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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 سواالت شیمی

14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 42 صفحه کتاب:        3فصل  کاربرد متوسط 2

 

تبخیر شدن )تبدیل حالت از مایع به گاز( یک تغییر فیزیکي است. در تغییرهاي فیزیکي، ماهیت ماده عوض پاسخ تشريحي: 

 هاي بخار آب هستند.هاي آب، همان مولکولشوند. پس مولکولشود؛ به این معني که ذرات سازندة ماده دچار تغییر نمينمي

 ه داشت که گرما، انرژي است و اتم ندارد.در مورد گزارة الف این را هم باید توج

در مورد گزارة ت هم به این نکته توجه کنید که هنگام تغییر حالت فیزیکي یا تغییر ابعاد یک جسم در اثر تغییر دما، اندازة 

 گردد.ها دچار کاهش یا افزایش ميکند و فقط فاصله بین آنها تغییر نميها و مولکولاتم

12. 

سؤال با توجه  سطح گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

         3بخش/ فصل کتاب: فصل  سخت تجزیه و تحلیل 1

 42 صفحه کتاب:
 

اکسید داراي یعني دو اتم اکسیژن در مولکول یک ماده حضور دارند. پس اورانیم دي« اکسیددي»دانیم مي پاسخ تشريحي:

 ها یک اتم اورانیم و دو اتم اکسیژن حضور دارند.هایي است که در آنمولکول

 نویسیم:هاي هر سه گزاره را به زبان ریاضي ميحاال داده

پروتون اورانیمگزارة اول:  + نوترون اورانیم = 238 

الکترون اکسیژنگزارة دوم:  = پروتون اکسیژن = 8 

الکترون اورانیمگزارة سوم:  + پروتون اورانیم + 2 الکترون اکسیژن) + (پروتون اکسیژن = 216 

پروتون و الکترون  34الکترون و پروتون وجود دارد؛ پس دو اتم، داراي  21شویم در هر اتم اکسیژن، از گزارة دوم متوجه مي

 هستند.

216وع پروتون و الکترون اتم اورانیم برابر است با: یعني مجم − 32 = 184 

 نوترون داریم. 221است و نهایتاً این که در اتم اورانیم  24پس پروتون اورانیم برابر با نصف این مقدار یعني 
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14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
صفحه سوال، در کتاب یا فصل  و  

 کتاب تکمیلي

 

 22و  3: فصل  ساده کاربرد 4

و کتاب تکمیلي:  21 صفحه کتاب:

 23و  22

 

میرند! هنگام تمام این کنند، و در نهایت ميخوردن و رشد ميآیند؛ غذا ميموجودات زنده، به دنیا ميپاسخ تشريحي: 

شوند و گردند تقسیم ميشوند و بزرگ ميها تولید ميیعني سلول شوند.ها دچار تحول ميهاي آنتغییرات، فقط سلول

ها ساخته شود؛ برخي مواد جدید هم درون بدن آنها با مواد بیرون بدن موجود زنده مبادله ميمیرند. مواد درون این سلولمي

 شود.مي

 شودم، عنصر دیگر هم تبدیل نميرود و به اتآید و از بین نمياما در تمام این تحوالت، هیچ اتمي به وجود نمي

22. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

                            3فصل کتاب: فصل  سخت درك و فهم 4

 21 صفحه کتاب تکمیلي:

 

 ها:بررسي گزینه پاسخ تشريحي:

هاي داراي سه اتم هاي سدیم و اوزون از مولکولاند؛ مثالً سدیم از اتمها ساخته شدهها یا مولکول: عنصرها از اتم2گزینة

 اکسیژن ساخته شده است.

هایي ساخته اند که حاوي الاقل دو نوع اتم هستند؛ مثالً آب از مولکولهایي ساخته شدهها حتماً از مولکول: ترکیب4گزینة

 شده که هر یک داراي دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن هستند.

 ها، در مواد پیرامون ما حضور دارند.ها هم در کنار عنصرها و مخلوط: ترکیب3گزینة

توانند از مخلوط شدن دو یا چند عنصر، دو یا چند ترکیب، دو یا چند عنصر و ترکیب ساخته شده ها مي: مخلوط2گزینة

 ند.باش
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14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

صفحه          3فصل کتاب: فصل  متوسط کاربرد 4

 42و  21و  21، تکمیلي: 22 کتاب:

 

 ها:: بررسي گزارهپاسخ تشريحي

 کتاب درسي است. 22صفحةالف: عین متن 

 کتاب تکمیلي آمده است. 21طور که در صفحة ب: وابسته است؛ همان

 کتاب تکمیلي آمده است. 21پ: ذرات در گازها حرکت انتقالي دارند؛ اما تعریف درست حرکت انتقالي در صفحة 

