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ٌیذ ٍاسد ک  ِ ُ دس سوت چپ صفح ِ ضذ ُ آى سا دس پاسخ تشگ  اسای ٍ ضواس ُ اًتخاب  ْاد ضذ ّای پیطٌ َاب  ّای صیش سا اص هیاى ج  .پاسخ صحیح پشسص 



 

 

  سادُ تش است ......... 2اص فسیل  1فسیل  -11
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 ًیزٍی ها اثزات تْتزی ٍ تیشتزی ًشاى دّد.( 4 کارّا تا ًیزٍی کوتز اًجام شَد.( 3

 کذام هَسد یک تغییش ضیویایی است؟ -14
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 .تا تَجِ تِ هتي سیز تِ عِ عَال تؼسی پاعد زّیس 

ا٘ؿب٘ی، ػّْٛ تدطثی اظ ػّٓ ثٝ ٔؼٙبی ضؾیسٖ ٞسفٕٙس ثٝ اعالػبت اضظقٕٙس ٚوبضثطزی ٚ تٛؾؼٝ آٖ اؾت. زض وٙبض ػّْٛ ضیبضی ٚ »

لسٔت زٚ  چٙسا٘ی ثطذٛضزاض اؾت. ثٝ عٛضی وٝ ذسٔبت فطٚا٘ی ضا اضایٝ وطزٜ اؾت. ػّْٛ تدطثی ؾٝ قبذٝ ظیؿت قٙبؾی، قیٕی ٚ 

زٞیس زض ضٚـ ػّٕی زضؾتی  ٞط ٘ظطیٝ پؽ اظ  فیعیه ضا زاضز. زض ضٚـ ػّٕی قٕب پؽ اظ ٔكبٞسٜ یه ٌٕب٘ٝ ظ٘ی  ا٘دبْ ٔی

قٛز. احؿبؼ ٘یبظ ٚ وٙدىبٚی زٚ ػبُٔ اؾبؾی زض ضقس ػّٓ ثٛزٜ اؾت ٚ زض ٟ٘بیت ا٘ؿبٖ ثب ضؾیسٖ ثٝ  ضز ٔی آظٔبیف تبییس ٚ یب

اوتكبف ٚیب اثساع یه ضٚـ ٚ لب٘ٛ٘ی ثٟطٜ وبفی ضا اظ ػّٓ ٔی ثطز. ٔكبٞسٜ اظ اؾبؾی تطیٗ ٔطاحُ ػّٓ اؾت وٝ قٕب ثب زیسٖ  ،اذتطاع

 «بزٜ اظ اثعاض ٚ ٚؾبیُ ثطای ٔكبٞسٜ ٔٛضز لجَٛ ٘یؿت.پسیسٜ ٞب ٚاخؿبْ آٖ ٞب ثطضؾی ٔی وٙیس. اؾتف

 چٌس غلط ػلوی زر هتي ٍجَز زارز؟ -21

 ( پٙح ٔٛضز4 ( چٟبض ٔٛضز3 ( ؾٝ ٔٛضز2 زٚ ٔٛضز( 1

 اس ّز عِ هَرز  اذتزاع، اکتؾاف ٍ اتساع ٍجَز زارز؟گشیٌِ زر کسام  -22

 ( ظثبٖ، ٔٛؾیمی، ٔبقی2ٗ  ٘فت، ثطق، ظثبٖ( 1

 ( لیط، ذظ، وبغص   4  ٔٛثبثُ، ذظ (ٔبقیٗ،3

 کسام هزحلِ لثل اس فزضیِ زر رٍػ ػلوی لزار هی گیزز؟ -23

 ( پیف ثیٙی4 ( پطؾف3 ( ٔكبٞس2ٜ آظٔبیف( 1

آیسا زر حال هطالؼِ تز رٍی گیاّاى اعت اٍ آسهایؼ ّای سیز را زر رٍسّای هرتلف طزاحی کززُ اعت * 

