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رزیف
1

ساػت ضرٚع  8 :صثح

تارْ

سواالت ( پاسخ وامه دارد )

1/25

وساْ جّٕ ٝزیر ،درست  ٚوساْ جّٕ ٝوادرست است ؟
اِف ) زر ٔرز تیٗ ٞستٌٛ ٚ ٝضت ٝسرػت أٛاج  Pزیاز ٔی ضٛز .
ب ) جریاٖ ٞاي وٛٙوسی٘ٛی زر ٔرز ٞست ٝي ذارجی ٌٛ ٚضتٛٔ ٝجة ٔیساٖ ٔغٙاعیسی زٔیٗ
ٔی ضٛز.
ج ) اِٚیٗ ٔٛجی و ٝتٛسظ زستٍاِ ٜرزٍ٘ ٜار ثثت ٔی ضٛز ٛٔ ،ج  Pاست .
ز ) تیٗ ٌرا٘رٚي یه ٌساز ٚ ٜسرػت جریاٖ ،راتغ ٝي ٔستمیٓ ٚجٛز زارز .
ٔ ) ٚساحت ِٛرازیا ٌٙ ٚسٚا٘ا تمریثا ٔساٚي تٛز ٜاست .

2

1/25

ٌسی ٝٙدرست را اوتخاب وٙیس.
اِف ) ٘مغ ٝاي و ٝاذتالف ٔٙظرش از زٔیٗ یه ثا٘ی ٝتاضس زر فاصّ ٝي یه  ..............از زٔیٗ لرار زارز.
 ) 1ساَ ٘ٛري

 ) 2پارسه

 ) 3پاراالوس

ٚ ) 4احس ستار ٜضٙاسی

ب ) چ ٝوسی تراي اِٚیٗ تار تیاٖ ورز و ٝسیارات زر ٔسیر تیضی ضىُ زر حروت ا٘س؟
 ) 1وپّر

 ) 2وٛپر٘یه

 ) 4تغّٕیٛس

ٌ ) 3اِیّٝ

ج ) از ترذٛرز زٚ ٚرل ٝي الیا٘ٛسی تا  ٓٞوساْ پسیس ٜتٛجٛز ومي آید؟
 ) 1آتطفطاٖ

 ) 2وٞ ٜٛاي ٔیاٖ الیا٘ٛسی

 ) 3جسایر لٛسی

ٌٛ )4زاِٟاي ػٕیك

ز ) زأ ٝٙي وساْ أٛاج زٔیٗ ِرز ٜتسیار تسري تٛز ٚ ٜػأُ اصّی ترریة ٔحسٛب ٔی ض٘ٛس؟
 ) 1عِٛی  ٚریّی

 ) 2ال ٚ ٚػرضی

 ) 3ػرضی  ٚعِٛی

 ) 4ریّی  ٚالٚ

 ) ٚسٞ ًٙاي آشر آٚاري تر اساس وساْ ٚیژٌی زست ٝتٙسي ٔی ض٘ٛس؟
 ) 1ترویة ضیٕیایی
3

 )2ضىُ شرات

 ) 3ا٘ساز ٜي تّٛر

 ) 4ا٘ساز ٜي شرات

ٞر یه از جّٕٞ ٝاي زیر را  ،تا ٌسیٙٔ ٝٙاسة کامل ٕ٘اییس .
اِف ) اٌر ضٟاتی چٙاٖ تسري تاضس و ٝتتٛا٘س ت ٝسغح زٔیٗ ترذٛرز وٙس ،زر ایٗ صٛرت .........................
٘أیسٔ ٜی ضٛز.
ب ) فاصّ ٝي ز ٚلار ٜي ٌٙسٚا٘ا ِٛ ٚرازیا را زریایی ت٘ ٝاْ  ....................پر ٔی ورز ٜاست.
ج ) ٔرحّ ٝي  ، .............................تٔ ٝرحّ ٝاي ٌفتٔ ٝی ضٛز و ٝاز زٞا٘ ٝي آتص فطاٖ فمظ ٌاز ذارج
ٔی ضٛز.
ز ) ٘اپیٛستٍی ٔ ٛٞٛت ٝعٛر ٔطرص ٌٛ ٚ ............................ضت ٝرا از یىسیٍر جسا ٔی وٙٙس.
 ) ٚپاییٗ تریٗ سٞ ًٙاي یه ٔجٕٛػ ٝي افیِٛیتی را  ................................تطىیُ ٔی زٙٞس .
" ادامه سواالت در صفه دوم "
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4
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٘اْ زتیر :یؼمٛب رٚضٙسَ ٕ٘ر ٜت ٝحرٚف :
1/75

پاسخ کوتاه دهیذ.
ٙٔ .1ظ ٝٔٛي ضٕسی زر وساْ وٟىطاٖ لرار زارز؟
 .2سٞ ًٙاي حاٚي إِاس چ٘ ٝاْ زارز؟
٘ .3ازن تریٗ ترص پٛست ٝي زٔیٗ چ٘ ٝاْ زارز؟
 .4ت ٝوا٘ی ٞایی ٔا٘ٙس ٔا٘یتیت لغة ٕ٘اي فسیُ ٌفتٔ ٝی ضٛز .ایٗ وا٘ی ٞا زر وساْ ٌسازٞ ٜا تٝ
ٔمسار فراٚاٖ یافت ٔی ضٛز؟
 .5وطٛر ایراٖ تر رٚي وساْ وٕرتٙس فؼاَ زٔیٗ ِرز ٜلرار زارز؟
 .6تراي ثثت ارتؼاضات لائٓ یه زِسِ ٝچٙس زستٍاِ ٜرزٍ٘ ٜاري الزْ است؟
 .7ػّت ٚلٛع پس ِرز ٜتؼس از ِرز ٜي اصّی چیست؟

5

ضفك لغثی را تؼریف وٙیس.

