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  است؟ نادرستيك  يك از موارد زير، درست و كدام كدام -101
  )3ي  مرتبط با آزمايش كنيد صفحه(  .تر از سرعت واكنش آهن با آن است كات كبود بيش سرعت واكنش روي با -الف
    .تي آن به يك اندازه اس هاي روي هر مدار از هسته ي الكترون در مدل اتمي بور براي اتم اكسيژن فاصله همه - ب

  )5ي  كنيد صفحهفكر با  و مكمل مرتبط(        
  )21ي  صفحه پاراگراف دوممرتبط با (    .كنند هاي فروس سولفات را تجويز مي پزشكان براي درمان افزايش خون در فرد بالغ مصرف قرص -پ
  )31ي  كنيد صفحه فكرمرتبط با (    .يابد ها كاهش مي ي جوش آن ها نقطه هاي كربن در هيدروكربن با افزايش تعداد اتم -ت
  .الكترون داشته باشند 8شوند كه در مدار آخر خود  هايي تبديل مي ها با انجام واكنش شيميايي به ذره اتمدر تشكيل سديم كلريد  - ث

  )18ي  صفحه مكمل فعاليت(        
  )32ي  صفحه پارارگراف اولمرتبط با (    .تر است تر، كم هاي پايين هاي كربن در برش خام، تعداد اتم در برج تقطير نفت -ج
  )33ي  مرتبط با پارارگراف اول صفحه(    .شود ارس به رسيده استفاده مينهاي  اتن در صنعت كشاورزي براي تبديل ميوه پلي -چ
  )28ي  مرتبط با پارارگراف اول صفحه(    .شود ي زمين مي باعث افزايش دماي كره افزايش گاز كربن دي اكسيد -ح

 .كه با موارد سمت چپ ارتباط دارند به هم وصل كنيد را راست هايي از سمت عبارت -102

  )4ي  صفحه دوممرتبط با پاراگراف (    هيدروكربن  □  . شود هاي خاموش يافت مي فشان ي آتش جامدي زرد رنگ كه در دهانه - الف
  ) 30ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(      برج تقطير  □  .خام هستند ي نفت تركيباتي كه سازنده -ب

  )18ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(     آمونياك  □  .شوند هاي يوني يافت مي هايي با بار الكتريكي مثبت كه در تركيب ذره - پ

  )32ي  فحهشكل صمرتبط با (              گوگرد  □  .خام است ها براي جداسازي اجزاي نفت دستگاهي در پااليشگاه -ت

  )14ي  صفحه شكلمرتبط با (                   كاتيون  □  .هاي كشاورزي تزريق مي شود ه زميناي كه به طور مستقيم ب ماده -ث

  .بين كلمات داخل پرانتز پيدا كنيد پاسخ مناسب را از -103
 ،ي نيتروژن چرخه( ؟كند هاي فسيلي، توازن چرخه را به هم زده و مشكالتي را ايجاد مي سوزاندن سوخت ،در كدام چرخه -الف  

  )27ي  كنيد صفحه فكرمرتبط با (                         )ي آب چرخه ،بنچرخه كر
  )3ي  مرتبط با آزمايش كنيد صفحه(    )طال، منيزيم، روي، آهن، مس(؟ تر است كدام عنصر از بقيه عنصرها كم يپذير واكنش - ب
  )4ي  كنيد صفحه فكربا  مكمل(   )اكسيژن، سيلسيم، فسفر نيتروژن،( است؟ تر هاي مدار آخر كدام عنصر داده شده از بقيه كم تعداد الكترون - پ
  )9ي  صفحه پاراگراف اول مرتبط با (  )سلولز، هموگلوبين، نشاسته، سولفوريك اسيد( ؟باشد نمييك درشت مولكول مقابل هاي  يك از مولكول كدام - ت

  )كربن، هيدروژن، اكسيژن، نيتروژن( ؟ردمقدار را دا نتري ي زمين و هم در بدن انسان بيش كدام عنصر هم در پوسته -ث  
  )8ي گو كنيد صفحه و مرتبط با گفت(

  )14ي  مرتبط با شكل صفحه(   )آهك آب اتانول، اتيلن گليكول، آمونياك،( ؟شود براي ترد كردن مرباي كدو حلوايي، از كدام ماده استفاده مي - ج  
  )15ي  آزمايش كنيد صفحه مكمل(                       )پرمنگنات  پتاسيمشكر، اتانول، ( .باشد در آب داراي رساناي الكتريكي مي . . .محلول  -چ  
  )22ي  صفحه شكلمرتبط با (                      )پيوند يوني، پيوند كوواالنسي( .گويند مي . . .هاي مثبت و منفي  ي بين يون به جاذبه -ح  
  )33ي  صفحه گراف اولرااپمرتبط با (       )متان، اتن، بوتان( .شود استفاده مي) يالياف مصنوع(براي توليد پالستيك  . . .از گاز  -خ

 :1تشريحي مبحث سواالت 
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 .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد -104