 شود.کتاب تکمیلي مشاهده مي 42ت: بله؛ این مورد در نمودار صفحة
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 سواالت فیزیک

14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

                 4فصل کتاب: فصل  ساده کاربرد 1

 1 صفحه کتاب تکمیلي:

 

 پاسخ تشريحي: 

 نیوتون است. 33کیلوگرم و وزنش حدود  3تولد در حدود واحد وزن نیوتون است. جرم یک نوزاد هنگام 

21. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 4فصل  ساده کاربرد 2
 

 پاسخ تشريحي: 

مدرج را باید با سطح مماس بر قوس استوانه بخوانیم. از طرفي باید دقت کرد که با هر باید دانست که مقدار مایع درون استوانه 

وسیله اندازه گیري تا سرحد دقتش مجاز به گزارش عدد هستیم. یعني در این استوانه مدرج باید اعداد را دوتا دوتا بخوانیم و 

 سي سي بخوانیم. 41شود. با دقت به این نکات، مقدار مایع را باید عدد فرد گزارش نمي

14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 11ص  – 1فصل  متوسط تحلیلو  تجزیه  1
 

 پاسخ تشريحي: 

کند. در عوض جابجایي جسم روي سطح فرد دوم به جعبه وارد ميکند کوچکتر از نیرویي است که نیرویي که فرد اول وارد مي

کتاب  11دهند برابر است. این سوال از خود را بیازمایید صفحه شیبدار بیشتر است. در نهایت کاري که هر دو نفر انجام مي

 درسي طرح شده است.
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17. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ازسطحارزیابي طراح 

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 1فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 4

 پاسخ تشريحي: 

سیب در حال حرکت انرژي جنبشي دارد و انرژي شیمیایي هم که درون سیب هست و با از بین رفتن جاذبه زمین از بین 

 رود.ارتفاع جسم بستگي دارد که با از بین رفتن جاذبه، این انرژي هم از بین ميرود. اما انرژي پتانسیل گرانشي به وزن و نمي

45. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 4فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 4

 پاسخ تشريحي: 

دست آورد. یکي از طور مستقیم اندازه گرفت و باید از اثرات آن، مقدارش را بهتوان آن را بههایي است که نميجرم از کمیت

کنند و در جایي که وزن نباشد، این اثرات، نیروي وزن است. در واقع ترازوها بر اساس سنجش یا مقایسه نیروي وزن کار مي

 کنند. نميکدام از انواع ترازوها کار هیچ

کیلوگرمي چه در  3هم اشتباه است. جسم  4کنند. گزینه گیري وزن کار مياشتباه است، همه ترازوها بر مبناي اندازه 2گزینه 

 شود.شود. چون وزن همه اجسام به یک نسبت کم ميکیلوگرمي متعادل مي 3ماه و چه در زمین با وزنه 

 است.  صورت کامال بدیهي اشتباههم که به 2گزینه 

44. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 4فصل  متوسط کاربرد 2

 پاسخ تشريحي: 

گرم بر  4/2به چگالي آب دریا که  گرم بر سانتیمترمکعب است و براي باال رفتن باید 4/2چگالي ماهي در حالت فعلي بیشتر از 

 گرم بر سانتیمترمکعب برساند باید حجمش را به:  4/2سانتیمترمکعب است برسد. اگر ماهي بخواهد چگالي خود را به  

 سانتیمترمکعب 133 =  143/    4/2    = چگالي / جرم = حجم

 کي بیشتر تا چگالیش از چگالي آب دریا کمتر شود.سانتیمترمکعب به حجم خود بیافزاید. البته اند 13برساند. یعني باید 
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42. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 1فصل  سخت تجزیه تحلیل 4
 

 پاسخ تشريحي: 

شود؛ پس انرژي جنبشي ندارد. قانون پایستگي انرژي در این مثال هم متوقف ميترین نقطه مسیر جایي است که جسم پایین

گوید مابقي انرژي نابود نشده صادق است و تاکنون درباره آن مثال نقضي پیدا نشده است. قانون پایستگي انرژي به ما مي

 است؛ بلکه به صورتهاي دیگري از انرژي تبدیل شده است.
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 شناسیسواالت زیست

44. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

ي سالمت                                     سفره ساده دانش 4

 233 صفحه کتاب:
 

 پاسخ تشريحي: 

