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 گوگرد                            )              (درآلیاژ آن ، مس بکاررفته است.. -ج
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 پاسخنامه آزمون 1

  اميرحسين طاهري نامقي
  دندانپزشكي علوم پزشكي همدان – 1400كشوري كنكور  492 – 2منطقه  228رتبه 

  

  1سوال
  

  

  
  2سوال

  .هستند عمل علمي به دانش تبديل از هايي نمونه... دارو و اي، هسته نيروگاه رايانه، خودرو، ساخت. است عمل به علم تبديل فنّاوري –الف: صحيح 
  .كند ميزياد  را ايستابي سطح عمقبا كاهش ميزان آب آبخوان  بردار بهره هاي چاه تعداد افزايش –ب: غلط 
  كتاب درسي چگالي فلزات مختلف با هم متفاوت است. 30مطابق فعاليت صفحه  –ج: غلط 

  

  3سوال 
  د:     ج:            الف: مس       ب: گوگرد

  

  4سوال

  شكل دادن به خميرد:         ج: خزر        ب: افزايش        الف: غيرمستقيم

  

  5سوال
  .شود مي گفته كره آب باشند، مي بخار و مايع جامد، صورت به كه زمين درون و سطح) اتمسفر،( هواكره در موجود هاي آب مجموعه الف: به

  دارد. وجود ها يخچال در جامد صورت به كره آب شيرين : بيشترآب ب

  

  6سوال
 شن،  ، سيمان  زا  مخلوطي  بتن  .شود مي  استفاده آن از ها برج  و  مسكوني  هاي خانه  ساختن  براي  امروزه  كه  است  موادي  ترين مهم  از  يكي  تن،ب
  . است  آب  و  ماسه 

  

  7سوال
  جدا مي كنند. آن معدن سنگ از را آهنزياد  به وسيله يك تغيير شيميايي با صرف انرژيبا جدا كردن اكسيژن از اكسيد آهن  آهن ذوب ورهدر ك

اكسيد هاي آهن  كربن
  گرما  
⎯ كربن دي اكسيد   فلزآهن

  

  ب ( نمك خوراكي ) الف
  الف ( فوالد زنگ نزن )  ب
  (فنر ارتودنسي دندان)الف   پ



 

 پاسخنامه آزمون 2

  8سوال
 وارد بر جسم زمين طرف از كه است) اي جاذبه( گرانشي نيروي با برابراست ولي وزن  مقدار ماده تشكيل دهنده يك جسم. جرم 1

  .ميكشد زمين طرف به را جسم و شود مي
  گيرند. . جرم با ترازو و وزن را با نيروسنج اندازه مي2
  يكاي جرم كيلوگرم يا گرم و يكاي وزن نيوتون است.. 3

  9سوال
  ماسه  ب) شيشه:  خاك رس       الف) ظروف چيني:

  

  10سوال 
  دوباره مصرف بازيافت، مصرف، كاهش

  

  11سوال
  با هم برابرند.يك سانتي متر مكعب سي و  سييك  دقت داشته باشيد كه 

چگالي  
جرم
حجم

 → چگالي انگشتر  
جرم انگشتر

حجم آب جا به جا شده
→ چگالي انگشتر  

10
1

 → چگالي انگشتر 10
گرم

 سانتي متر مكعب

  كسان نيست و كمتر است.گرم بر سانتي متر مكعب) ي 19گرم بر سانتي متر مكعب) با چگالي طال ( 10چگالي آن ( زيراكهانگشتر از طال نيست 

  

  12سوال
  الف

  علت انتخاب  محل كاربرد  نام ماده
  كند مي مقاومت زنگ زدن مقابل در و است خوار چكش و سبك و محكم راني قوطي آلومينيم
  و فرسودگي آهسته تر مرطوب هواي يا باران با . عدم تماس سيم برق2 برق گرفتگي از . جلوگيري1  سيم برق  پالستيك

  
  ب

  استحكام زيادي دارد پذيري زيادي دارد انعطاف زيادي دارد سختي
  فنر فوالدي  نخ پالستيكي  الماس

  

  13سوال
  پوشش گياهي زياد  باعث كاهش سرعت آب و در نتيجه نفوذ بيشتر آن به درون زمين مي شود. شود زيراكه باعث افزايش نفوذپذيري مي:  الف:
  تند شدن شيب زمين باعث افزايش سرعت آب و در نتيجه نفود كمتر آن به درون زمين مي شود. زيراكهشود  باعث كاهش نفوذپذيري مي:  ب:
  به علت اينكه ذرات رس اندازه كوچكي دارند.شود  باعث كاهش نفوذپذيري مي ج:

  



 

 پاسخنامه آزمون 3

  14سوال
  .شود مي گفته جزر سواحل، در آب رفتن پايين به الف:
  .شود مي گفته سخت آب آن به باشد، زياد آب در منيزيم و كلسيم ميزان عناصر  كه صورتي : درب

  

  15سوال
  پروتون و نوترون

  

  

  16سوال
  )3مانند شبكه اتمي طال (شكل در يك شبكه قرار گرفته باشند ست كهمجموعه اي از اتم هاشامل عنصر فلزي  شكل

  )1يا گوگرد (شكل شامل ماده اي داراي ساختار مولكولي داراي يك نوع اتم است مانند گاز كلرعنصر نافلزي شكل 
  )2شكل تركيب شامل ماده اي داراي ساختار مولكولي داراي چند نوع اتم است  مانند گاز كربن دي اكسيد يا آب (شكل

  

  

  

  

  

  

  17سوال
  (كوتاه ترين به بلند ترين ستون) ستون ها نشان دهنده راست به چپ به ترتيب از  

  آلومينيم و آب هستند آهن

  

  18سوال
 رودخانه باشد، كم زمين شيب كه صورتي ميكند و در پيدا مستقيم مسير رودخانه باشد، زياد دارد، جريان آن در كه رودخانه زميني شيب اگر

  ميگيرد. خود به مارپيچي مسير

  

  19سوال
  و منطقه تغذيه نفوذ ناپذيراليه ب:           الف: آب خوان تحت فشار

  


