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 .در تغییرات فیزیکی و شیمیایی، در ظرف در بسته، نوع و تعداد اتم ها و جرم مواد اولیه تغییر نمی یابد  ).3(گزینه  -1
) 2( در تغییرات این مواد جنبش مولکولی تغییر یافته و در آزمایش. تغییر فیزیکی است) 2(تغییر شیمیایی و آزمایش ) 1( آزمایش 

 .دیاب  نمیییرساختمان مولکولی تغ
 .شوند بندي می فعال ایران طبقه هاي نیمه فشان رتی که بقیه در گروه آتشوآید در ص هاي خاموش به شمار می فشان ي آتش سهند از جمله). 4(گزینه  -2
 ). 2(گزینه  -3

 

مخلوط  

 ترکیب

 عنصر

 ترکیب

              

کربن     
دي اکسید
مخلوط  

آهن و کربن  

اکسید آهن 

  اکسیژن

 .افزایش می یابد) ج(، جاندار ) ت(و با کاهش جاندار ) پ(و ) ب(با افزایش جاندار ). 4(گزینه  -4
 )تبخیر (  جامد به گاز –) انجماد (  مایع به جامد –) ذوب ( جامد به مایع ). 1(گزینه  -5
 .در بین عوامل ذکر شده، تماس مواد با هم و فشار کمترین اثر را در ایجاد تغییرات  شیمیایی مواد با هم دارند). 2(گزینه  -6
 .را می توان پیش بینی کرد....... )شکل گیري ، تنوع جانداران ، ( از روي ترتیب الیه ها می توان ترتیب حوادث  ).4(گزینه  -7
 .ي غذایی قرار نمی گیرد زیرا تولید کننده محسوب نمی شود قارچ ها در اولین حلقه ي زنجیره). 2(گزینه  -8

  مولکول هیدروژن2                                                                                اتم اکسیژن                     4           ).1(گزینه  -9

 ) مولکول آب و یک مولکول اکسیژن 2                                                                 ( 

 .نه زدن تولید مثل می کننداند و به روش جوا مخمرها از گروه قارچ هاي تک سلولی). 2(گزینه  -10

 .به طور اختصاصی مبارزه کردن با میکروب ها، از ویژگی هاي گلبول هاي سفید در خون است). 3(گزینه  -11

 . کاهش و افزایش دما از حد طبیعی موجب کاهش تولید مثل انان می شود،ها تاریکی و رطوبت از عوامل افزاینده ي جمعیت باکتري). 4(گزینه  -12

 )مرز میان موجودات زنده و غیر زنده ( یروس ها فقط در میان سلول ها قادر به فعالیت هستند و به تنهایی آثاري از حیات از خود نشان نمی دهند و). 3(گزینه  -13

 .است)  جامد 4 مایع و الیه هاي 3الیه ( در حالت ) 4(و ) 3(و تفاوت الیه هاي ) جامد(در حالت ) 4(و ) 1( شباهت الیه هاي ).1(گزینه  -14

 .چون این الیه داراي میدان مغناطیسی و فلزات آهن و نیکل است. قطب نما تحت تاثیر الیه ي هسته ي زمین اثر می کند). 4(گزینه -15

  جرم حجمی ماده4 < 3 < 1 < 2 .کنیم گاه نزدیک می ها، اجسام سنگین را به تکیه مطابق شکل براي ایجاد تعادل در اهرم). 3(گزینه  -16
  جرم حجمی جیوه<سرب  < نقره <مس     

 .گیریم ي عوامل را ثابت درنظر می اي، یکی از عوامل را متغیر و بقیه در آزمایشات مقایسه). 1(گزینه  -17
 .بندي اطالعات باید مشاهداتی دقیق داشته باشیم براي طبقه

 .براي کسب درستی و نادرستی فرضیه باید آزمایشات مناسبی را پیشنهاد دهیم
 .شود ي موارد گازکربنیک تولید می  اسیدها بر روي فلزات گاز هیدروژن تولید شده و در بقیهاز اثر). 4(گزینه  -18
سنگ آهن، ) ج(همگی مواد طبیعی، گروه ) ب(همگی مواد مصنوعی، گروه ) د(همگی مواد مصنوعی، گروه ) الف(گروه ). 4(گزینه  -19