  )30ي پاراگراف اول صفحهمرتبط با (     .است. . . نقطه جوش  ،تر باشد ها بيش هر چه نيروي ربايش بين ذره -الف
  )30ي  متن صفحهمرتبط با (       .تگي داردها بس آن. . . ها به  ويژگي هيدروكربن -ب
  )23ي  صفحه مرتبط با پاراگراف اول(     .دهد ها رخ مي بين آن. . .  گيرند، يك وقتي دو اتم نافلز كنار يكديگر قرار مي -پ
  )23ي  شكل صفحهمكمل (   .دهد اتم هيدروژن پيوند تشكيل مي . . .الكترون در مدار آخر با  8اتم اكسيژن براي رسيدن به آرايش  - ت
  )19ي  صفحه دانيد آيا ميمرتبط (     .اند تشكيل شده . . .مرواريد و پوشش صدفي حلزون از تركيب يوني  -ث
  )15ي  آزمايش كنيد صفحه مكمل(     .توانند در محلول حركت كنند و سبب برقراري جريان الكتريكي شوند مي . . . -ج
  )8ي  متن صفحهمرتبط با (       .ش مهمي داردهاي بدن نق در تنظيم فعاليت . . .عنصر  -چ
  )4ي  صفحه پاراگراف اولمرتبط با (     .كند از رسيدن پرتوهاي پر انرژي و خطرناك فرابنفش به زمين جلوگيري مي . . .گاز  -ح
  )6 ي صفحه شكلمرتبط با (       .شود استفاده مي . . .از عنصر  مداددر ساخت مغز  -خ

  
  .نيدمفاهيم زير را تعريف ك -105
  )19ي  كنيد صفحه فكرمرتبط با (    قانون پايستگي جرم -ب  )9ي  مكمل متن صفحه(  پليمر -الف

  
  :به سؤاالت زير به صورت كوتاه پاسخ دهيد -106
  )3ي  صفحه خود را بيازماييد مكمل(     .پذيري سه فلز آهن، روي و منيزيم با اكسيژن را با هم مقايسه كنيد واكنش -الف

  
  )3ي  كنيد صفحهمشابه فكر(      د؟نزن ي زودتر از ظروف مسي زنگ ميچرا ظروف آهن -ب

  
  )4ي  صفحه شكلمرتبط با (       .چند مورد از كاربردهاي سولفوريك اسيد را نام ببريد -پ

  
  )20ي  صفحه مرتبط با پاراگراف دوم(      ؟هاي ديگر بيشتر است مقدار كدام يون در خون از كاتيون -ت

  
  )35ي  صفحه متنمرتبط با (    كدام است؟ ،شوند يي كه از نفت تهيه ميها پالستيك  يتمز -ث

  
  )26ي  صفحه شكلمرتبط با (       .هاي طبيعي را نام ببريد از چرخه چند مورد -ج

  
 )23ي  صفحه مشابه شكل(   .هاي اكسيژن و هيدروژن را نشان دهيد با استفاده از مدل اتمي بور، تشكيل مولكول آب از اتم  - 107

  
 )16ي  آزمايش كنيد صفحه مكمل(  تواند به خوبي نشان دهد؟ زير، كدام مفهوم علمي را مي  م واكنشانجا -108

  سديم هيدروكسيد كبود كات )يرنگ( مس هيدروكسيد  سديم سولفات

  
)، چگونگي تشكيل سديم فلوئوريد را نشان دهيد؟با استفاده از مدل اتمي بور - 109 Na , F)11  )19ي  صفحه خود را بيازماييدبا  مكمل و مرتبط(  9
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 )34ي  صفحه متنمرتبط با (  .با توجه به واكنش زير، به سؤاالت پاسخ دهيد -110

.....  
  

  

 .ول به دست آمده را با مواد اوليه مقايسه كنيدو خواص فيزيكي محص ؟چيست نام واكنش -الف

  
 .شرايط واكنش و تشكيل محصول را ذكر كنيد -ب

  
  

  

111-/ g0 /فلز منيزيم با 24 g0 براساس قانون پايسـتگي جـرم، چنـد گـرم      .دهد گاز اكسيژن به طور كامل واكنش مي 16
  )19ي  كنيد صفحه فكرمرتبط (  شود؟ فرآورده حاصل مي

1 (4/0  2 (32/0  3 (28/0  4 (36/0  
  )24ي  صفحه فعاليتمرتبط (  تواند پيوند كوواالنسي دوگانه تشكيل دهد؟ يك از عناصر زير، نمي كدام -112

  فلوئور) 4  كربن) 3  اكسيژن) 2  نيتروژن )1
  )27ي  صفحه راگراف اولپا مكمل(  يك از موارد زير همواره ثابت است؟ مقدار كدام كربن در چرخه -113

  هيچكدام) 4  اكسيد دي كربن) 3  كربن مونواكسيد) 2  كربن )1
 )31ي  صفحه پاراگراف اولمرتبط با (  تري دارند؟ قوي بين مولكولي يك نيروي ربايش كدام مقابلهاي  در ميان هيدروكربن  - 114

