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 دبیرستان غیردولتی معلم آزمون ورودی  علوم تجربی
 دوم(ه دورمتوسطة )

 

 

F 

cm 20 cm 60 m 2 m 1 

 کیلوگرمی چند متر بر مجذور ثانیه خواهد شد؟ 5نیوتنی طناب را بکشیم، شتاب وزنة  40مطابق شکل اگر با نیروی  -91

 (
Kg
Ng 10 ها و نخ و اصطکاک بین آنها صرفنظر کنید.(و از جرم قرقره 

 1 )5 

 2 )6  

 3 )5/2 

 4)2 
 

 های زیر نادرست است؟کدام یک از مقایسه -92

 های باالیی خمیرکرهچگالی مواد در بخش  <های پایینی خمیرکره  الف( چگالی مواد در بخش

 ایچگالی ورقة قاره  <ب( چگالی ورقة اقیانوسی    

 ( هر دو درست هستند.4  ( فقط ب3  ( فقط الف2   ( الف و ب1 

 

 برای ایجاد تعادل، چند نیوتن است؟ Fاندازة نیروی  -93

(
Kg
Ng 10 ).و از جرم نخ، قرقره و اصطکاک بین آنها صرفنظر کنید 

 1 )10 

2 )20  

3 )1 

4 )2 

 

 با بقیه متفاوت است؟ ت مکانیکی کدام ماشینهای زیر، مجموعه در حال تعادل است. مزیدر تمامی ماشین -94
 

 نیروی مقاوم                             نیروی محرک                                                 نیروی مقاوم         

 

 1)        2) 

 
 

 نیروی محرک 

 

 
 نیروی محرک  

3)    m2       4 ) 

 

                                          m 6  

 
 

 نیروی محرک  

2 KK 
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 دبیرستان غیردولتی معلم آزمون ورودی  علوم تجربی
 دوم(ه دورمتوسطة )

 

 
 ای سنگ کره:هدور شدن ورقهدر محل  -95

 شود.آیند و ورقة جدیدی ساخته می( مواد مذاب گوشته باال می1 
 شود.روند و ورقة جدیدی ساخته میبه داخل پوسته فرو می( مواد مذاب 2
 شود.رود ولی ورقة, جدیدی ساخته نمی( پوسته از بین می3
 شود.آیند ولی ورقة جدید، ساخته نمی( مواد مذاب گوشته باال می4

 

 انتخاب کنید.( های رسوبی در مطالعة تاریخچة زمین شده است؟ )بهترین گزینه راکدام مورد سبب اهمیت سنگ -96
 ( الیه به الیه و حاوی فسیل هستند.2           اند.( بخش وسیعی از سطح زمین را پوشانده1 
 شوند.( از انتقال ذرات فرسایش یافته به داخل دریاها تشکیل می4            ( حاصل فرسایش خشکی های هستند.3 

 

تواند در گذشته در آن منطقه با فرض پیدا کردن ذخائر زغال سنگ در یک منطقه، کدام یک از شرایط آب و هوایی زیر می -97
 حکمـفرما بوده باشد؟

 ( گرم و خشک4 ( گرم و مرطوب3  ( سرد و مرطوب2  ( سرد و خشک1 
 

( روی و لولة 2( تیغة آهنی، لولة آزمایش )1در سه لولة آزمایش با غلظت برابر محلول کات کبود داریم. در لولة آزمایش ) -98
 دهیم. به نظر شما سرعت تغییر رنگ در سه لولة آزمایش چگونه است؟( منیزیم قرار می3آزمایش )

 1(  )3 )< (2 )< (1) 2(  )3 )< (1 )< (2)  3(  )1 )< (2 )< (3)  4(  )2 )< (1 )< (3) 
 

 تعداد الکترونهای اشتراکی موجود در مولکول کربن دی اکسید برابر با تعداد الکترونهای اشتراکی کدام مولکول است؟ -99

 1 )2N   2 )4CCl  3 )3NH  4 )2O 
 

 زیر صحیح است؟های چند مورد از جمله -100
 باشد، نیروی جاذبة بین مولکولهای آنها کمتر است.ها بیشتر های هیدروکربنهرچه تعداد کربن( الف 

 شود.( به چند هیدروکربن که نقطة جوش نزدیک به هم دارند، برش نفتی گفته میب  
 شوند.تر در باالی برج تقطیر جدا میهای سنگین( برشپ 
 کنند.ها، آنها را جداسازی میها با تبخیر و میعان متوالی هیدروکربنت( در پاالیشگاه 
 ( دو مورد4  ( چهار مورد3  ( سه مورد2 ( یک مورد1 

