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  )هاي شيمي سؤال(
  مترمكعب ، چند گرم بر ميلي ليتر است؟ سانتي 4حجمگرم و  8چگالي جسمي به جرم  - 1

1 (2  2 (5/0  3( 4  4 (1   
 كند؟ تكميل مي نادرستيرا به » .در آب، محلول است. . . « ي  هاي زير، جمله چه تعداد از كلمه - 2

  »مك طعامن -ي آهن براده-گوگرد-اتانول-نفت«
1 (4  2 (3  3( 2  4 (1  

تواند صـحيح   اجسام مي ايني  هاي زير در مورد مقايسه يك از گزينه كدام. است Cو نصف جسم  Bبرابر جسم  A ،3چگالي جسم  - 3
  ).زمان برقرار هستند و هر دو شرط ذكر شده در هر گزينه، هم ترتيب جرم و حجم است به Vو  mمنظور از (؟ باشد

1(C Am m 2  ،C AV V 4  2(C Bm m12    ،C BV V 2  

3(B Am m 3  ،A BV V  4(B Cm m    ،C BV V
1
6  

روغن به ظرف اضافه كنيم تا جرم روغـن داخـل   از همان رف داريم اگر در دماي ثابت، مقداري مقداري روغن با حجم معين در ظ - 4
  كند؟ ظرف دو برابر شود، چگالي روغن چه تغييري مي

1)2  شود برابر مي 2 )1
  .تواند كم يا زياد شود با توجه به حجم روغن مي )4  كند تغييري نمي )3  شود برابر مي 2

 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 5

  .برد گيري را باال مي دست آمده به عنوان پاسخ، دقت اندازه آخرين عدد به ي گيري و ارائه تكرار اندازه) الف
  .اند متر، متر و كيلومتر تنها يكاهاي متداول طول سانتي) ب
  .ده استبندي ش متر درجه متر و ميلي هاي آزمايشگاهي برحسب سانتي كش طول خط) پ
  .گيرند مي  متر اندازه حجم جسم را معموالً برحسب متر يا سانتي) ت
  .شود متر مدرج مي ي مدرج برحسب ميلي استوانه) ث

1 (4  2 (3  3( 2  4 (1  
  )فيزيكهاي  سؤال(

بـرد و شـخص ديگـري همـين      مـي  Aي  به نقطه Cي  از نقطه N100كيلوگرم را مطابق شكل با نيروي 2اي به جرم  شخصي گلوله - 6
نسبت كاري كه شخص اول انجام داده بـه كـاري كـه شـخص دوم انجـام      . برد مي Aي  به نقطه Bي  از نقطه N60گلوله را با نيروي

  .)نظر شود از اتالف انرژي صرفه( ؟داده است، كدام است
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4 (1  
ژول  70ژول انرژي جنبشـي و   50جايي  جابه اگر در اين. كند جا مي متر جابه 3كيلوگرمي را  2نيوتون جسم  50شخصي با نيروي  - 7

  ؟رود هدر ميافزايش يابد، چند ژول انرژي آن بر اثر مقاومت هوا  جسمانرژي پتانسيل 
1( 50  2( 20  3( 30  4 (70  

  ؟شود نميكدام نوع انرژي مشاهده . كند را فشرده مي افتد و آن جسم بر روي فنر مي. كنيم جسمي را از بلندي رها مي - 8
  الكتريكي) 4  پتانسيل گرانشي )3  جنبشي )2  پتانسيل كشساني )1

 )پيشرفته( لومعهاي  سؤال
  )شيمي(

  10ي  تا صفحه 1 ي صفحه
  )فيزيك(

  70ي  تا صفحه 63 ي صفحه
  )شناسي زيست(
45ي  تا صفحه 36 ي صفحه
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 Aاگـر ارتفـاع   . رود مـي باال   Bي  ي دوم تا نقطه و گلوله Aي  اول تا نقطه  ي گلوله. كنيم دو گلوله را از سطح زمين به باال پرتاب مي - 9
  .)نظر كنيد از اتالف انرژي صرف( ؟باشد، كدام گزينه الزاماً صحيح است Bتر از  بيش

  .از انرژي جنبشي گلوله دوم استتر  بيشاول  ي انرژي جنبشي گلوله Bي  در نقطه )1
  .گلوله برابر است، انرژي پتانسيل دو Bي  در نقطه )2
  .تر از گلوله دوم است جرم گلوله اول كم )3
  .تر از گلوله دوم است ي پرتاب انرژي جنبشي گلوله اول بيش در لحظه) 4