 ها کمتر است.هستند، و احتمال رسوب آنها در رگهاي گیاهي در دماي معمولي مایع چربي

41. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 ،تجزیه و تحلیل 4

 ترکیب

تکمیلي                                    23و  24 سخت

 232،  29 کتاب: صفحه

 پاسخ تشريحي: 

در کتاب تکمیلي به مفهوم هتروتروف و اتوتروف اشاره شده است. همچنین در بخش دیگري به تشخیص رژیم غذایي از روي 

هاي یک جمجمه اشاره شده است. این جاندار داراي دندانهاي نیش بزرگ، و دندانهاي پیش نوك تیز و آسیاي نوك تیز دندان

 نوعي گوشتخوار است. ضمن اینکه گوشتخواران هتروتروف هستند.است. پس 

44. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

کتاب علوم و فصل  22:    فصل  متوسط کاربرد 4

                تکمیلي                  22

 24کتاب،   21 صفحه کتاب:

 تکمیلي

 پاسخ تشريحي: 

ندامکي که در تولید انرژي در سلول نقش دارد میتوکندري است. چون سوال به نقش تولید انرژي اشاره کرده پس ا

 ها بیشتر بداند.میتوکندري صحیح است بدون اینکه نیاز باشد دانش آموز راجع به زمستان خواب
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 تکمیلي 24

 
 نقش میتوکندري در کتاب علوم هفتم اشاره شده است.

در کتاب تکمیلي اشاره شده است هر چه سلول به انرژي بیشتري نیاز داشته باشد میتوکندري  کتاب 21

 بیشتري دارد.

 

91. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
صفحه سوال، در کتاب یا   فصل  و

 کتاب تکمیلي

 

 231  صفحه کتاب: کتاب علوم 24 ساده کاربرد 4

 :پاسخ تشريحي

شود. با نوعي ویتامین محلول در چربي است که کمبود آن باعث نرم ماندن و تغییر شکل استخوان در کودکان مي  Dویتامین 

توان این کمبود را جبران کرد. همچنین با قرار تخم مرغ ميخوراکي، و مصرف غذاهایي مانند ماهي و  Dمصرف ویتامین

 است. Aگرفتن در معرض آفتاب بدن قادر است این ویتامین را بسازد. هویج منبع ویتامین 

91. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 تکمیلي کتاب

 

 221 کتاب: ساده دانش 4

 :پاسخ تشريحي 

 ها نقش دارد.شود و گوارش چربيي صفرا ذخیره ميشود و در کیسهصفرا در کبد ساخته مي
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

91. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 تکمیليکتاب 

 

 ،کاربرد 4

 تجزیه و تحلیل

 222تکمیلي،  12 صفحه کتاب: سخت

 کتاب علوم

 

 :پاسخ تشريحي

میرد، و یکي از وظایف غشا کنترل ورود و خروج مواد به سلول است. هنگامي که سلول بیش از حد حرارت ببیند، سلول مي

 شود.مرکزي و سپس سلول خارج ميدهد و رنگ از واکوئل غشا نفوذ پذیري انتخابي خود را از دست مي

 کتاب علوم 222

 
 

 تکمیلي 12

 
آزمایش دما و غشاهاي زیستي کتاب تکمیلي. در این سوال دلیل رخ دادن این آزمایش پرسیده 

 شده است. اما حتي بدون دانستن این آزمایش دانش آموز باید بتواند جواب سوال را پیدا کند.
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 شناسیسواالت زمین

92 . 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 23صفحه کتاب تکمیلي:    1فصل  متوسط دانش 4

 

 :پاسخ تشريحي

 هابررسي گزینه

 : گلیز نتیجة بارش باران است.2

 اسلیت و تگرگ است.: خیر، این ویژگي مربوط به 4

 : بله؛ درست است.3

 شوند.: ابرهاي کومولونیمبوس معموالً موجب بارش تگرگ مي2

13. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 21 تکمیلي:صفحه کتاب     1فصل متوسط کاربرد 2

 پاسخ تشريحي:

ها تا است و فرسایش در این رودخانه Vها به شکل حرف هاي تند جریان دارند؛ درة این رودخانههاي جوان در شیبرودخانه

 هنگامي که بستر به حالت تعادل برسد؛ ادامه دارد.

 

 ای )مد ظله العالی(ا... خامنهآیت حضرت رهبر معظم انقالب اسالمی،

عدالت به معنای این نیست که ما به همه استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم، نه؛ »
استعدادها باالخره متفاوت است. نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشود و برای پرورش 

اما مالک باید استعدادها باشد،  تردیدی نیست.استعدادها باید تدبیری بیندیشیم. در این 
 «الغیر. عدالت این است.
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