         CH / C H / C H / C H4 2 6 8 18 5 12  
1( C H5 12  2 (CH4  3(C H2 6  4(C H8 18  

  )31ي  صفحه شكلمرتبط (  رود و جداسازي براساس چيست؟ دستگاه تقطير ساده براي جداسازي مواد به چه حالتي به كار مي - 115
  نقطه ي جوش -گاز) 4  ي ذوب نقطه -مايع) 3  بوي ذ نقطه -گاز) 2  ي جوش نقطه -مايع )1

  )22ي  صفحه پاراگراف دوممرتبط با (  ؟باشد نميهاي يوني  تركيبي  همههاي  كدام مورد از ويژگي -116
  .شوند شكننده هستند و در اثر ضربه خرد مي) 2  .شوند هاي يوني در آب حل مي تركيب )1

  .دهند يكي آب را تغيير ميبا حل شدن در آب خواص فيز) 4  .باشند در حالت محلول و مذاب رساناي برق مي) 3
  )2ي  صفحه پاراگراف دوممرتبط با (  ؟باشد نميهاي فلز مس  يك از ويژگي كدام -117

  مقاومت در برابر خوردگي) 2    رسانايي باالي الكتريكي )1
  ول شدنتقابليت مف) 4    براق و نيلي رنگ) 3

  )19ي  صفحه خود را بيازماييدمرتبط (  كدام است؟ Na11و O8تركيبي يوني حاصل از دو عنصر-118
1( NaO  2(Na O2  3(NaO2  4(Na O2 3  

در يك سطر از جدول  Aيك از عناصر زير با كدام .شود ه ميبراي ضدعفوني كردن آب استخرها به كار گرفت Aعنصر-119
  )6ي  شكل صفحهمرتبط (  قرار دارد؟

1( O8  2 (F9  3(H1  4(Ar18  
  شود؟ هاي شيميايي زير استفاده مي يك از تركيب ها و لوازم پزشكي از كدام ستانبراي ضدعفوني كردن بيمار-120

  )14ي  مرتبط با آزمايش كنيد صفحه(  
   آب آهك) 4  اتانول) 3  آمونياك) 2  اتيلن گليكول )1

 :1مبحث  اي سواالت چهار گزينه

n
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  .هاي زير را تعيين كنيد درستي يا نادرستي هر يك از جمله-121
  .شوند گيري مي اندازه) تر طول تر يا كوچك يا واحدهاي بزرگ(اند و برحسب متر  جايي هر دو از جنس طول مسافت و جابه -الف

  )39ي  مشابه فعاليت صفحه( 
تر  جايي اتومبيل بزرگ ي بردار جابه اي پر پيچ و خم در حال حركت است، اندازه در يك مدت زمان معين و براي اتومبيلي كه در جاده -ب
     .دباش افت پيموده شده توسط آن ميساز م

  )39ي  مكمل خود را بيازماييدصفحه(
  .آلود، دانستن سرعت يكديگر كافي نيست ها در دريا در هواي مه براي جلوگيري از برخورد كشتي -پ

  )46ي  مرتبط با پاراگراف آخر صفحه(
  .در به وجود آمدن نيرو، همواره دو جسم مشاركت دارند كه اين اجسام بايد با يكديگر در تماس باشند -ت

  )50ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(
  .باشد شتاب يك جسم در حال حركت همواره در جهت نيروي خالص وارد بر آن جسم مي -ث

  )53ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه(  
 تر از نيروي پيشران باشد، سرعت اين خـودرو در حـال   اگر نيروي اصطكاك بزرگ. كند اي مستقيم حركت مي يك خودرو در جاده -ج

  .افزايش است
  )59ي  صفحه) ب( 15و شكل  50ي  صفحه 3 شكلمكمل (

بر آن  واردي نيروي وزن  سمي كه روي يك سطح افقي ساكن است، همواره برابر با اندازهجي نيروي عمودي سطح وارد بر  اندازه -چ
  )58ي  مكمل متن صفحه(               .جسم باشد

 .پاسخ مناسب از ستون سمت چپ وصل كنيدهاي ستون سمت راست را به  هر يك از عبارت -122

  اي تندي لحظه) الف  )60ي  صفحه مشابه فعاليت(                                نيروي اصطكاك جنبشي وارد بر يك جسم در حال حركت، با جرم جسمي چه نسبتي دارد؟) 1

  يك متحرك چه كميتي را معرفي كرد؟سال قبل، گاليله دانشمند سرشناس ايتاليايي براي توصيف حركت 500حدود )2

  )40ي  صفحه پراگراف اولمرتبط با (

  وارون) ب

  اي اين خودرو در طول مسير چگونه است؟تندي لحظه.يك خودرو به طور يكنواخت روي مسيري مستقيم در حال حركت است)3

  )45ي  صفحه پاراگراف آخرمرتبط با (

  در حال تغيير) پ

  مستقيم) ت  )45ي  صفحه 4شكل  مشابه(                                                           دهد؟ در حال حركت، چه كميتي را نشان ميتندي سنج يك خودروي ) 4

  تندي متوسط) ث  )53ي  صفحه و دومهاي اول  پاراگرافمرتبط با (                                             شتاب يك جسم در حال حركت، با جرم جسم چه نسبتي دارد؟) 5

