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 بارم سواالت ردیف

 «،به تمام خواسته هایش می رسدهر کس نهایت تالش خود را برای رسیدن به هدف به کار گیرد»
 پرسش های زیر،پاسخ مناسب را در محل های تعیین شده بنویسید. دانش آموز گرامی،ضمن آرزوی موفقیت برای شما،لطفا با خواندن دقیق

 شیمی

1 

 کدام یک ماده خالص است؟الف(

 □( طالی زینتی 4               □سوسپانسیون (3               □( فوالد 2                          □( شکر 1

 باشد؟می مناسب شده اشاره مخلوط جداسازی برای زیر، شده پیشنهاد دستگاه از تعداد چه ب(

 آب از نمک کردن جدا  ←تقطیر  دستگاه                            کاه از گندم کردن جدا ←  کمباین دستگاه 

 شیر از چربی کردن جدا ← سانتریفیوژ دستگاه خونی            های یاخته از خوناب کردن جدا ← دیالیز دستگاه 

1 )4 □                                2 )3 □                   3 )2□                            4 )1 □ 

 ؟نیست درست زیر مشاهده کدام کرومات( دی آمونیوم )تجزیه آتشفشان کوه آزمایش درپ(

 □شود.می تبدیل تر ساده عناصر به و سوزد می ی کبریتشعله اثر بر (1

 □شود. نمی متوقف واکنش آن روی شیشه سرپوش گذاشتن با (2

 □شود. می دیده جامد و گاز ماده آن از حاصل های فرآورده (در3

 □است. همراه گرما و نور با واکنش این (4

 داخل رنگ سفید مایع مدت از پس داده قرار سرکه محلول در را مرغ تخم عدد یک )الف( ظرف در شکل مطابقت(

 باشد؟ تواند می محلول کدام )ب( ظرف مایع شودمی کدر و تیره )ب ( ظرف

 □( آب و نشاسته 1

 □( آب و شکر 2

 □( آب گچ 3

 □( آب آهک 4

2 

2 

 می نشان را آب در نیترات پتاسیم پذیری انحالل که مقابل نمودار به توجه با

 دهید: پاسخ زیر سواالت به دهد

 شود؟می حل آب در نمک مقدار چه حداکثر درجه 30 و 20 دمای در الف(

 

 دارد؟ آب در نمک این پذیری انحالل میزان بر تاثیری چه دما ب(

 

 30 به 40 از را آن دمای و باشیم داشته را نمک این از گرم 1۶0 اگر ج(

 کند؟می رسوب نمک مقدار چه برسانیم درجه

1 
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3 

 3۸ اگر باشد می گرم ۵2 برابر درجه ۶0 دمای در و گرم 22 با برابر درجه 10 دمای در آب در نمک نوعی پذیری انحالل

 تشکیل ظرف ته در رسوب گرم چند برسانیم درجه 10 دمای به درجه ۶0 دمای از را نمک این از شده سیر محلول گرم

 شد؟ خواهد

 

 

۵/1 

4 
 ؟کنید بیان مثال یک زیر مواد از یک هر برای

  مایع در مایع معلق مخلوط ب(                                    جامد در جامد محلول الف(

 گاز در مایع محلولد(                                  مایع در جامد معلق مخلوطج(

1 

۵ 

 دهید؟ توضیح را خود پاسخ است گرفته صورت شیمیایی تغییر یک قسمت کدام در شکل به توجه با

 

 

 

 

 

 

7۵/0 

۶ 

 ؟کنید مشخص را مس شیمیایی و فیزیکی خواص زیر متن به توجه با

 نقطه دارای و است گرمایی و الکتریکی جریان خوب ایرسان ، قرمز رنگ به جامد ای ماده(  Cu) شیمیایی نماد با مس

 .کند می تولید رنگ خرمایی گاز و داده واکنش با اسید نیتریک راحتی به باشد می درجه 10۸4 ذوب

2۵/1 

7 

 با توجه به واکنش داده شده به سواالت زیر پاسخ دهید؟

C3H8 (g) + O2 (g) → CO2 + H2O 
 واکنش داده شده کدام واکنش شیمیایی را نشان می دهد؟الف(

 بر اثر این واکنش چند مولکول کربن دی اکسید تولید می شود؟ ب(

 

1 

۸ 

مربوط به تشکیل شدن آب از هیدروژن و اکسیژن می  بلنمودار مقا

 :.با توجه به آن به سواالت داده شده پاسخ دهیدباشد

 این فرایند یک تغییر فیزیکی است یا شیمیایی؟چرا؟ الف(

 