 .است) مصنوعی(و بنزین ) طبیعی(نمک و زنگ آهن 

 .هاي فرضیه است ت آزمایش، منطقی بودن، قرار داشتن بر مبناي حقایق از ویژگیقابلی). 3(گزینه  -20

 .تر و پرتوها بازتابش منظمی از آن دارند تر شده، سطح کاغذ صاف با اضافه نمودن نشاسته به کاغذ، استحکام کاغذ بیش). 1(گزینه  -21

 .دشده و ویژگی هایی شبیه فلزها داراز مخلوط فلزها درست  که) آلیاژ(اي مخلوط است  برنج ماده). 4(گزینه  -22
 .کربن از عناصر غیرفلزي است.  مس و نیکل از عناصر فلزي هستند
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)OH(اکسیژنه   مولکول آب4ي  با تجزیه). 3(گزینه  -23 )OH(ي آن  دهنده  به عناصر تشکیل22 22  2( چهار مولکول اکسیژنO (
 .)هر مولکول آب داراي یک اتم اکسیژن است. ( مولکول آب تهیه کرد8توان با آن  اهیم داشت که میخو

موجب گرم شدن تدریجی هوا، ریزش باران اسیدي و در ) اکسید دي افزایش گاز کربن(ي گازهاي تنفسی  اختالل در چرخه). 2(گزینه  -24
 .گردد هاي قطبی می نتیجه ذوب شدن یخ

 .اي برخوردار است برداري از اهمیت ویژه احل آزمایش و مشاهده از طریق حواس پنجگانه، یادداشتدر مر). 2(گزینه  -25

 براي ساختن ستون مایعات چند طبقه، باید از مایعاتی استفاده کرد که در یکدیگر حل نشوند و جرم ).4(گزینه  -26
 :مثال. حجمی متفاوتی داشته باشند

 70 ÷ 2 = 35برگ    .  صفحه دارد70هاي پایه ششم  کتاب هدیه). 1(گزینه  -27
 2000 × 35 = 70000برگ       
    14,000,000 = 70000 × 200 

اي جامد به رنگ نارنجی  از ترکیب اکسیژن و جیوه، ماده. تغییر رنگ، حالت و ساختمان مولکولی، تغییري شیمیایی است). 2(گزینه  -28
 .شود تشکیل می

 .کند ، حالت ماده تغییر نمی)تغییر شیمیایی(در زنگ زدن آهن . اکسید تغییري فیزیکی است دي حل شدن جوهر در آب، انجماد گاز کربن

)PH(آن افزایش یافته که معموالً بین ) اچ پی(هرگاه به اسید قوي مقداري آب اضافه کنیم مقدار ). 3(گزینه  -29 71 گیرد  قرار می. 

 .مواد دارنداسیدهاي صنعتی واکنش تند با ). 1(گزینه  -30
 .اسیدهاي خوراکی به کار رفته در خمیر کاغذ جهت رفع ناخالصی در خمیر است

 .دهند چون با فلزات واکنش نشان می. توان در ظروف فلزي نگه داشت اسیدهاي خوراکی را نمی

 مواد دیگر به علت سبکی کامالً به .دهد در بین این مواد، فقط آلومینیوم به زیر آب رفته و سطح آب را به درستی تغییر می). 3(گزینه  -31
 .روند زیر آب نمی

شبیه چوب . (شکند کره در مقابل نیروي درون زمین به صورتی است که ابتدا تغییر شکل داده و سپس می بررسی رفتار سنگ). 4(گزینه  -32
 )خشک

و هسته ) خمیري(، گوشته )جامد(سته ي پو هاي زمین بر اساس جنس و ترکیبات شیمیایی آن به سه الیه بندي الیه طبقه). 2(گزینه  -33
 .است) جامد(

 .ي گوشته است ترین حجم زمین مربوط به الیه بیش). 1(گزینه  -34

... کوه و  فشان و رشته ها، آتش ها از دیگر پدیده احتمال وقوع زلزله در هنگام حرکت ورقه.  درست هستند3 و 1جمالت ). 3(گزینه  -35
 .اي درون آن است رمایی زمین حاصل از انرژي هستهمنشأ اصلی زلزله، انرژي گ. تر است بیش

