،کوچکترین سطح آن با زمین در تماس باشد

 ؟ ) نوشتن فرمول نمره دارد( خواهد بودبر متر مربع 

 

   

1 

با چه  .نیوتنی قرار داشته باشد 120 ۀوزن ،باشد و در یک سر این اهرم  3اگر مزیت مکانیکی در اهرم شکل زیر  8

 شود( نظر می ) از جرم اهرم و اصطکاک صرف گیرد؟نیرویی این اهرم به حالت تعادل قرار می

 

  

 

5/0 

 ادامۀ سؤاالت در صفحه بعد 

F 
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 نمره 2صفحه  سؤاالت  ردیف

 چرا؟  کنید؟شما از کدام آچار زیر استفاده می ،های یک چرخ ماشین به آسانی باز شونداین که مهره برای-الف 9

                                                                                                   

                                                                                                               1 

  

  2   

 

   ها را بنویسید. های چرخ دندهکاربرددو مورد از  شما ،فراوانی دارندهای ها کاربردچرخ دنده ،در صنعت-ب
  

1 

 .دیبا خط به هم وصل کن شود؟یمربوط م Bبه کدام عبارت ستون  Aستون  یاز عبارت ها کی هر 10

 (است یمورد اضاف یک ) 

A 

 . استو ... سیارک هال هشت سیاره و قریب به دویست قمر طبیعی و میلیونشام -الف

  .کردندمیاستفاده  از آن و سایر مطالعات نجومیارتفاع ستارگان  ۀبرای تعیین زاوی ایرانی منجمان-ب

      .کردندآنها به عنوان تقویم استفاده می ها در قدیم ازی خاصی از تعدادی ستاره که انسانهاشکل -ج

 ای که تحت تأثیر نیرویستارهو فضای بین گردوغبار  ،هااز ستارگان، گاز عظیمای مجموعه -د

  اند. در کنار هم جمع شده جاذبه گرانشی     

1 

 نام ببرید.  ،دنشوهای فلکی میستارگان و صورتة دآسمان برای مشاهکه مانع رصد  را دو مورد از عواملی 11
 
 

5/0 

 چرا؟  هاست. آیا این جمله درست است؟زیگویند قارچ از سبدانند و میرا نوعی سبزی می قارچی از مردم برخ 12
 
 

5/0 

 شوند، آنها را نام ببرید.یم میاساس شکل به سه گروه تقسها برباکتری -الف  13
 

 دهد؟   ها را از دست میبدن قدرت مبارزه با میکروب ،شوندچرا در افرادی که به بیماری ایدز دچار می -ب
 

1 

 های آبکشی دارند؟ های چوبی چه تفاوتی با آوندآوند ،از نظر کار و وظیفه -الف 14
 

 ها را بنویسید.دارد، شما دو مورد از این تفاوت های زیادیخزه با سرخس تفاوت -ب
 

 های موازی دارند؟رگبرگکدام گروه از نهان دانگان، دانۀ یک قسمتی و -ج
 

25/1 

 ماهی را برای زیستن در آب سازگار کرده است؟ ،کدام ویژگی-الف 15
 

 آنها را نام ببرید.  ،شونداساس نوع استخوانگاه ) اسکلت ( به دو گروه تقسیم میها برماهی -ب

  

1 

B 
 

 کهکشان
 

 تلسکوپ
 

 صورت فلکی
 

 اسطرالب
 

 منظومه شمسی
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 نمره 3صفحه  سؤاالت   ردیف

جدول زیر را در  .شوندبه چهار گروه تقسیم می ژه تعداد پاهای حرکتیهای بدن به ویاساس زائدهبربندپایان  16

 کنید. تکمیل ها گیاین ویژ اساسبر های بندپایانمورد گروه

 

 مثال تعداد پاهای حرکتی  نام گروه  

 پشه 6 ................................................... -الف

 ............................................ -ب 8 عنکبوتیان 

 هزارپا .............................................. -ج هزار پایان 

 میگو 10 ................................................... -د

1 

 و به سواالت زیر پاسخ دهید. ای را در نظر بگیریدحلقه 5غذایی  ةیک زنجیر 15
 

 د؟ ندهکدام گروه از جانداران تشکیل می غذایی را ةاین زنجیر ۀاولین حلق -الف

 

چهارمین حلقۀ این زنجیره جاندار جرم  د،کیلوگرم باش0010این زنجیره غذایی ۀاولین حلق جاندار جرم اگر -ب

 ؟ ؟ چراچند کیلوگرم خواهد بودهای غذایی تغذیه نکرده باشد. ض اینکه از جانداران سایر زنجیرهبا فرغذایی 

 

55/0 

هر یک از  بین در .وجود داردانگلی  ، همسفرگی ویبین جانداران سه رابطه همزیستی به نام همیار -الف 18

 ؟ برقرار است رابطه همزیستیکدام جانداران زیر 
 

 ...........................انسان و کنه: ....بین ......................               ...بین قارچ و جلبک در گلسنگ: .....         