  ثابت) ج  )51ي  صفحه پارگراف اولمرتبط با (اگر نيروهاي وارد بر يك جسم در حال حركت متوازن نباشند، سرعت آن جسم در طول مسير چگونه است؟)6

  

 :2تشريحي مبحث سواالت 
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  .داخل پرانتز انتخاب نماييد مناسب را از يا عبارت  در هر يك از جمالت زير، كلمه-123

  .ناميده مي شود )جايي بردار جابه -مسافت پيموده شده(كند،  راستي كه مبدأ حركت را به مقصد حركت وصل مي خط پاره -الف
  )39ي  صفحه 3مشابه شكل (  

    .شود استفاده مي) كيلومتر بر ساعت - متر بر ثانيه(يكاي  ي موتوري معموالً از براي بيان تندي وسايل نقليه - ب
  )41ي  صفحه 2اييد مشابه خود را بيازم(          

  )54ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(  .است )متر بر ثانيه - نيوتون بر كيلوگرم(يكاي شتاب،  - پ
  )55ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(  .كنند گيري مي يك جسم را با نيروسنج اندازه )وزن –جرم ( - ت
    .دو جسم بستگي دارد )جنس -تماس مساحت سطح(به  طور محسوسي نيروي اصطكاك جنبشي بين دو جسم به - ث

  )60ي  صفحهفعاليت مشابه (  
    .كند ي بين نيروهاي كنش و واكنش را بيان مي نيوتون، رابطه )سوم - دوم(قانون  -ج

  )57ي  اول و دوم صفحه هاي و پاراگراف 56ي  مرتبط با پاراگراف آخر صفحه(  
  )58ي  مكمل متن صفحه(  )  نيستند -هستند(ديگر  نش و واكنش يكنيروهاي وزن و عمودي سطح وارد بر يك جسم، همواره ك) چ

  .هاي مناسب پر كنيد جاهاي خالي را با كلمه -124

  )38ي  صفحه 2مشابه شكل (  .شود ناميده مي ……كل مسير طي شده بين شروع تا پايان حركت،  -الف
  )43ي  مكمل فكر كنيد صفحه(  .شود آن ميسرعت متوسط  ……اگر متحركي در امتداد خط راست حركت نكند، تندي متوسط آن  - ب
  )50ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه(  .، سرعت آن تغيير نخواهد كرد……اگر نيروهاي وارد بر يك جسم در حال حركت متوازن  - پ

Nشتاب جاذبه روي مريخ تقريباً. (ي زمين است از وزن همان جسم در سطح كره ……وزن يك جسم در سطح مريخ  -ت

kg
  .)است 4

  )56ي  مكمل خود را بيازماييد صفحه(  
    .كند خط راستي است كه آن دو نقطه را به يكديگر وصل مي فاصله يا مسير بين دو نقطه، پاره …… - ث

  )39ي  مرتبط با پارگراف اول صفحه(  
  )60ي  صفحهمشابه فعاليت (  . ……كاك جنبشي به طور محسوسي به مساحت سطح تماس دو جسم بستگي طنيروي اص -ج

  :به هر يك از سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد -125

در فيزيك اين نوع حركـت را  . رويي كه در امتداد مسيري در حال حركت است، با هم برابرندداي خو تندي متوسط و تندي لحظه -الف
  )45ي  مرتبط با پاراگراف آخر صفحه(  نامند؟ چه مي

  
  )46ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(  دهد؟ ي حركت آن در اختيار ما قرار مي اتي در مورد نحوهسرعت يك متحرك، چه اطالع - ب

  
    يك جسم چگونه حركت كند تا تندي متوسط و سرعت متوسط آن در طول مسير با هم يكسان باشند؟ - پ

  )43ي  مشابه فكر كنيد صفحه(  

  
    .چند نمونه از اين آثار را نام ببريد. دهد ن ميهاي مختلفي خود را نشا اثر نيرو بر يك جسم به شكل - ت

  )50ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(  

  



  

  

 

 6477  )ي اول متوسطه دوره(ي  نهم  پايه

33 

  )57ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه(  هايي دارند؟ اساس قانون سوم نيوتون، نيروهاي كنش و واكنش چه ويژگي بر - ث

  

  
كه ترمز گرفته شود، پس از مـدتي   اتومبيل بدون آن. نيمك ال حركت است، خاموش ميحموتور اتومبيلي را كه روي سطح افقي در  -ج
  )59ي  پاراگراف اول صفحه ط بامرتب(  چه نيرويي موجب توقف اتومبيل شده است؟. ايستد مي

  

  
ي آسفالته ساخته شـده كـه بـه     يك جاده Bو Aمطابق شكل زير، بين دو شهر  - 126
اگر سرعت متوسـط  . باشد نامنظم مي  يل وجود كوه و جنگل در مسير، شكل جادهدل

B km شـهر  تـا  A شـهر  ي بين يك خودروي سواري در هنگام پيمودن فاصله

h
72 

kmي شـطرنجي  هاي صـفحه  ابعاد هر يك از مربع: (باشد، مطلوب است km10 10 
  .)باشد مي