کره و خمیر، تأمین  هاي سنگ این مواد از الیه. باشد دلیل حرکت مواد مذاب، کاهش چگالی مواد پس از ذوب شدن می). 2(گزینه  -36
 .شوند می

 1400 – 840 = 560                     کیلووات  560×  تن 2 = 1120کیلووات    ). 1(گزینه  -37
 1120 × 1000 = 1120000                 وات  1120000 ÷ 1000 = 1120المپ       

 .شبیه به هم است) زیرین، میانی، فوقانی(ي گوشته  مواد تشکیل دهنده). 2(گزینه  -38

 .دهد ها، تفاوت در حالت مواد را نشان می اي در هنگام عبور از الیه اختالف سرعت امواج لرزه). 4(گزینه  -39
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 »ز«و » و«هاي  مجموع الیه = 6400 – 2900 = 3500                 6400 – 5400 = 1300»   ز«الیه  ). 1(گزینه  -40
 3500 + 1300 = 4800»   ز«ي  و قطر الیه» و«هاي  مجموع الیه    

 .تر است تر، سنگین ي داخلی با تراکم و چگالی بیش هسته» ز«ي  هاي یکسان الیه در حجم). 1(گزینه  -41

سنگ توف منشأ آذرین داشته و در اثر . فشانی در زیر زمین است سنگ گرانیت حاصل سرد شدن آرام مواد مذاب آتش). 3(گزینه  -42
 .این سنگ داراي مواد معدنی بوده که براي خاك کشاورزي مناسب است. شود ها تشکیل می رسوبات در ته آب

 .)کره است تر از سنگ ضخامت پوسته کم (.تر از عدد یک است کره کم نسبت ضخامت پوسته به سنگ). 4(گزینه  -43

 .فشان نیست ي آتش شود از اثرات اولیه تغییرات آب و هوا که در اثر نرسیدن نور خورشید به زمین به دلیل گرد و غبار ایجاد می). 2(گزینه  -44

   مولکول اُزن30 × 3 = 90اتم اکسیژن    ). 1(گزینه  -45
اکسیژنه دو اتم اکسیژن به  در مولکول آب. توان ساخت  مولکول آب را می90س در مولکول آب یک اتم اکسیژن به کار رفته پ

 .توان ساخت  مولکول آب اکسیژنه می45کار رفته پس 

 .شود  و سفره ماهی، انرژي شیمیایی به الکتریکی تبدیل میدر باتري). 4(گزینه  -46

 . داردبراي کاهش نیروي اصطکاك کاربرد» و«و » ج«، » ب«هاي  گزینه). 3(گزینه  -47

 .در به کار انداختن این وسیله، نیروي الکتریکی دخالتی ندارد). 1(گزینه  -48

 .یابد با باال بردن جسم از سطح زمین، جرم آن ثابت، انرژي ذخیره شده در آن افزایش و وزن آن کاهش می). 1(گزینه  -49

: مطابق شکل). 4(گزینه  -50

 

( الف) ( ب) 
 

  :مطابق شکل). 3(گزینه  -51

 
، جسم به سمت ) نیوتن به سمت غرب10(و مجموع نیروهاي عمودي )  نیوتن به سمت جنوب5(مجموع نیروهاي افقی ). 2(گزینه  -52

 .شود جنوب غربی کشیده می

ي مالش داده به  شانه. شوند با دمیدن میان دو بادکنک آویخته، فشار بین آن دو کاهش یافته و به یکدیگر نزدیک می). 4(گزینه  -53
 .شود ي آب نزدیک می ي پشمی نیز به باریکه پارچه

 )باتري. (انرژي شیمیایی قابلیت ذخیره شدن را دارد). 2(گزینه  -54

. این نیرو به جنس، وزن جسم و میزان ناهمواري آن بستگی دارد. نیروي اصطکاك به جهت نیروي آن بستگی ندارد). 3(گزینه  -55
 .تتر اس اصطکاك در ضمن حرکت از اصطکاك آغاز حرکت کم

