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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

 

 3تکمیلي:؛ 3صفحه کتاب: 4فصل  متوسط/ سخت درک و فهم 2

 1و 

 پاسخ تشريحي:

تر اي تنظیم شده است که طبق آن، فلز باالتر با ترکیب حاوي یون فلز پایینگونهپذیري فلزها بهدانیم مجموعة واکنشمي

 دهد؛ ولي برعکس این قضیه صادق نیست.واکنش مي

توجه به این مطلب که کات کبود کتاب تکمیلي و  1پذیري در صفحة و مجموعة واکنش 3هاي صفحةبا توجه به آزمایش

 دهد.واکنش رخ مي 2شویم که فقط در گزینة هاي مس است؛ متوجه ميحاوي یون

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

 

 8؛ تکمیلي: 7صفحه کتاب:  4فصل ساده کاربرد و ترکیب 2

 41تا 

 پاسخ تشريحي: 

 براي پاسخ به این پرسش باید آرایش الکتروني اتم این عنصرها را بر اساس مدل بور بنویسیم:

 2/8/8/2کلسیم: 

 5/8/2فسفر:

 3فسفر در دورة و 1دهد آن عنصر در کدام دوره از جدول قرار دارد؛ پس کلسیم در دورةتعداد مدار الکتروني هر اتم، نشان مي

 جدول است.

 2و  4و داراي 2و  4شود محل عنصر را در جدول متوجه شد، گروهبر اساس تعداد الکترون در آخرین مدار الکتروني، مي

 48الکترون دارد و در گروه  2الکترون هستند )به جز هلیم که  8تا  3الکترون، گروه سیزده تا هیجده هم به ترتیب داراي 

 است(.

 از جدول هستند. 45و  2و فسفر به ترتیب در گروه  پس کلسیم
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24. 

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

 

 9و  1صفحه کتاب:       2و  4فصل متوسط ترکیبکاربرد/  4

 49و  48کتاب تکمیلي: ؛44تا 

 :پاسخ تشريحي

 ها:بررسي گزاره

 الف: درست است.

 کند.ب: خیر؛ زیرا گازهاي سمي تولید مي

 نوع اتم(. 3اتم ساخته شده ) 7پ: از 

 ت: بله

11. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

کتاب یا فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب تکمیلي

 

درک و فهم، تجزیه و  1

 تحلیل، ترکیب

                    2فصل کتاب: فصل  خیلي سخت/ سخت

 23؛ تکمیلي:49صفحه کتاب:

 پاسخ تشريحي: 

گرم کربن با  6کند. پس گرم کربن مونواکسید تولید مي 7دهد و گرم اکسیژن واکنش مي 1گرم کربن با  3سؤال،  طبق صورت

 نماید.گرم کربن مونواکسید تولید مي 41گرم اکسیژن واکنش داده و  8

2𝑪توانیم معادلة واکنش دوم را به شکل از طرفي مي + 2𝑶2 ⟶ 2𝑪𝑶2 ایم(. از بنویسیم )تمام ضرایب را دو برابر کرده

 شویم که میزان مصرف اکسیژن دو برابر شده است.مقایسة این معادله با معادلة واکنش تولید کربن مونواکسید متوجه مي

رم، در گرم اکسیژن واکنش دهد؛ طبق قانون پایستگي ج 46اکسید تولید کند باید با گرم کربن بخواهد کربن دي 6پس اگر 

 شود.اکسید تولید ميگرم کربن دي 22این واکنش 
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24. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

صفحه          2فصل کتاب: فصل متوسط/ ساده کاربرد 1

 22و  24، تکمیلي: 48کتاب:

 پاسخ تشريحي:

کنند؛ یعني در آخرین هاي رایج و پایدار، از قاعدة اوکتت یا هشتایي تبعیت ميمان باشد که یوندر این پرسش باید حواس

 الکترون دارند. 8مدار الکتروني خود، 

 نویسیم:پس آرایش الکتروني و بار یون رایج هر دو عنصر را مي

:𝑀𝑔منیزیم:  2/8/2 ⟹ 𝑀𝑔2+: 2/81212 

:𝑁نیتروژن:  2/5 ⟹ 𝑁3−: 2/877 
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 فیزیکسواالت 

16. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 1فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 4

 پاسخ تشريحي: 

شوند که مقدار جابجایي و مسافت پیموده شده توسط متحرک برابر برابر مي مقدار سرعت متوسط و تندي متوسط زماني با هم

دهد که جهت حرکت متحرک تغییر نکند. دقت کنید که در حرکت یکنواخت یا حرکت روي یک باشد. این تنها زماني رخ مي

 .تي مساله نیستخط راست ممکن است جهت حرکت متحرک عوض شود. عالوه بر آن لزوما یکنواخت بودن حرکت شرط درس

29. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه
 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 5فصل  ساده دانش و کاربرد 2

 پاسخ تشریحي: 