 پاعد زّیس.تزاعاط آسهایؼ ّای یلسا تِ زٍ عَال تؼسی 

 یىی آة ثیف تط ٚ زیٍطی آة وٕتط، ٞط زٚ خّٛ پٙدطٜ اِف( زٚ ٌُ یىؿبٖ، ٌّساٖ ٞب ٞٓ ا٘ساظٜ، 

 ة( زٚ ٌُ ٞٓ ا٘ساظٜ، ذبن یىؿبٖ، زا٘ٝ ٞبی قٕؼسا٘ی ٚ ٘طٌؽ ، آة یىؿبٖ ٚ ٞط زٚ خّٛی پٙدطٜ

 ح( زٌّٚساٖ یىؿبٖ، ٌُ ٞب یىؿبٖ، ذبن یىؿبٖ، ٞط زٚ ثٝ یه ٔیعاٖ آة ٚ خّٛ پٙدطٜ

 ت( ٌُ ٞبی یىؿبٖ، ٌُ زاٖ ٞب یىؿبٖ، ذبن ضؼ ٚ زیٍطی ذبن ٔبؾٝ، آة اِٚی ثیف تط ٚ زٚٔی وٕتط ٚ ٞط زٚ زض آقپعذب٘ٝ

ٌیسپاعد صحیح پزعؼ  ٍارز ک  ِ ُ زر عوت چپ صفح ِ ؽس ُ آى را زر پاعد تزگ  ارای ٍ ؽوار ُ اًتراب  ْاز ؽس ّای پیؾٌ َاب   .ّای سیز را اس هیاى ج



 

 

 آیسا پظ اس اًجام ایي آسهایؼ ّا زر ارتثاط تا تاثیز  کسام هَارز تز رٍی رؽس گل ًوی تَاًس اظْار ًظز ػلوی کٌس؟ -24

  ( ٘ٛع زا2ٝ٘  ذبن        ( 1

 تٕبْ ٔٛاضز ضا ٔی تٛا٘س اظٟبض ٘ظط وٙس. (4  ( آة 3

 اگز ترَاّین تیي تاثیز آب ٍ رؽس گیاُ یک ًوَزاری رعن کٌین ایي ًوَزار چِ ؽکلی ذَاّس تَز؟ -25

1)
  

2)
  

3)
  

4)
  

 کسام هَرز راحت تز اس چَب ًیغت ؟ رٍیًَؽتي تز  -26

 ( پبپیطٚؼ4 ( چط3ْ ( وبغص2 ( ؾ1ًٙ

 اذتالف تیي تؼساز هَاز هصٌَػی ٍ هَاز طثیؼی چمسر اعت؟زر تیي هَارز سیز   -27

 «عٌگ آّي، جَاّزات، کاغذ، زارٍ، پتاعین پزهٌگٌات، آب اکغیضًِ، ًفت ذام، زارٍ، آب صاٍل »

1 )7 2 )4 3 )5  4 )6  

 زر زٍ عَال تؼسی هَرز ًاّوغاى را اًتراب کٌیس *

28-  

 ( وّط4 ( آة اوؿیػ3ٝ٘ ( ٘كبؾت2ٝ آة غاَٚ( 1

29- 

 اظ ثیٗ ثطزٖ ضً٘ زضذت (4 ( تكىیُ تٍطي 3 ( ظً٘ ظزٖ ٔؽ 2 ثطیسٖ زضذت( 1

هسرعِ ؽثیِ ایي هجوَػِ تاؽس تزای  100اگز زر یک ؽْز  ًفزُ ٍجَز زارز 20کالط   50زر یک هسرعِ  -30

 لطغ ؽَز؟تایس تاهیي کاغذّای ایي هسارط چٌس اصلِ زرذت 

1 )9 2) 6 3) 3 4) 12  

  

  

 



 

 

 

 

دسخت ٔؼبدَ یه تٗ خٕیش اػت. اًالػبت یه وبسخب٘ٝ وبغز ػبصی ثٝ كٛست صیش ثمٛدٜ اػمت. ومذاْ     15ٔی دا٘یٓ ٞش  -21

