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 کند؟  پیدا ادامه بیشتری زمان مدت تواند نمی زیر های واکنش از یک کدام -1
   (آمونیوم کرومات دی ی تجزیه)آتشفشان کوه واکنش (1 

 باشد. اکسیژنه آب ظرف حاوی پوش سر زیر در که شمع سوختن واکنش (2 
   روشن ظرف در اکسیژنه آب تجزیه واکنش (3 
 مرمر سنگ پودر با نمک جوهر ظرف حاوی سرپوش زیر در شمع سوختن واکنش (4 
 ؟ است گزینه کدام A الکترونهای تعداد است. آن پروتونهای تعداد برابر 5/1 آن نوترونهای وتعداد 222 برابر   A + جرمی عدد -2
 1) 87 2) 87  3) 78 4) 71  
 ؟است نشده ساخته پایدار اتم یک از زیر های یون از یک کدام -3
 .دارد نوترون 124 و بوده الکترون 87 دارای  B+ یون (2 .  دارد نوترون یک و بوده الکترون فاقد A +  یون (1 
 .است بوده نوترون 128 و الکترون 74 دارای D+  یون  (4 .است بوده نوترون 44 و الکترون 44 دارای 3C+ یون (3 
 نشانان نتوانستند آن را مهار کنند؟ درحادثه درپالسکو که در تهران اتفاق افتاد چرا آتش -4
 دمای باالی ساختمان پالسکو (2 اکسیژن زیاد هوای تهران (1 
 کمبود تجهیزات آتش نشانی   (4   مواد سوختنی فراوان        (3 
 شده در کدام مایع بیشتر است؟مقدار کربن دی اکسید حل  -5
 درجه در باالی کوه دماوند 28درصددر دمای  48محلول شکر (2 درجه درکناردریای خزر 28درصد دردمای 18محلول شکر (1 
 دماونددرجه در باالی کوه  48آب خالص در دمای (4 درجه در کنار دریای خزر   28آب خالص در دمای  (3 
 استخوانها  نسبت به سایر افراد بیشتر می باشدو دلیل آن مربوط به .....................می باشد. درسنین باال خطر شکستگی -6
 کاهش پروتئین در استخوانها (2 افزایش کلسیم در استخوانها    (1 
   زاد شدن کلسیم از استخوان به درون خونآ (4 افزایش جذب کلسیم در روده    (3 
 سوار آسانسور شوید و با سرعت پایین بیایید گوش شما صدا می دهد ، علت چیست ؟ اگر شما در برج میالد -7
 بیشتر شدن فشار هوا در گوش میانی از گوش داخلی (2 مساوی شدن فشار هوا در گوش میانی و خارجی (1 
 کمتر شدن فشار هوا در گوش میانی از گوش بیرونی     (4 بیشتر شدن فشار هوا در گوش میانی از گوش خارجی      (3 
 سلول های استخوانی ، ماهیچه ای و پوست شما متفاوت به نظر می رسد زیرا...... - 8
   در هر یک از سلول ها فعال است  .    یکسانژن های  (2 ژن های متفاوتی در هر یک از انواع سلول ها  حضور دارد.   (1 
   تعداد متفاوتی ژن دارند . (4 ژن های متفاوت در هر یک از سلول ها فعال است  .    (3 
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محمد در یک روز تابستانی همراه خانواده به خارج شهر می رود پشه ای انگشت دست راست او را نیش می زند پس  از مدتی  -9
)ب( .به ترتیب ازراست به چپ مسیر این  او با انگشت دست چپ خود محل گزیده گی را می خاراند )الف( و احساس خارش می کند

 دوپیام عصبی چگونه است ؟
   نورون حرکتی نیم کره راست  -نورون حسی نیمکره چپ   (1 
 نورون حرکتی نیم کره چپ -نورون حسی نیم کره راست       (2 
   نورون حسی نیمکره چپ    -نورون حرکتی نیم کره راست (3 
   نورون حسی نیم کره راست   -نورون حرکتی نیم کره چپ  (4 
 کدام یک از موارد زیر صحیح است  ؟  -12
 عدد می باشد که از لحاظ ظاهری کامال نظیر هم هستند     23کروموزوم های انسان  (1 
 جفت می باشد که از لحاظ ظاهری و اندازه و طول بازو باهم یکسان هستند 23کروموزوم های انسان  (2 
 جفت می باشد که از لحاظ ظاهری و اندازه و طول بازو باهم متفاوت هستند     44کروموزم های انسانی  (3 
 هستند    جفت می باشد که از لحاظ ظاهری و اندازه و طول بازو ها با هم متفاوت 23کروموزوم های انسانی  (4 
رشد پیاز خوراکی ، سلول های جدید از نظر تعداد و نوع -3ا نسان  ترمیم پوست -2جوانه زدن هیدر  -1در هر سه حالت : -11