/

/ / / /

k

m
msa f ma F f ma

s s

F mg ma F ma mg N

       

          

2

6
1 5

4
0 1 0 1 30 1 5 0 1 30 10 75

 

24. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي حیطهبه سطوح) 

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 1فصل  متوسط کاربرد 2

 پاسخ تشريحي: 

m در این حرکت تغییر سرعت توپ برابر

s
 است. بنابراین شتاب متوسط برابر است با: 5

/

m
msa

s s
 

2

5
25

0 2
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27. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 
 کتاب تکمیلي

 74صفحه کتاب تکمیلي:    5فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 2

 پاسخ تشریحي: 

 کند.شود و در جهت حرکتشان بر آنها اثر ميميدر هر سه مورد ذکر شده، اصطکاک نیرویي است که باعث حرکت اجسام 

51. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 
 کتاب تکمیلي

 55کتاب تکمیلي:  صفحه 1فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 2
 63تا 

 پاسخ تشريحي: 

tدر لحظه  s ثانیه حرکتش  451سوسک از مبدا مختصات عبور کرده است؛ اما جهت حرکتش عوض نشده است. سوسک در کل  80

/متر جابجا شده است، پس سرعت متوسطش برابر  -6
m cm

V
s s


    

6
0 04 4

150
سرعت  51تا  1است. در فاصله زماني  

 کرده است و سرعتش صفر بوده است.ثانیه سوسک حرکتي نمي 451تا  431سوسک در حال کم شدن بوده است. و در فاصله زماني 

41. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

یا  فصل  و  صفحه سوال، در کتاب
 کتاب تکمیلي

 1فصل  متوسط کاربرد 2

 :پاسخ تشريحي

sصداي حسین به پوریا در مدت زمان 
600

2
300

sرسد. ببر هم در مدت مي  
225

9
25

ثانیه  7رسد. پس حسین حداکثر به پوریا مي 

 فرصت دارد تا پوریا را متوجه خطر کند.

42. 

سؤال با توجه به سطح  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 
 کتاب تکمیلي

 5فصل  سخت تجزیه و تحلیل 1

 پاسخ تشريحي: 

اندازه وزنش از طرف رود، برآیند نیروهاي وارد بر آن صفر است. بنابراین طبق قانون اول نیوتن به وقتي سنگ با سرعت ثابت پایین مي
نیوتون  41شود، بنابراین ترازو به اندازه العمل این نیرو به آب و به سمت پایین وارد ميشود. عکسمایع نیرو به سمت باال به آن وارد مي

 دهد.نیوتن را نشان مي 441دهد؛ یعني عدد بیشتري را نشان مي
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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

 

کتاب علوم نهم.                                      42و  44فصل  سخت ترکیب 1

،  428، 449، 441 صفحه کتاب:

429 ،431 ،434 

 

 پاسخ تشريحي:

 

 

 علوم نهم 441

ي طراحي کلید شناسایي شرح داده شده است. بر اساس کلید شناسایي که در این ، نحوه441علوم، ص در کتاب 

ي هاي تعداد بال، و اندازهصفحه وجود دارد، در دو طرف کلید باید صفاتي از یک جنس وجود داشته باشد. ) صفت

و راهي از یک جنس باشند، از سوي بال و رنگ بال با هم مقایسه شده است.( پس باید صفات  دو طرف یک کلید د

ي نهاندانگان و کند وجود دانه دربارهدیگر با توجه به گیاهان داخل کلید تنها صفتي که در این جدول صدق مي

 ي سایر گیاهان است. بازدانگان و نبود آن درباره

 
زوي از آغازیانند نه گیاهان. پس وجود نوشته شده است که ج 449کتاب درسي ص  44ها در فصل ي جلبکدرباره علوم نهم 449

 آن در این کلید درست نیست.

 
 ي رسم کلیدي مشابه کار شده است.نحوه 434در کتاب علوم نهم  ص  علوم نهم 434

 
 علوم نهم 431

 

 علوم نهم 427

 ها آوند ندارند. ذکر شده که خزه 431در کتاب نهم ص 

 
 ، و نبود آوند صفت مشترک این دو گیاه نیست.ها آوند دارندذکر شده سرخس  427در ص 
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 کتاب نهم اشاره شده نهاندانگان دانه دارند. پس مي توان صفت داشتن دانه را به آنها نسبت داد.429در ص    علوم نهم 429

 
 کتاب نهم ذکر شده که بازدانگان دانه دارند. پس مي توان صفت داشتن دانه را به آنها نسبت داد. 428در ص    علوم نهم 428

 
 کتاب نهم ذکر شده سرخس و خزه دانه ندارند. پس مي توان صفت نداشتن دانه را به آنها نسبت داد. 431در ص  علوم نهم 431

 
 

51. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي سطوح) حیطهبه 

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

 تکمیلي 42فصل کتاب:  متوسط کاربرد 1

 تکمیلي 437 صفحه کتاب:

 پاسخ تشريحي:

کند. ساعت زیستي گیاه تغییر ميبا انتقال یک گیاه از مکاني به مکان دیگر که از نظر زماني داراي اختالف با مکان اولیه است 

بحث شده است. عناصر ضروري مورد نیاز یک گیاه میزان مشخصي  437این موضوع به طور گسترده در کتاب تکمیلي ص 

کند. خواص دارویي گیاه هم با جا به ها با یک جا به جایي ساده تغییر نميکند. تعداد کروموزوماست و با جابه جایي تغییر نمي

 کند.یر نميجایي تغی

55. 