  .شود تبديل مي. . . به انرژي . . . كنيم، انرژي  را رها ميكمان  در زهكشيده شده تير هنگامي كه  -10
  پتانسيل كشساني-يپتانسيل گرانش )2  جنبشي-پتانسيل كشساني )1
  جنبشي-شيميايي) 4    شيميايي- جنبشي )3

  )شناسي زيستهاي  سؤال(
شـكل دادن خميـر و در سـاخت شيشـه     . . . در ساخت چيني معموالً حرارت . شود در توليد چيني و شيشه از حرارت استفاده مي -11

  .شود شكل دادن خمير انجام مي. . . معموالً حرارت 
  بعد از  –از  بعد )2    قبل از –بعد از  )1
  بعد از –قبل از  )4    قبل از –قبل از  )3

با توجه به مراحل ذكـر شـده در كتـاب    (است؟  نشدهاستخراج و توليد فلز آهن به درستي بيان در ي مربوط به كدام اقدام  مرحله -12
  )درسي
  ي سوم مرحلهگرما دادن مخلوط سنگ آهن، كربن و سنگ آهك در كوره )1
  ي اول مرحله شناسايي معدن )2
  دومي  مرحله بيرون آوردن سنگ معدن از دل زمين )3
  ي چهارم مرحله هاي فلز آهن توليد ورقه )4

  .شود مي. . . به لعاب، سبب توليد ظروفي با رنگ . . . ودن شود و افز ساخته مي. . . و . . . ترتيب از  اي و بشقاب چيني به ليوان شيشه -13
  زرد -كروم -ماسه -رس )2  سبز -مكرو -رس -ماسه )1
  سبز -اكسيدكروم -ماسه -رس) 4  سبز - اكسيدكروم - رس - ماسه )3

  ؟ي زمان تقريبي پايان يافتن فلزهاي مس، روي، آهن و قلع به كدام صورت صحيح است مقايسه -14
  قلع>روي>مس>آهن )2  روي>قلع >مس >آهن )1
  قلع>روي>آهن>مس) 4    روي >قلع>آهن>مس )3

 باشد؟ تواند نميي توليد قاشق و چنگال  يك از فلزهاي زير، جزء مواد اوليه كدام -15
  جيوه) 4  نيكل )3  كروم )2  آهن )1

در اثر اين عمـل،  . دهند رارت ميهاي مخصوص ح هردر كو. . . و . . . از آهن، سنگ معدن را به همراه . . . هاي  براي جدا كردن اتم -16
  .شوند خارج مي. . . صورت  هاي بيان شده از سنگ معدن جدا و به اتم

  اكسيد دي كربن-رس خاك-كروم-اكسيژن )2  مونواكسيد كربن-هكآ سنگ-كربن-اكسيژن )1
  اكسيژنگاز -آهك سنگ-كربن-كربن) 4  اكسيد دي كربن- آهك سنگ- كربن- اكسيژن )3

  ؟است نادرستيك  كدام -17
  .صورت تركيب وجود دارند مواد معموالً بهف لدر معادن مخت )1
  .ي سيمان بوده است ، صادركننده1388تا  1377هاي  ي سال كشور ايران در همه )2
  .است 2نسبت جرم سنگ معدن به جرم فلز آهن توليد شده از آن تقريباً  )3
  .شود صورت خالص نسبتاً نرم است و در اثر ضربه خم مي فلز آهن به) 4

 ؟چه تعداد از موارد زير صحيح است -18
  .شود و سپس در قالب ريخته مي شود جمع ميدر ته كوره صورت مذاب  نش، فلز آهن بهدهنگام توليد فلز آهن از سنگ مع-
  .برند كار مي ها به ها و مرغداري كننده در ورودي استخرها، گاوداري مخلوط آب و آهك را به عنوان ضدعفوني-
  .هاي طبيعي با گذشت زمان تغيير كرده است برداري انسان از اندوخته بهرهنوع و ميزان -
  .هاي ساختماني استفاده كرد توان به عنوان تيرآهن در ساخت اسكلت از فلز آهن خالص مي-

1( 2  2( 1  3( 4  4 (3  
ايـن مقـدار آهـن بـه چنـد      كيلوگرم آهن نيـاز باشـد، بـراي توليـد      3000 تقريباً طبقه، 3فرض كنيد، براي ساختن يك ساختمان  -19

 كيلوگرم سنگ آهن نياز است؟
1( 4500  2( 6000  3( 3000  4( 9000 

  .را انتخاب كنيد» بتن«ترين گزينه در مورد  كامل -20
  .مخلوطي از ماسه و آب است و استحكام زيادي دارد )1
  .مخلوطي از آب و آهك است )2
  .شود مخلوطي از آهك و خاك رس است و در طبيعت يافت نمي )3
  .توان مخلوطي از آهك، خاك رس، ماسه و آب دانست آن را مي )4
  