 کروموزوم ها :
   در هر سه حالت  دقیقا شبیه سلول های اولیه هستند    (1 
 هستندمتفاوت  3و  2شبیه سلول های اولیه اما در حالت  1در حالت  (2 
 متفاوت هستند   2شبیه سلول های اولیه  اما در حالت  3و 1در حالت  (3 
   وت هستند  ادر هر سه حالت با سلول های اولیه خود متف (4 

گلیکوژن  پرکاری تیروئید می تواند بر غده ...........تاثیر بگذارد و هورمون ................. زیاد ترشح شود که این هورمون حجم ذخیره -12
 کبد را کاهش می دهد .

 انسولین      -لوازلمعده      (2 تیروئید  / یددار   (1 
 پاراتیروئید / کلسیم    (4 لوزالمعده   / گلوکاگون         (3 

 اثر هورمون پاراتیروئید بر روی کلسیم استخوان،مخالف اثر کدام غده بر روی استخوان است؟ -13
 فوق کلیوی (4 پانکراس (3 هیپوفیز (2 تیروئید (1 

چند سلول حاصل می شود و هر کدام از سلولها چند کرومورزم خواهند  متوالیمرحله  تقسیم میتوز 5از یک سلول در مرغ بعد از   -14
 )به ترتیب از راست به چپ ( داشت؟

 1) 32 ،23 2) 32  ،44                    
 3) 14 ،23        4) 14  ،44 

  ؟ نمی کندکدام عبارت جمله زیر را به درستی تکمیل  -15
 )) مخچه ......................  مخ ......................................... . ((

      همانند .... از دو نیمکره تشکیل شده است .  (1 
   همانند .....می تواند در اعمال ارادی بدن نقش داشته باشد. (2 
   برخالف ....... پیام هایی را ازچشم ،گوش و پوست دریافت می کند.  (3 
   برخالف ....... دارای بخشی به نام کرمینه در وسط خود است .  (4 

 ....ض قرار می گیرند بجز ......اگر عوامل محیطی  مانند دما و میکروبهای بیماری زا تغییر کند افراد همه گونه های زیر در خطر انقرا  -16
   سیب زمینی   (2   کاکتوس (1 
   زعفران (4   خرما (3 

 نزدیک می کنیم ، Bپوو بار دیگر به کالهک الکتروسک Aپ ومیله ای را که دارای بار الکتریکی است یکبار به کالهک الکتروسک  -17
 به هم نزدیک می شوند در این صورت:  Bپواز هم دور شده و ورقه های الکتروسک Aپومشاهده می شود ورقه های الکتروسک

 .حتما بدون بار است Bپ وحتما باردار و الکتروسک Aپ والکتروسک (1 
 .حتما باردار است Bپ وممکن است باردار باشد و الکتروسک Aپوالکتروسک (2 
 ممکن است بدون بار باشد   Bپوحتما باردار و الکتروسک Aپوالکتروسک (3 
 . ومیله  الزاما همنام است Bبار  و میله الزاما ناهمنام و الکتروسکوپ Aبار (4 
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 برابر شود مقاومت مدار چند برابر شود تا شدت جریان آن نصف شود؟ 2اگر ولتاژ مداری  -18

 1) 1
4

    2) 1
2

  
  

 3) 2   4) 4 
  

و اختالف  پتانسیل به ترتیب  از  المپ به صورت متوالی بسته شده اند برای اندازه گیری شدت جریان 2باتری و  3در یک مدار  -19
  نیاز است؟   Vو    Aراست به چپ چند 

 1) 2  ،1     2) 1 ،2  
 3) 2  ،2     4) 3  ،2 

 موارد زیر می توان یک آهنربای الکتریکی قویتری ساخت؟در کدام یک از  -22
 ولتی که به طور سری به یکدیگر متصل اند.7دور( و سه باتری 1888هسته آهنی،سیم پیچ مسی) (1 
 ولتی که به طور سری به یکدیگر متصل اند.7دور(و سه باتری 2888هسته آلومینیومی،سیم پیچ مسی) (2 
 ولتی که به طور سری به یکدیگر متصل اند. 5/1دور(و شش باتری 1888مسی)هسته فوالدی،سیم پیچ  (3 
 ولتی که به طور موازی به یکدیگر متصل اند5/1دور( و شش باتری1888هسته آهنی،سیم پیچ مسی) (4 