  )45و  44هاي   خود را بيازماييد صفحه مكمل(  
كش و مقياس داده  در صورت نياز از خط. (برحسب كيلومتر Bتا شهر Aجايي و مسافت پيموده شده توسط خودرو از شهر جابه -الف

    .)شده روي شكل استفاده كنيد

  

  
  ) برحسب دقيقه(شهر را طي كند  دو ي بين كشد تا خودروي سواري فاصله مدت زماني كه طول مي -ب

  

  
  )برحسب كيلومتر بر ساعت(تندي متوسط خودرو  -پ

  

kmرا بـا سـرعت ثابـت    km180شـرق بـه غـرب    ي مسـتقيم  يك اتوبوس مسافربري بين شهري، در يك جاده -127

h
60 

kmبعدي را با سرعت ثابت  km360اگر اين اتوبوس. پيمايد مي

h
و بدون تغيير جهت طي كند، سرعت متوسط آن در  80

 )43ي  صفحه 2مكمل مثال (  كل مسير چند كيلومتر بر ساعت و چند متر بر ثانيه است؟
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براساس قـانون دوم  . ما را به عنوان مشاور خود استخدام كرده استسابقه، شمي توليد خودروهاي  رئيس يك كارخانه -128
هـا   بايسـت در آن  نيوتون، به رئيس خود توضيح دهيد كه براي بهتر شدن طراحي خودروهاي مسابقه چه تغييراتي مـي 

 )54ي  مشابه گفت و گو كنيد صفحه(  صورت گيرد؟

  

  
. دهنـد  يرا هل م يكيلوگرم 15اي  جعبه ،زير، با اعمال نيروي افقيهاي امير، رضا و صادق مطابق شكل  به نام برادرسه  -129

mاگر شتاب جعبه در اثر نيروهاي وارد بر آن برابر بـا . است Fو نيروي صادق N120، نيروي رضاN150نيروي امير

s26  و

نظـر   صـرف  جسم با زمـين  از نيروي اصطكاك(چند نيوتون است؟  (F)جهت شتاب به سمت راست باشد، نيروي صادق
 )55ي  ومثال صفحه 52و  51هاي   مكمل فعاليت صفحه(  .)نماييد

  

  

 

تـر   بيش N615در سطح زمين و لباس و تجهيزاتش اگر وزن او. است mجرم فضانوردي به همراه لباس و تجهيزاتش -130

N شتاب جاذبه در سطح زمين، ماه و مـريخ بـه ترتيـب   (ي ماه باشد؛  از وزنش در سطح كره
/

kg
9 8 ،N

/
kg

1 Nو 6

kg
4 

 .)است

 )56ي  دانيد صفحه مكمل خود را بيازماييد و آيا مي(

  چند كيلوگرم است؟ m) الف

  

  
    در سطح مريخ چند نيوتون است؟ و لباس و تجهيزاتش وزن فضانورد) ب
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هاي  با توجه به اندازه. دهد را نشان مي (F)تا مدرسه (A)آموز براي رفتن از خانه شكل مقابل مسير حركت يك دانش -131
آمـوز   چند برابر مسافت پيموده شده توسـط دانـش   Fتا Aآموز از جايي دانش ي بردار جابه داده شده روي شكل، اندازه

)است؟ Fتا Aاز )    )39ي  صفحه 3و شكل  38ي  صفحه2مكمل شكل (  3
1 (4  
2 (2  
3 (1/0  
4 (5/0  

  
  

تندي متوسـط كـل   . ثانيه برگشته است 22ثانيه رفته و در مدت  18متري را در مدت  60شناگري يك مسير مستقيم -132
  )40ي  صفحه 1مكمل مثال (  متر بر ثانيه بوده است؟ شناگر چند

  5) 4  3) 3  5/1) 2  صفر) 1
متر بر ثانيه در مدت  V تندياين متحرك مسافت معيني را با . يكنواخت و بر روي خط راست است ،حركت متحركي -133

V)تنديثانيه و همان مسافت را با  10 )  چند متر بر ثانيه است؟ V. كند ثانيه طي مي 8متر بر ثانيه در مدت  3

  )45ي  صفحه و پاراگراف آخر  40ي  صفحه 1 مكمل مثال (    
1 (6  2 (9  3 (12  4 (15  

mي اول با سرعت ثانيه 4را در  مستقيم شمال به جنوبمتحركي مسير  -134

s
ي بعد بـا   ثانيه 8در و دون تغيير جهت و ب 24

mسرعت 

s
   سرعت متوسط اين متحرك در كل مسير چند متر بر ثانيه است؟اندازه . كند طي مي 18

  )44ي  صفحه 3مكمل مثال (
1 (19  2 (20  3 (21  4 (22  

 گيري شـده و  ي زماني يك ثانيه اندازه مستقيم در حركت است، با فاصله خط سرعت يك اتومبيل مسابقه كه بر روي -135
ي اول حركت چند برابر شتاب متوسط  شتاب متوسط اين اتومبيل در سه ثانيهبزرگي . در جدول مقابل نوشته شده است

 )47ي  صفحه 4مشابه مثال (  ي دوم حركت است؟ آن در دو ثانيه

 
 (s)زمان 0 1 2  3  4  5

mسرعت   0  8  14  24  38  52
( )

s
  

   

