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 سواالت پاسخ رديف

 25/0خورشید ، د(               25/0نیوتون ،  5ج(                    25/0ب( همیاری ،              25/0الف( ستون ،  1

 25/0 ، 4( گزینه د                 25/0،  3( گزینه ج                 25/0،  1( گزینه ب       25/0،   2گزینه الف(   2

 25/0د( ص                           25/0ج( ص                              25/0ب(غ                       25/0( غ الف 3

 25/0. می  دهد افزایشرسانایی الکتریکی آب را          25/0.  باال می بردنقطه جوش آب را  4

 الف( C11H 24    ) 0/25(                                                                       ب( کربن دی اکسید   0/25  5

 (25/0 )متر است.  40ب( مسافت طی شده                       (25/0 )متر است.     8الف( جابه جایی  6

ران ساده اند و .متعلق به جاندافراوان است آن موجود های نمونه ،است آسان آنها تشخیص ، شوند می پیدا جا درهمه 7

 ( 25/0محدوده ی سنی مشخصی دارند. ) دو مورد و هر مورد 

 5/0بیشترین ارتفاع از سطح مایع را دارد.  4چون فشار در مایعات به ارتفاع آنها بستگی دارد و نقطه    (25/0 )   4در نقطه  8

 استفاده می کردند.  (25/0 )تقویموان عنبه و  (25/0 ) در شب جهت یابی برای فلکی هایاز صورت  گذشتهدر الف(  9

 25/0ب( عنصر هیدروژن  

        25/0گونه    الف(  10

ژه ویتامین ساختن مواد بهداشتی و مکمل های غذایی به وی، تامین غذای جانوران آبزی مانند ماهی ها، تولید اکسیژنب( 

های  تهیه ی ماده ای به نام آگار،امروزه دانشمندان درتالش اندتا از جلبك ها سوخت، تهیه غذا در برخی کشورها،ها

( 25/0) سه مورد ، هر مورد  .پاك تولیدکنند  

 25/0کمتر یا شباهت ها بیشتر     افراد های تفاوتب(          25/0الف( راسته کبوترسانان یا رده پرندگان   11

 25/0تك لپه ای    -4        25/0مخروط دار یا بازدانه      -3            25/0سرخس ها     -2              25/0خزه ها    -1 12

  25/0حلزون ،دوکفه ای ها )صدف( ، ده پا )نرم تن مرکب(      دومورد وهر مورد  ب(         25/0الف(  نرم تنان    13

14  

 

 

 

 

 

  25/0هر مورد  

  25/0خط جانبی       -3                  25/0باله ی دمی    -2                25/0باله ی شکمی      -1 15

 25/0ج( خرس ، انسان یك مورد            25/0ب( کانگورو       25/0غ  یك موردوز ، قورباغه الف ( 16
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