 میزان انحالل پذیری یک نوع نمک را برحسب دما نشان می دهد،روبرو نمودار  -21
 کنیم ،درجه سانتی گراد سرد  62ز دمای نمک را اگرم از محلول این  48اگر 
 .گرم از حل شونده رسوب کرده باشد6گرم می رسد یعنی 42ی که جرم محلول به زمان

 چند درجه است ؟ حدودا دمای محلول 
 

 درجه سانتی گراد 58 (1 
 درجه سانتی گراد  48 (2 
 درجه سیلسیوس 38 (3 
 درجه سیلسیوس 28 (4 

 درست کرد ؟  نمی تواناگر یک آهن ربا و تعدادی میخ داشته باشیم کدام یک از شکل های زیر را   -22
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   ب (2   الف (1 
   د (4   ج (3 
  

 چند آمپر است ؟  Iبا توجه به نمودار مقابل مقدار  -23
 

 
 1)  A3   2) A  7        
 3) A 4   4) A  5/1   
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 برای زیر سازی راه آهن بهتر است از کدام سنگ استفاده شود ؟  -24
   بازالت + آهک (2   گرانیت + آهک (1 
   + ماسه ژیپس (4   تالک + ماسه (3 

 در شکل توده آذرین توده آهکی را تحت تأثیر قرارداده ،کدام قسمت از توده آهکی مرغوبیت بیشتری دارد؟ -25

 
 

 1)    a   2) b   
 3) c   4)    هرسه مورد   

 می توان در آزمایشگاه درست کرد؟راحت کدام کانی را  -26
 فلوئوریت (2 گرافیت   (1 
 هالیت (4 ژیپس (3 

 ورد از گزاره های زیر درست است ؟چند م -27
A – .هماتیت از کانی هایی است که نیاز صنایع را به سیلیسیم تأمین می کند 
B – . نسبت کانی به سنگ مانند نسبت عنصر به کانی است 
C – . کلسیت نام علمی کانی سنگ آهک است که از تبخیر محلولهای فراسیر شده بوجود آمده است 
D – تز بر روی یکدیگر، اختالف پتانسیل الکتریکی ایجاد می شود.در اثر مالش دو قطعه کوار  
E – .وجود ناخالصی در کوارتز آن را رنگارنگ می کند 

   سه مورد (2   دو مورد   (1 
   چهار مورد (4   یک مورد     (3 

 روش ساخت مداد آورده شده است :  3در کارخانه های مدادسازی به روش های گوناگونی به ساختن مداد می پردازند درقسمت زیر  -28
A- گرافیت رابه طورخالص دربین دو قطعه چوب قرارمی دهند.از این نوع مدادبرای طراحی استفاده می شود 
B-  کنند.دهند. از این مدادبرای نقاشی استفاده میآورند وخمیر را بین دوقطعه چوب قرارمیرس به صورت خمیردرمیگرافیت را با 

-C رس را با رنگ شیمیایی مخلوط می کنند و مخلوط را بین دو قطعه چوب قرار می دهند. از این مداد برای نقاشی استفاده        
 کنند.می

 د را می توان یک سنگ نامید ؟حاال شما بگویید مغز کدام مدا
 1) A   2) B   
 3) C   4) B  وC   

بررسی ها نشان می دهد که آمار مبتالیان به سرطان ریه در شهرهای بزرگ و پرترافیک به علت ترمز کشیدن زیاد اتومبیل ها،  -29
 سلول های تنفسی بدن کدام است؟باالست به نظر شما مهمترین آسیب کانی آزبست که در لنت ترمز به کار رفته بر 

   افزایش اندازه سلول  (2 مرگ اندام های درون سلول (1 
 حذف آنزیم های درون سلول (4 اختالل در کنترل تقسیم سلولی    (3 

 چیست؟ نوشابه. بزن عالمت سریع را ساده سوال این پاسخ خستگی رفع برای قوت خدا تالش پر آموز دانش -32
   مایع در گاز محلول (2 مایع در جامد محلول (1 
 هر سه   (4   اشباع  محلول (3 
 