6

پیسایص فصُ ٞا ٘تیج ٝچیست؟

0/5

7

اتفاق افتازٖ حاِت ذٛرضیس ٌرفتٍی ٔ ٚاٌ ٜرفتٍی زر وساْ حاِت ا ّٝٞي لٕر ٕٔىٗ است؟

0/5

8

٘ٛر ٚالؼی یه ستار ٜرا چٍ ٝ٘ٛت ٝزست ٔی آٚر٘س؟

0/5

9

تا تٛج ٝت ٝجسٔ َٚماتُ پاسد زٞیس :
اِف) وساْ ستار ٜزٚز تر ذأٛش ٔی ضٛز ؟
ب) وساْ ستار ٜجٛاٖ تر است ؟

10

1

ستارٌ

B

A

َیدريژن

 25درصد

 73درصد

َلیم

 75درصد

 27درصد

الف ) در صًرتي کٍ ماٌ در محاق ساػت  6صبح طلًع کىد ،در تربیغ ايل ماٌ در چٍ ساػتي طلًع

0/5

1

خًاَد کرد ؟
ب ) سیارات زمیه ماوىد ي مشتری ماوىد را از وظر اتمسفر با َم مقایسٍ کىید.
11

سرػت ا٘تطار أٛاج ِرز ٜاي زر سٞ ًٙا ت ٝچ ٝػٛأّی تستٍی زارز؟

0/5

12

زر ػٕك حسٚز  400تا  670ویّٔٛتري ،سرػت أٛاج ِرز ٜاي افسایص ٘سثتا تٙسي زارز  .ػّت چیست؟

0/5

ٔثاَ تس٘یس .
13

اِف ) ٔٙغم ٝي سای ٝي أٛاج  Sزر چ ٝزاٚی ٝاي لرار زارز ؟

1/25

ب ) ػّت تطىیُ سای ٝي أٛاج  Sچیست ؟
ج ) چ ٝزالیّی ٔی تٛا٘س ٚجٛز آ٘ ٚ ٗٞیىُ را زر ٞست ٝزٔیٗ ثاتت وٙس ؟
14

ػٛأُ ٔٛثر تر ویروی گراوش را ٘اْ تثریس.

15

از زالیُ  ٚضٛاٞس ٌٙٚر تراي اثثات ٘ظری ٝي جاتجایی لارٞ ٜا ٛٔ 2رز را ٘اْ ترزٔ ٚ ٜثاَ تس٘یس

16

زریاي سرخ حاصُ جسایی وساْ صفحٞ ٝا از یىسیٍر است؟
" ادامه سواالت در صفه سوم "

0/75
1
0/5

رضت : ٝعلوم تجربی
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17
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٘اْ زتیر :یؼمٛب رٚضٙسَ ٕ٘ر ٜت ٝحرٚف :

زر اثر فرٚرا٘ص یه ورقه ی اقیاووسی به زیر ورقه ی قاره ای چ ٝپسیسٞ ٜایی حاصُ ٔی ضٛز؟

0/75

( شور ٛٔ 3رز )
18

1

تا تٛج ٝت ٝشکل پاسد زٞیس.
اِف) جسیر A ٜپیرتر است یا جسیر B ٜ؟
ب) لسیٕی تریٗ جسایر ٞاٚایی زر رٚي
٘مغ ٝي زاؽ چ٘ ٝاْ زارز؟

ج) ٘ماط زاؽ زِیّی تراي اثثات وساْ پسیس ٜي زٔیٗ ضٙاسی ٔی تاضس؟
ز ) ػٕر ٞر آتص فطاٖ ٘طاٖ زٙٞس ٜي چیست ؟
19

1/25

اِف ) ٚاحس ریطتر را تؼریف وٙیس .
ب ) ٘مغ ٝاي و ٝأٛاج حاصُ از زٔیٗ ِرز ٜزٚزتر ت ٝآ٘جا ٔی رسٙس  ،چ٘ ٝاْ زارز ؟

20

اِف ) ٔٛج  Pزر ساػت  8 : 4زلیمٛٔ ٚ ٝج  Sزر ساػت  8 : 11زلیم ٝتٛسظ زستٍاِ ٜرزٍ٘ ٜار ثثت

0/75

ضس ٜاست .فاصّٔ ٝحُ ٚلٛع تا ایستٍا ٜچٙس ویّٔ ٛتر تٛز ٜاست ؟
ب ) زرصٛرت جا ت ٝجایی ٔٛزاییه ٞاي زاذُ حیاط ضٕا ت ٝصٛرت ػٕٛزي وساْ ٔٛج اتفاق افتازٜ
است ؟
21

چ ٝػٛأّی تاػث ایجاز ٔإٌاٞایی تا ترویة ضیٕیایی ٔتفاٚت ٔی ضٛز؟

0/75

22

تا تٛج ٝت ٝمواد خروجی از آتشفشان پاسد زٞیس.

0/75

اِف) ٌسازٞ ٜایی ؤ ٝمسار فراٚا٘ی  Sio2زار٘س  ،اسیسي ذٛا٘سٔ ٜی ض٘ٛس یا تازي ؟
ب) ترص اػظٓ ٌاز ٞاي آتطفطا٘ی زي اوسیس ورتٗ است یا ترار آب؟
ج) شراتی تا لغر تیص تر از ٔ 32یّی ٔتر الپیّی است یا تٕة؟
23

سٛٔ ٝرز از ذغرات ثا٘ٛی ٝآتص فطاٖ ٞا را تیاٖ وٙیس .
" ٔٛفك تاضیس "

0/75
جٕغ ٕ٘رٜ

20