 ػجبست دس ٔٛسد ایٗ وبسخب٘ٝ دسػت اػت؟

 ٞضاس وتبة كذ كفحٝ ای سا تِٛیذ وشدٜ اػت. 10ایٗ وبسخب٘ٝ دس ػبَ ٌزؿتٝ وبغز الصْ ثشای تِٛیذ ( 1

 آٚسد.  ( ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ وبسخب٘ٝ دس ٌیالٖ ٚ ٌٔٙمٝ ی خٍّٙی اػت ثٙبثشایٗ وبغزٞبی خٛد سا اص ساٜ لٌغ دسختبٖ ثذػت ٔی2

 خٟت وبٞؾ آِٛدٌی ٔحیي صیؼت دس حذ تٛاٖ خٛد لذْ ٞبی ٔفیذی ثشداؿتٝ اػت.ایٗ وبسخب٘ٝ دس ( 3

 ایٗ وبسخب٘ٝ ثب ٔشٚس صٔبٖ دزبس ٚسؿىؼتٍی التلبدی خٛاٞذ ؿذ.( 4

 وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش ٔبدٜ خبِلی اػت وٝ دس كٙؼت تِٛیذ وتبة اػتفبدٜ ٔی ؿٛد؟ -22

 ٔبدٜ اِٚیٝزٛة ثٝ ػٙٛاٖ ( 2 فٛالد ثشای تِٛیذ ٔبؿیٗ آالت ( 1

 آة اوؼیظ٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه سً٘ ثش( 4 ٔحَّٛ سٍ٘ی ثشای وبغزٞبی سٍ٘ی ( 3

 ؼذی ٔٛسد ٘بٕٞؼبٖ سا ا٘تخبة وٙیذ.دس ػٝ ػٛاَ ث* 

23-  

 ( وشث4ٗ ( خی3ٜٛ ( آ2ٗٞ ٌٌٛشد( 1

24-  

 ( وشْ اثشیـ4ٓ ( دسخت ػیت3 ( ٌیب2ٜ خّجه( 1

25-   

 ( ػختی خبن4 ( ػشػت3 ( استفبع سٞبػبصی2 خشْ ؿٟبة ػًٙ  ( 1

 سا خٙثی وٙیٓ ثٝ زٝ ٘ٛع ٔبدٜ ای ٘یبص داسیٓ ٚ پی اذ آٖ ٔبدٜ زمذس ثبیذ ثبؿذ؟ 9/6اٌش ثخٛاٞیٓ یه اػیذی ثب پی اذ  -26

 1/7 -( ثبص4 9/13 -( ثبص3 1/0 -ثبص( 2 7 -خٙثی( 1

 ثشق ٔلشفی تؼذاد ثشٌٝ تِٛیذ ؿذٜ ٔحُ وبسخب٘ٝ

 ویّٛٚات ػبػت 2240 ٔیّیٖٛ ثشٌٝیه  ٌیالٖ

 .و شماره آن را در پاسخ برگ  ارایه شذه در سمت چپ صفحه وارد کنیذ پاسخ صحیح پرسش های زیر را از میان جواب های پیشنهاد شذه انتخاب



 

 

ٚ اص ًشف دیٍش ٔی دا٘یٓ وٝ  ٌشْ ثشػب٘تی ٔتش ٔىؼت ثبؿذ 2-1-/.6اٌش ثذا٘یٓ زٍبِی ػٝ ٔبدٜ اِف، ة ٚ ح ثٝ تشتیت   -27

اػت. دس كٛستی وٝ ایٗ اخؼبْ سا دس داخُ یه ظشف وٝ داخُ آٖ سٚغٗ ٚ آة ثیب٘ذاصیٓ زٙذ ٔبدٜ ثبالتش اص آة  1زٍبِی آة 

 لشاس ٔی ٌیشد؟

 ( اًالػبت وبفی ٘یؼت.4 ( یه ٔبد3ٜ ( دٚٔبد2ٜ ػٝ ٔبدٜ( 1

 پبساٌشاف ٔٙبػت داؿتٝ ثبؿیٓ. * دس دٚ ػؤاَ ثؼذی ثٟتشیٗ زیذٔبٖ سا ا٘تخبة وٙیذ تب یه

28- 

اِف( دس وبغزػبصی ٔی تٛاٖ اصٔٛاد اِٚیٝ ٔختّفی ٕٞسٖٛ وبٜ ٚ ٘یـىش اػتفبدٜ وشد ِٚی ٟٔٓ تشیٗ ٔبدٜ اِٚیمٝ ٕٞمبٖ زمٛة    

 اػت وٝ ٘ٛػی ٔبدٜ ًجیؼی اػت.