 

گیرند. ها کنار هم قرار میها با یکدیگر مشارکت الکترونی دارند ولی در یک ترکیب یونی، یونهنگام تشکیل مولکولها، اتم -101

در خانة هفدهم جدول تناوبی عناصر قرار داشته باشد، نوع ترکیب حاصل از  yو عنصر  12دارای عدد اتمی  xنصر اگر ع
 این دو عنصر و نسبت ذرات در بین آنها چگونه است؟

 y2و  x1( ترکیب مولکولی، y2   2و  21x( ترکیب یونی، 1 

 x2و  y1( ترکیب مولکولی، 2y   4و  x2ترکیب یونی، ( 3 
 

تواند باعث خارج شدن ماند، کدام یک از عوامل زیر میبا توجه به اینکه مقدار کربن در اثر چرخة کربن در مجموع ثابت می -102
 چرخة کربن از حالت پایدار در طبیعت شود؟

 ( کربن ذخیره شده در بافتهای جانداران2 ( حل شدن کربن دی اکسید در آب اقیانوسها1 
 ( سوزاندن زغال سنگ برای تولید آهن در صنایع ذوب آهن4    کربن موجود در هوا کره( 3 

 

متر بر ثانیه در جهت شمال در حال حرکت است. اگر راننده روی پدال  12کیلوگرم با سرعت ثابت  800ماشینی به جرم  -103
متر بر ثانیه افزایش یابد، نیروی خالصی که الزم است ماشین  32ثانیه سرعت ماشین به  10گاز فشار وارد کند و در مدت 

 به این سرعت برسد، چند نیوتن است؟
 نیوتن 400( 4  نیوتن 2400( 3  نیوتن 1600( 2  یوتنن 800( 1 
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 دبیرستان غیردولتی معلم آزمون ورودی  علوم تجربی
 دوم(ه دورمتوسطة )

 

 
 کیلوگرم است. نسبت جرم به وزن آن در زمین و ماه، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ 60جرم جسمی  -104

 1 ) 
89

1
/

    ،
61

1
/

  2  )10    ،
6

10
  3 )1    ،

6
1

  4 )
61

1
/

    ،
10
1

 

 

( داریم. اگر تا ارتفاع یکسان، هر دو 2( و دیگری دو لیتری )بطری 1رو یکی یک لیتری )بطری دو بطری مانند شکل روبه -105

بطری را از آب پر کنیم و در هر کدام یک سوراخ به طور مشابه و در ارتفاع یکسان ایجاد نمائیم، سپس به طور همزمان 

 ظة اول و پس از یک دقیقه در هر دو ظرف چگونه است؟سوراخها را باز کنیم، مقدار فشار آب در لح

 در هر دو،زمان، مقدار فشار برابر است.( 1 

 ( بیشتر است.1( در لحظة اول، برابر و پس از یک دقیقه، فشار در ظرف )2

 بیشتر است.( 2( در لحظة اول برابر و پس از یک دقیقه فشار در ظرف )3

 ( است.1بیشتر از ظرف )( 2( در لحظة اول فشار در ظرف )4
 

 کدام یک از جانوران زیر بیشتری اهمیت و تأثیر را در محیط زیست دارند؟ -106

 ها( کرم4  ( عنکبوتیان3  تنان( نرم2  ( حشرات1 
 

 باشد؟کدام یک از جمالت زیر غلط می -107

 شوند.با گرم کردن، جدا می  22H10Cو    10H4C( مخلوط هیدروکربن  1 

 نمک از ترکیبات یونی، تشکیل شده است.سنگ ( 2

 پذیری بیشتری نسبت به آهن دارد.( فلز روی واکنش3

 شوند.ها با گرفتن الکترون، به یک ذرة خنثی تبدیل می( آنیون4
 

خالی است. اگر شیر متصل به لولة رابط را باز  Bپر از آب و ظرف  Aهم اندازه و هم شکل هستند. ظرف  Bو  Aظرفهای  -108

 دهد؟را به درستی نشان می Bو  Aکنیم، کدام گزینه نمودار تغییرات فشار آب بر کف ظرفهای 

 

 

 

 

1)                2)        3)           4) 

 

 

 

 

 
ها در جا کند. کدام یک از گزینهنیوتن را جابه 40شود تا جسمی به وزن نیوتنی وارد می 25به یک قرقرة متحرک نیروی  -109