 

یک مورد از  شما کندکم می هایی دارند که احتمال شکار شدن آنها راویژگیشوند جاندارانی که شکار می -ب

  ها را بیان کنید. این ویژگی

 

 

55/0 

 

 

 

 

15 

 محل انجام محاسبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید
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 نمره 1صفحه  سؤاالت  ردیف

 1 5/0   منقار -ب                      5/0    مس -الف 1

 4CH 5/0 1-1گزینه  -ب       5/0               اتن -2 گزینه -الف 2

  1 5/0نادرست      -ب(                        5/0     درست -الف 3

4  

                              0/1N/Kg =                  = جرم   =  نیرو   ×شتاب                                         شتاب 

 25/0نمره   25/0نمره                            25/0نمره                                  

57/0 

 ( انطباق حاشیه دو قاره جدا از هم 2در قاره های مختلف             جاندارانتشابه فسیل  -1 7

 25/0دو مورد هر مورد               ( وجود آثار یخچال های قدیمی در قاره های مختلف 4تشابه سنگ شناسی دو قاره             -3

7/0 

6  

  25/0نمره               استخوان است مثلآال دارای قسمت های سخت ل زماهی قزیرا  علت :      25/0نمره         ماهی قزل آالالف( 
7/0 

5   

 2mN/ 500 =                                     =                                     =                     =فشار 

 

 25/0نمره              0 /25نمره                     25/0نمره                 25/0نمره      

1 

8  

                                04N =                                  =   مزیت مکانیکی                                    25/0نمره                  نیروی محرک =  

 25/0نمره                         

7/0 

 25/0زیرا هر چه فاصلة نقطه اثر نیرو تا محور چرخش بزرگتر باشد اندازة گشتاور نیرو بیشتر است.        25/0  -1آچار شماره الف( 9

    نمره  25/0دو مورد و هر مورد     تغییر سرعت چرخش نیرو  -تغییر گشتاور نیرو -تغییر جهت نیرو   -ب

1 

 1                          25/0کهکشان        هر مورد  -صورت فلکی      د -اسطرالب                ج -منظومه شمسی     ب -الف 10

 7/0  25/0وجود ابرها در آسمان    دو مورد هر مورد   –آلودگی هوا  -آلودگی نوری   11

 7/0  25/0   . کنندفتوسنتز مییعنی هستند ولی گیاهان تولید کننده   کنندفتوسنتز نمی یعنی ها مصرف کننده هستندزیرا قارچ    25/0خیر    12

  25/0مارپیچ    هر مورد  –ای میله -کروی -الف 13

   دستگاه ایمنی بدن را ضعیف می کند گویچه های سفیدبا از بین بردن و  گویچه های سفید تکثیر می شود درچون ویروس  ایدز  -ب

 می گیرندهر کدام را دانش آموزان بنویسند نمره کامل     25/0                                

1 

آوند های آبکشی مواد ساخته شده در در حالی که  گیاه می بردآوند های چوبی آب و مواد معدنی را از ریشه به اندام های دیگر  -الف  14

 نمره  5/0                     اندام های فتوسنتز کننده را به سراسر گیاه می برد

سرخس ها دارای آوند هستند  -خزه ها ریشه و ساقه و برگ حقیقی ندارند ولی سرخس ها دارای ریشه ، ساقه و برگ حقیقی اند. -ب

و از چند سانتی متر بیشتر نمی شوند ولی  خزه ها در سطح زمین رشد و پخش می شوند و ارتفاع کوتاهی دارند -ها آوند ندارندولی خزه 

  25/0ها اندازه بزرگی دارند و ...     دو مورد و هر مورد سرخس

  25/0 تک لپه ای ها  -ج

27/1 

5 kg  

4/5 N  

 وزن ینیرو

  تماس  سطح

0444N 

0m×0m 

0444N 

0m0 

 نیروی مقاوم

 نیروی محرک 

120N 

3 
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 2صفحه  سؤاالت  ردیف
 

 1 نمره  5/0استخوانی      –غضروفی  -نمره      ب 5/0داشتن آبشش  و باله    -الف 17

 سخت پوستان  -جفت      د 10بیشتر از  -کنه و ... یک مورد   ج –عقرب  -رتیل –عنکبوت  -حشرات    ب -الف 16

  نمره 25/0هر مورد  

1 

15  

      25/0تولید کنندگان ) گیاهان(      -الف

  25/0یابد.    درصد ماده و انرژی از یک تراز به تراز بعدی انتقال می 10فقط زیرا       25/0کیلو گرم    1 -ب    

57/0 

  -الف 18

  25/0انگلی   انسان و کنه:بین              25/0    بین قارچ و جلبک در گلسنگ:  همیاری  

 

  25/0رنگی چشم مانند در انتهای بدن بعضی از حشرات  و ...     یک مورد وجود لکه های  –توانایی استتار در بعضی از جانوران  -ب

 

57/0 

17 

 تصحیح و بارم بندی جواب سواالت محترم است. نظر همکاران بزرگوار در 

 موفق باشید

 

  