 ٔٛاد اِٚیٝ اػت.ة( ٞش كٙؼتی وٝ ٕٞشاٜ ثب تِٛیذ ثبؿذ داسای زبِؾ ٞبی ٔختّفی اػت وٝ یىی اص ایٗ ٔٛاسد تبٔیٗ 

 ح( ثیبییذ ثب یه ٔثبَ ایٗ ٔٛسد سا ثبٞٓ ثشسػی وٙیٓ. ٔی دا٘یذ وٝ كٙؼت وبغزػبصی یىی اص كٙبیغ لذیٕی اػت.

ت( ػٛاَ ایٗ ٞؼت ٔٛاد اِٚیٝ كٙبیغ ٔٛاد ٔلٙٛػی ٞؼت یب ًجیؼی ؟ ٔی دا٘یذ وٝ ٔٛاد ٔلٙٛػی دػت ػبص ثـشی اػت ِٚی 

 ٔٛاد ًجیؼی دس ًجیؼت پیذا ٔی ؿٛد.

 اِف                 -ت-ح-( ة4 اِف-ح-ت-( ة3 اِف-ح-ة-ت (2 ت-ح-ة-اِف (1

29-  

ثشای تِٛیذ ثشق ٔی تٛاٖ اص سٚؽ ٞبی ٔختّفی اػتفبدٜ وشد وٝ ثٝ سٚؽ ٞبی تٛسثیٗ ٞمبی آثمی، ثمبدی ٚ حتمی صٔمیٗ       اِف(

 ٌشٔبیی ٔی تٛاٖ اؿبسٜ وشد.

ثشق ٘یبص داسیٓ وٝ ایٗ ثشق ثبیذ اص ساٞی ثشای وبسخب٘ٝ ٞمبی   ویّٛٚات ػبػت 1400زشا وٝ ثشای ٞش تٗ وبغزػبصی ٘یبص ثٝ  ة(

 وبغزػبصی تبٔیٗ ؿٛد.

ح( ؿبیذ تلٛس وٙیذ وٝ فمي ٔـىُ وبسخب٘ٝ ٞبی وبغزػبصی لٌغ دسختبٖ ثشای تبٔیٗ ٔٛاد اِٚیٝ ثبؿذ ِٚی ثشق ٔلشفی ٚ ساٜ 

 ٞبی تِٛیذ آٖ ٘یض یه دغذغٝ دیٍش اػت.

 ٞبی فؼیّی ثبؿذ آػیت ٞبی ٔحیي صیؼت  ثؼیبس خذی ٚ ٍ٘شاٖ وٙٙذٜ اػت.ت( أب صٔب٘ی وٝ ثشق ٔلشفی اص ػٛخت 

 ح                -ت-ة-( اِف4 اِف-ح-ت-( ة3 اِف-ت-ة-ح (2 ت-اِف-ة-ح (1

اتٓ ٚ ٞش ِٔٛىَٛ آة اص ػٝ اتٓ تـىیُ ؿذٜ اػت ثشای ایٙىٝ ثخٛاٞیٓ ا٘ٛاع اتٓ ٞبی تـىیُ  4ٞش ِٔٛىَٛ آة اوؼیظ٘ٝ اص  -30

 ٔبدٜ سا ٘ـبٖ دٞیٓ اص تٛپی ٞبی سٍ٘ی اػت اػتفبدٜ وشدٜ ایٓ ثشای ٞش وذاْ ثٝ تشتیت زٙذ تٛپی ٘یبص داسیٓ؟ دٞٙذٜ ایٗ دٚ

1) 4-3 2)3-4 3)2-2 4)2-1
 