 شود یا گرماده؟این فرایند گرماگیر محسوب می  ب(

 

فرض کنید کاتالیزگری می تواند این واکنش را تسریع نماید،اثر  ج(

 آنرا بر روی نمودار نشان دهید؟

2۵/1 

  زیست شناسی                                 

9 

 است .محل تبدیل امواج صوتی به پیام عصبی ...................  و درک بینایی .................  (الف

 □ سری  پس قسمت – میانی (گوش2                □ گیجگاهی قسمت –گوش داخلی  (1

 □گیجگاهی  قسمت – میانی گوش (4               □سری  پس قسمت –گوش داخلی  (3
۵/0 
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 کدام جمله درارتباط با اعمال انعکاسی صحیح است ؟(ب

 □.اعمال انعکاسی تحت کنترل مغز هستند(1

 □.جسم سلولی تارهای عصبی حسی خارج از نخاع قرار دارد(2

 □.دراعمال انعکاسی پیام ها از غدد و اندام های حرکتی به سرعت به مراکز عصبی منتقل می شود (3

 □.ی حسی به نخاع می رسانندهای حسی است که پیام را از گیرندههای نورونعصب حسی مجموعه ای از آکسون (4

۵/0 

10 

 است آن از نمایی روبرو شکل و یمه اداد برش را عصبی دستگاه های قسمت از یکی

 .است بیرون در سفید بخش و داخل در تریخاکس بخش که

  ؟است قسمتی چه به مربوط ( این بخشلفا

 ؟کنید بیان را آن وظایف از مورد دو (ب

 به را عصبی پیام (اکسون  -ریتدند............................) بخش این های نورون در(ج

 .کند می وارد سلولی جسم

1 

11 

 ( دو مورد از ویژگی های پاسخ ها انعکاسی را بنویسید؟الف

 می دهید را نام ببرید؟( دو مثال از پاسخ های انعکاسی که در بدن رخ ب

 (آیا غیر از نخاع هم مرکز انعکاسی دیگری داریم؟بنویسید؟ج

2۵/1 

12 
 می دانید در بافت عصبی عالوه بر نورون ها، سلول های پشتیبان نیز وجود دارد،دو مورد از وظایف آنها را بنویسید؟

۵/0 

13 

را نشان می دهد به موارد در مورد شکل داده شده که یکی از بیماری های دستگاه عصبی 

 :خواسته شده پاسخ بدهید

 ( نام این بیماری چیست؟الف

 (علت بوجود آمدن آن چیست؟ب

 این بیماری را بنویسید؟ ازنشانه یک ( ج

۵/1 

 فیزیک       

14 

در یک مدار الکتریکی ولتاژ را به الف(
1

3
جریان چند برابر برابر می کنیم.شدت  2ندازه ی مقاومت را کاهش می دهیم و ا 

 می شود؟

1 )
1

6
    □                          2 )

2

3
    □                             3 )۶□                         4 )

3

2
    □ 

 بار نهایی کره چیست؟داده شده در آزمایش  ب(

 □( بار مثبت 1

 □منفی  ر( با2

 □( هیچ نوع باری3 

 □( هم بار مثبت و هم بار منفی 4

1 

1۵ 

 کل روبرو چه وسیله ای را نشان می دهد؟(شالف

 ( دو مورد از کاربردهای آن را بنویسید)بجز مورد زیر(؟ب

 (چگونه می توان به کمک این وسیله بار جسم را تشخیص دهیم؟توضیح دهید؟پ
2 
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1۶ 

بدون بار است  Bکره دارای بار مثبت و  Aروی پایه های عایق قرار دارند. در ابتدا کره  Bو  Aیکسان دو کره رسانا ی 

 بار مثبت است.( ۸دارای  A؛)کره کارهای زیر را به ترتیب روی کره ها انجام می دهیم،

 سپس جدا کردن آنها از هم  :تماس دادن دو کره بهم و اول 

 از آن مانو سپس جدا کردن دست Aلمس کردن کره  ،دوم

 ره به هم و سپس جدا کردن آنها از همکتماس مجدد  ،سوم

 ؟است چگونهبه ترتیب  B و  Aروی کره های  ، بار پس از انجام این سه مرحله 

1 

 

17 

 (در شکل داده شده ولت سنج و آمپر سنج را در جای درست قرار دهید؟الف

ولت  12اهم باشند و اختالف پتانسیل دو سر باتری  2اهم و هر یک از مقاومت های دیگر  3( اگر مقاومت المپ ب

 باشد،آمپر سنج چه جریانی را نشان می دهد؟

1 

                                                                  4صفحه 
20 

 : با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان                                نمره
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