 . است1/0نسبت جرم جسم به وزن همان جسم در سطح زمین تقریباً ). 3(گزینه  -56

 .در ورزش پرتاب چکش، ورزشکاران چند دور چرخیده تا از نیرو براي شروع حرکت و افزایش سرعت چکش استفاده کنند). 2(گزینه  -57

 .با بازکردن درب یخچال جسم تحت نیروي کشش است). 3(گزینه  -58

 .است) پتانسیل(اي  ي موارد داراي انرژي ذخیره ر حال سقوط داراي انرژي جنبشی و بقیهبرگ د). 4(گزینه  -59
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 .نیروي گرانش در تمام نقاط سطح زمین یکسان نیست). 1(گزینه  -60

ي خام در آوند چوبی به صورت  و شیره) (ي پرورده در آوند آبکش به صورت صعودي و نزولی  مسیر حرکت شیره). 3(گزینه  -61
 .باشد می) (صعودي 

 :هاي زیر همزیستی است رابطه). 4(گزینه  -62
 )یاري هم( شقایق دریایی و دلقک ماهی -
 )سفرگی هم( کرکس و شیر -
 )انگلی(ي انسان   کرم کدو و روده-

 .ي شته و کفشدوزك از نوع صیادي است رابطه

 .هاي غذایی برخوردارند اند و از انواع زنجیرها و شبکه گیاهیزیرا داراي تنوع جانوري و . ترند هاي طبیعی پایدارتر و ماندنی محیط). 1(گزینه  -63

 .شوند محسوب می) عوامل مستقیم خارجی(و دما ) عوامل غیرمستقیم خارجی(آب ) عوامل داخلی(ي برگ  اندازه). 1(گزینه  -64

 .تر است  نسبت میدان دید کمتر باشد، نمایی بیش هرچه بزرگ. نمایی میکروسکوپ نسبت طول تصویر به طول جسم است بزرگ). 2(گزینه  -65

 .ي زمین در حال افزایش است در تبدیالت انرژي، دائماً انرژي گرمایی تولید شده و مقدار این انرژي در کره). 3(گزینه  -66

 22OH اتم  4 ). 4(گزینه  -67

100 : ها به تعداد انواع عنصرها نسبت تعداد اتم   
2

200200450  

 .یابد هرچه دما افزایش یابد، حجم نیز افزایش و چگالی کاهش می). 3(گزینه  -68

 650 × 1000 = 650000   ژول  . کیلوژول مصرف انرژي است650یک ساعت راه رفتن معادل ). 4(گزینه  -69

ژول هر 
4
1625004650000کالري    .  کالري است1  

 .تواند نیاز گیاهان را تأمین کند اکسید حاصل از تنفس جانداران نمی دي توسنتز شدت یافته و کربندر نور زیاد، عمل ف). 1(گزینه  -70

 .دارد ي میکروسکوپ نگه می ي اسالید، اسالید را محکم بر روي صفحه پیچ گیره). 4(گزینه  -71

  حرکتیاي   ماهیچه شیمیایی شیمیایی به حرکتی ). 3(گزینه  -72
  صوتی حرکتی اي   ماهیچه شیمیایی     شیمیایی به صوتی     
  حرکتی  الکتریکی   نورانی    نورانی به حرکتی      
 .پذیر است   الکتریکی به حرکتی توسط موتور الکتریکی امکان   

ها  سط جلبکاین عمل نیز در آب تو. گیرد هایی که داراي کلروفیل هستند صورت می عمل فتوسنتز به جز در برگ در اندام). 4(گزینه  -73
 .شود فتوسنتز مکمل و برعکس عمل تنفس عمل کرده و انرژي در آن ذخیره می. گیرد انجام می

FEBA ). 2(گزینه  -74  )1 
    FEDBA ) 2 
    FEDCA ) 3 
    FECA ) 4 
    FCA ) 5 

 .ترین اثر بر روي شبکه غذایی خواهدداشت کننده، کم  با حذف آخرین مصرف-). 2(گزینه  -75
 .توانند به جاي گروه تولیدکنندگان قرار گیرند کنندگان نمی تجزیه -
 .تر است ي جانداران کم رسد از بقیه  میFمقدار انرژي که به جاندار  -