1(12
7  2 (3

2  3(7
12  4 (2

3  

 
 
 

 :2مبحث  اي سواالت چهار گزينه

C
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 ده لزوماً در تماس با يكديگر قرار دارند؟نكن يك از نيروهاي زير، دو جسم مشاركت در به وجود آمدن كدام -136

  )50ي  صفحه مكمل پاراگراف اول(
  نيروي اصطكاك) 2    نيروي وزن) 1

  نيروي مغناطيسي) 4    نيروي الكتريكي) 3
  

رو به (نيوتون  20به بزرگي  Fكيلوگرم روي سطح افقي ميزي ساكن است و نيروي  10در شكل مقابل، جسمي به جرم -137
 ؟ي نيروي وزن آن است بزرگي نيروي عمودي سطح وارد بر جسم چند برابر اندازه. شود بر آن وارد مي) باال

N(g )kg10  ) 58ي  و خود را بيازماييد صفحه 13مكمل شكل( 

1 ( 6
5    2 (4

5  

3 (5
6    4 (5

4  
  

m)متر بر مجـذور ثانيـه و بـه جسـمي بـه جـرم        aي به بزرگيكيلوگرم، شتاب mجسمي به جرم به Fنيروي -138 ) 3 
aي به بزرگيكيلوگرم، شتاب

4
از دارد و  قـرار  جسم بر سطح افقي(چند كيلوگرم است؟  m. دهد متر بر مجذور ثانيه مي 3

 )55ي  مكمل مثال صفحه(  .)نظر كنيد اصطكاك صرف

  
1 (9    2 (12  

  .توان تعيين كرد نمي) 4    18) 3

mهاي دو جسم به جرم -139 kg1 mو 8 / kg2 4 Fلصبه طور جداگانه به ترتيب تحـت اثـر نيـروي خـا     5 N1 32 
Fو N2  )54ي  مكمل مثال صفحه(  شتاب جسم دوم چند برابر شتاب جسم اول است؟. گيرند قرار مي 24

  

1(64
27  2 (4

3  3(3
4  4 (27

64  

  

نيوتون بـرروي   1000تن كه روي يك سطح افقي به حالت سكون قرار دارد، تحت اثر نيروي خالص  2اتومبيلي به جرم  -140
 شود؟ سرعت اتومبيل چند كيلومتر بر ساعت مي بزرگي ثانيه 40پس از . كند مسيري مستقيم شروع به حركت مي

  )54ي  و مثال صفحه 48ي  صفحه 5مكمل  مثال (
1 (20  2 (40  3 (72  4 (144  
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  :درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد-141

  )62ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه(    . ي زمين، پانتاالسا نام داشت نخستين خشكي واحد و بزرگ كره) الف
  )62ي  مرتبط با پاراگراف سوم صفحه(  .  ي بين لورازيا و گندوانا را پر كرده بود درياي تتيس فاصله) ب
  )64ي  صفحه4مرتبط با شكل (  .  ي شرقي آفريقا تا حدود زيادي با هم انطباق دارند ي آمريكاي جنوبي و حاشيه ي غربي قاره حاشيه) پ
  )73ي  مرتبط با متن صفحه(  . شوند كننده محسوب مي ها از عوامل تجزيه باكتري) ت
  )72ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه(  .  ها است واع سنگتر از ساير ان  بيش شده هاي دگرگون احتمال وجود فسيل، در سنگ) ث
  )77ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(  .  ها كم است هاي موجود آن ولي نمونهشوند  اي راهنما همه جا پيدا ميه فسيل) ج
  )68ي  صفحه 11مرتبط با شكل (  .شود هاي متعدد مي ايجاد زمين لرزهلغز سبب حركت امتداد) چ
  )76ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه(  .شود ثار جانداران محسوب ميآاز انواع فسيل  خارجيقالب ) ح

  
  :جاهاي خالي جمالت زير را پر كنيد-142

  )67ي  مشابه  فعاليت صفحه(  .  كنند متر حركت مي سانتي . . .كره، ساالنه با سرعت متوسط  هاي سنگ ورقه) الف
  )66ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(  . دانند مي . . .هاي سنگ كره را  دانشمندان علت حركت ورقه) ب
  )70ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه(  .  شوند تقسيم مي . . .و  . . . دو نوع ي زمين به هاي پوسته شكستگي) پ
  )73ي  صفحه فكر كنيدمشابه (  .  است ها از بيابان . . .هاي دريايي  ها در محيط تنوع فسيل) ت
  )73ي  مرتبط با متن صفحه(  . وامل فساد جسد جانداران استيكي از ع  . . .) ث
  )79ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه(  .  هستند . . .هاي زيرين،  هاي رسوبي بااليي از اليه هاي رسوبي وارونه نشده باشند، اليه اگر اليه) ج
  )66ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(  .است. . . هاي بااليي آن  هاي پاييني خمير كره، نسبت به بخش چگالي مواد در بخش) چ
  )80ي  مرتبط با پاراگراف آخر صفحه(  .است. . . نسبت به جانداران امروزي ) بر روي زمين(به طور كلي ساختمان بدن جانداران اوليه ) ح