 مورد وزنة متصل به این قرقره، درست است؟ )از جرم نخ و قرقره و اصطکاک صرفنظر شود.(

 ماند.شود و ثابت باقی میجا نمی( جابه1 

 شود.جا میباال جابه( با سرعت ثابت به طرف 2

 کند.( با شتاب به طرف باال حرکت می3

 کند.پایین حرکت می ( با سرعت ثابت به طرف4
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 دبیرستان غیردولتی معلم آزمون ورودی  علوم تجربی
 دوم(ه دورمتوسطة )

 

 
( در یک محیط زندگی Passer Simplex( و گنجشک بیابانی )Passer Domesticusدو جانور به نامهای علمی گنجشک خانگی ) -110

 تواند درست باشد؟یکنند. در مورد این دو جانور، کدام گزینه ممی
 باشد.( از یک گونه هستند و هر دو شباهتشان زیاد می1 
 باشد.( از دو جنس متفاوت هستند ولی شباهتشان کم می2 
 باشد.هایشان متفاوت می( از یک جنس هستند ولی گونه3 

 باشد.( از یک جنس و یک گونه هستند، فقط اسمشان متفاوت می4
 

 های زیر شده است؟اه، منجر به کدام یک از سازگارینبود آوند در یک گی -111
 ( کوتاه شدن گیاه4 تر شدن برگها( پهن3 های بلند و عمیق( دارا بودن ریشه2 ( داشتن برگهای سوزنی1 

 

 کدام یک به عنوان ضدیخ کاربرد دارد؟ -112
 ( آب آهک4  ( اتانول3 ( اتیلن گلیکول2  ( آمونیاک1 

 

 نقطة جوش باالتری دارد؟کدام ترکیب،  -113

 1 )6H2C   2 )4CH  3 )10H4C  4 )14H6C 
 

متحرکی در مسیر مستقیم با شتاب  -411
2

6
s

m کند. اگر متحرک حرکت خود را با سرعت اولیة حرکت می
s
m3  شروع کرده

 باشد، سرعت متحرک در دو ثانیة اول حرکت، کدام است؟

 1 )
s
m15   2 )

s
m3    3 )

s
m12  4 )

s
m6 

 

 کند؟می جوییهای زیر در نیروی محرک صرفهکدام یک از ماشین -115
 ( انبر4 ( قرقرة متحرک3  ( اهرم نوع سوم2  ( قرقرة ثابت1 

 

 شوند؟بهتر برهم منطبق میها حاشیة کدام قاره -116
 ( استرالیا و قطب جنوب4 ( آفریقا و آمریکای جنوبی3 ( آسیا و آفریقا2    ( آسیا و آمریکای شمالی1 

 

ه، لولة آزمایش، جرم مساوی از چهار هیدروکربن متفاوت ریخته شده است. هیدرورکربن داخل کدام لول 4در داخل  -117
 بیشترین چگالی را خواهد داشت؟ )به ترتیب از راست به چپ( ،اخل کدام لولهباالترین نقطة جوش و هیدروکربن د

 1 ) 1 – 2   2  )2 – 3 

3  )3 – 3   4  )1 - 1 
 

یابد. اگر یک مکعب توپر یابند. یعنی ابعاد آنها افزایش میدانیم که اجسام جامد آهنی بر اثر افزایش دما انبساط میمی -118

برسانیم، فشاری که مکعب بر  C40به دمای  C10آهنی را که به صورت افقی روی یک سطح صاف قرار دارد، از دمای 
 سطح وارد می کند، نسبت به حالت قبل، چگونه است؟

 یابد.( افزایش می2   کند.( تغییری نمی1 
 توان تعیین کرد.( بدون در اختیار داشتن جرم و ابعاد مکعب، نمی4    یابد.( کاهش می3

 

 در کدام حالت امکان تبدیل شدن یک جاندار به فسیل به طور کامل بیشتر است؟ -119
 ( گیر کردن نمونه در صمغ گیاهان2  شدن نمونه در مرداب( مدفون 1 

 ( مدفون شدن نمونه در بستر دریا3   ( کربونیزه شدن نمونه3
 

 شوند که هستة مشخص در سلول ندارند؟های زیر، جزو موجوداتی محسوب میکدام یک از گزینه -120
 ( عامل زنگ گندم2   ( عامل سرماخوردگی1 
 های تجزیه کننده( باکتری4 کنند.آگار تهیه می( جانداری که از آن 3 