  
  :عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب كنيد-143
  )63ي  مكمل خود را بيازماييد صفحه(  .  بوده است) گندوانا/ ورازيا ل(ي بزرگ  آمريكاي جنوبي در گذشته جزو قاره) الف
  )69ي  صفحه 13گيري از شكل  نتيجه(  .  )دهد نمي/ دهد  مي(ها رخ  در بستر اقيانوس تنهاكره  هاي سنگ ي ورقه دورشونده هاي حركت) ب
    .  ي ايران، ايجاد شده است ورقه )به/ از (ي عربستان  ورقه) نزديك شدن/ دور شدن (كوه زاگرس بر اثر  رشته) پ

  )69ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه(
  .  هاي غيردريايي تشكيل فسيل هستند ها، از جمله محيط درياچه) برخالف/ همانند (هاي طبيعي  يخچال) ت

  )74ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(
  .شود تواند به فسيل تبديل   مي) به طور كامل/ ن هاي سخت آ فقط بخش(اي درون صمغ گياهان به دام بيفتد  اگر حشره) ث

 :3تشريحي مبحث سواالت 

  :3مبحث 
  اي،  زمين ساخت ورقه

  ي زمين آثاري از گذشته
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  )75ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(
  .ي آن منطقه است در گذشته) گرم و خشك/ گرم و مرطوب ( سنگ در يك منطقه، بيانگر وجود آب و هواي وجود ذخاير زغال) ج

  )80ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(
  )70ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(  .كه انرژي بسيار زيادي دارند است) اي امواج لرزه / امواج اقيانوسي(آبتاز ) چ
 )80ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه(  .شود ي زمين استفاده مي ها براي تعيين آب و هواي گذشته فسيل) برخي/ ي  همه(از ) ح

  

 .)هستنداضافي  Bدو عبارت در ستون . (ارند، مشخص كنيدارتباط د Bكه با عبارات ستون  Aدر جدول زير، عباراتي از ستون - 144

A B 

  سرد و مرطوب a.  )65ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(.                            ي زمين استكره. . .بخشي از  خمير كره - 1
  نزديك شونده b.  )72ي  ط با صفحهمرتب(.              اندها كه بخشي وسيعي از سطح زمين را پوشانده نوعي از سنگ - 2
  .ي يك منطقه استي اين نوع آب و هوا در گذشتهدهندههاي تبخيري نشان وجود سنگ - 3

  )80ي  صفحه  فكر كنيدمرتبط با (
c .گوشته  

  آذرين .d  )65ي  صفحه  5گيري  ازشكل  نتيجه(         ي آفريقا و آمريكاي جنوبي نسبت به هم نوع حركت ورقه - 4
  پوسته e.  )68ي  مرتبط باپاراگراف  اول  صفحه(  .شودكره سبب ايجاد گسل ميهاي سنگاين نوع حركت ورقه - 5
 گرم و خشك f.  )72ي  مرتبط باپاراگراف  آخر  صفحه(.                             دارندوجودها در اين اليه از زمين فسيل - 6

 .g رسوبي 

 .h دورشونده  

  :ت زير پاسخ كوتاه دهيدبه سؤاال-145
  )63ي  مشابه خود را بيازماييد صفحه(  هاي امروزي بوده است؟ لورازيا شامل كدام سرزمين) الف

  
  )64ي  صفحه 4مرتبط با شكل (  .  ها را بنويسيد جايي قاره شواهد جابه) ب

  
  )65ي  صفحه 6رتبط با شكل م(  .مثال بزنيديك  مكدابراي هر  و كره را نام ببريد هاي سنگ انواع حركت ورقه) پ

  

  
  )72ي  مرتبط با پاراگراف آخر صفحه(  .  فسيل را تعريف كنيد) ت

  
  )74ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(  .  هاي مناسب براي تشكيل فسيل را نام ببريد برخي از محيط) ث

  
  )76ي  مرتبط با پاراگراف آخر صفحه(  .  را تعريف كنيد فسيل قالب داخلي) ج

  
  )80تا  77ي  ها صفحه  متنمرتبط با (  )سه مورد(. ها را بنويسيد كاربردهاي فسيل) چ
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  )68ي  صفحهاول مرتبط با پاراگراف (  .ترين نواحي لرزه خيز جهان را نام ببريد يكي از مهم) ح

  
  )72ي  آوري اطالعات، صفحه جمعمشابه (  .بنويسيد ،اند مورد از داليلي را كه دانشمندان براي انقراض دايناسورها بيان كرده 3) خ
  

رود؟ چـرا؟  يك به زير ديگري فرو مي اي، كدام ي قاره كره با ورقه ي اقيانوسي سنگ بر اثر برخورد ورقه كهتوضيح دهيد -146
   

 )66ي  مرتبط با پاراگراف آخر صفحه(

  

  
 .توضيح دهيدسنگ، نفت و گاز را توسط فسيل جانداران مختلف  چگونگي شناساسي و اكتشاف ذخاير زغال-147

 )77ي  صفحهپاراگراف دوم مرتبط با (

  

  
 ي زمين به چه مواردي توجه دارند؟ ي پوسته دهنده هاي سنگي تشكيل دانشمندان در تعيين سن اليه-148

 )79ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه(

  

  
  )69ي  صفحه 13مرتبط با متن و شكل (  .چگونگي تشكيل رشته كوه زاگراس را توضيح دهيد -149

  

  
 )80ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(    .ها بنويسيد ي زير را تفسير كنيد و ارتباط آن را با فسيل جمله -150

  ».حال كليدي براي گذشته است«

  

  
  

 
 
 
  

  



  
  
 

 

 

 6477 علوم تجربي

40 

  
  

   ؟ندارداحتمال بروز كره به يكديگر،  هاي سنگ هاي زير در اثر برخورد ورقه چه تعداد از پديده-151

  )68ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(  »خوردگي چين ايجادرزه، ايجاد گسل، ل كوه، وقوع زمين تشكيل رشته«

  

  سه) 4  دو) 3  يك) 2  صفر) 1
  

خليج فارس است و انـرژي آبتـاز   ) ترين بخش عميقدر (عمق آب از  . . .اقيانوس هند  )ترين بخش عميق در(عمق آب -152

  )70ي  گيري جمع آوري اطالعات صفحه نتيجه(    .واهد آوردتري را به بار خ هاي بيش باشد، خسارت . . .اقيانوس هرچه عمق آب

  تر تر ـ بيش بيش) 2    تر تر ـ كم بيش) 1

  تر تر ـ كم كم) 4    تر تر ـ بيش كم) 3

 )68ي  نتيجه گيري از فكر كنيد صفحه(  ؟افتند اتفاق ميمناطقي  در چهتر  ها بيش ها و آتشفشان لرزه زمين-153

  

  اي امتدادلغز قاره ي محل ورقه )1

  ي اقيانوسي  دور شدن دو ورقهمحل ) 2

  اي ي قاره ي اقيانوسي با ورقه برخورد ورقهمحل ) 3

  اي ي قاره دور شدن دو ورقهمحل ) 4

توانـد بـه    تـري مـي   هاي زير به احتمال بيش يك از گزينه در شرايط كامالً يكسان و مناسب براي تشكيل فسيل، كدام-154

  )74ي  صفحه مرتبط با پاراگراف دوم(  فسيل تبديل شود؟

  كرم خاكي) 2    اي صدف دو كفه) 1

  قارچ خوراكي) 4    مگس) 3

  )80ي  وگو كنيد صفحه  مشابه گفت(  .كنند زندگي مي. . . و . . . هاي  ها در آب امروزه مرجان-155

    عميق و سرد) 1

  عميق و گرم) 2

  عمق و گرم كم) 3

  عمق و سرد كم) 4

  

 :3مبحث  اي سواالت چهار گزينه
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  )80تا  77ي  ها مرتبط با متن صفحه(  ؟ستنيهاي راهنما درست  كدام گزينه در مورد فسيل-156

  .دنسنگ كاربرد دار براي شناسايي و اكتشاف ذخاير زغال) 1

  .هاي موجود آن فراوان است ها آسان و نمونه تشخيص آن) 2

  .اند ي زمين مناسب براي بررسي حوادث گذشتهشوند و  جا پيدا مي همه) 3

  .دنزمين كاربرد دار ي ي پوسته هاي سازنده در تعيين سن دقيق اليه) 4

  )65ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه(  باشد؟  كره مي ي سنگ ترين ورقه يك بزرگ كدام-157

  اقيانوس هند) 2    اقيانوس آرام) 1

  درياي سرخ) 4    اقيانوس اطلس) 3

 )69تا  67ي  ها مرتبط با صفحه(  . . .  كره،  هاي سنگ ي ورقه حركت دورشونده-158

  .دهد ها رخ مي فقط در اقيانوس )1

  .دهد ي اقيانوس آرام رخ مي شرق ورقه در قسمت شمال) 2

  .شود ي زمين مي سبب كاهش وسعت پوسته) 3

  . سبب تشكيل درياي سرخ شده است) 4

هـاي آذريـن    رگـه  Dو  F. (ي درست را انتخاب كنيد هاي آن، گزينه با توجه به شكل زير و با فرض وارونه نبودن اليه-159

 )79ي  ت صفحهمرتبط با فعالي(    .)هستند

  .جديدترين رويداد است Eي  تشكيل اليه) 1

  .سن هستند هم Dو  Fهاي  رگه) 2

  . تشكيل شده است Eي  بعد از اليه Dي  رگه) 3

  . تر است قديمي Fي  از رگه Dي  رگه) 4

كـه  هسـتند  . . . شـده معمـوالً از تركيبـات     شدن، مواد معدني جانشـين  هنگام تشكيل شدن فسيل به روش جانشين-160

 )75ي  ها مرتبط با متن صفحه(  .  شود بدن جانداران مي. . . هاي  جايگزين بخش

  سيليسي ـ سخت) 2    آهكي ـ نرم) 1

  آهني ـ نرم) 4    آلومينيومي ـ سخت) 3