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

 

کاربرد/ تجزیه و  2

 تحلیل

کتاب تکمیلي                                        9فصل  متوسط

 تکمیلي 423 صفحه کتاب:

 

 

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw


 

 6931-79ي اول سال تحصيلي مرحلهنهم  ي آزمون پيشرفت تحصيلي، درس علوم تجربي پايه 

          
    

 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 پاسخ تشريحي: 

کتاب 

 تکميلي

. جدول رده بندي ببر. یک جانور به فرمانرو جانوران تعلق دارد، و در یک نام علمي 1ي گزینه 423

) رو به روي گونه(  بخش آغازین نام جنس است. که نام جنس با  حروف بزرگ و گونه با 

 حروف حروف کوچک است.

  

 

56. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي سطوح) حیطهبه 

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 

تجزیه و تحلیل/  4

 کاربرد/ ترکیب

 41علوم نهم، فصل  42فصل  سخت

تکمیلي                                     

 426تکمیلي،  438صفحه کتاب:

 علوم نهم

 پاسخ تشریحي : 

 در این صفحه انتهاي این صفحه راجع به داز صحبت شده است. دانش آموز کافي  438 تکمیلي 

 هاياست توجه کند داز مانند نخل یک گیاه تک لپه است. گیاهان تک لپه چون برگ

 ها در رو و پشت برگ برابر است.عمودي دارند تعداد روزنه 
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 علوم 

 نهم

 رید کبالت، شمردن روزنه مد نظر قرار گرفتهها در کلدر این فعالیت قرار دادن برگ 426

 هاي دو لپه تعداد روزنه دراست که دانش آموز باید با انجام آن متوجه شود در برگ 

 سطح تحتاني بیشتر، و در برگ تک لپه پشت و روي برگ تقریبا برابر است. 
  

 
 429 کتاب علوم

 
 عمودي(ي ویژگي هاي تک لپه و دو لپه ) داشتن برگ مقایسه

 

57. 

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

 

 9کتاب نهم، فصل  44فصل  ساده دانش 2

تکمیلي                                   

علوم  421و  448 صفحه کتاب:

 تکمیلي 421نهم، 

 

 

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw


 

 6931-79ي اول سال تحصيلي مرحلهنهم  ي آزمون پيشرفت تحصيلي، درس علوم تجربي پايه 

          
    

 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 پاسخ تشریحي :

 محتوا کتاب صفحه 

علوم  448

 نهم 

ي ي سلولي هستند. ) مثل گیاهان( و فاقد پوشش در اطراف مادهها( داراي دیوارهها)پروکاریوتباکتري

 وراثتي هستند.

 
 استافیلوکوک اورئوس نوعي باکتري است. تکمیلي 421

 

کتاب  421

 علوم

 یوکاریوت است. ) داراي پوشش اطراف هسته.(مخمر نوعي قارچ است و 

 
 

58. 

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

 

کاربرد، تجزیه و  2

 تحلیل، ترکیب

       کتاب علوم نهم                             44 متوسط

 421الي  448 صفحه کتاب:

 پاسخ تشريحي : 

ي آغازیان آب راکد با این آغازیان آشنا شده باشد. آمیب نوعي آغازي است که تک سلولي  و فاقد شکل دانش آموز باید در فعالیت مشاهده

-ها آشنا شود. آغازیان را ميآغازیان و باکتريي مشخص است و با پاي کاذب تغذیه مي کند.  ضمنا باید در این فعالیت با تفاوت مشاهده

 استفاده کرد. 411شود با میکروسکوپ نوري با عدسیهاي یاد شده دید اما براي دیدن باکتري باید از روغن ایمرسیون و عدسي 
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 محتوا کتاب صفحه

 علوم 421

 
ي دیدن آنها در زیر نحوهدر این فعالیت دانش آموز باید آغازیان برکه را ببیند و با انواع آنها و 

 میکروسکوپ آشنا شود.

 تکمیلي 426

 
 ها شرح داده شده است. ي باکتريي مطالعهدر رنگ آمیزي گرم، در کتاب تکمیلي نحوه
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 شناسیزمینسواالت 

59 . 

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

 

 23؛ تکمیلي:49صفحه کتاب: متوسط درک و فهم 2

 :پاسخ تشريحي

اي که نتیجة برخورد با توجه به تصویر، انتظار نداریم رشته کوه میان اقیانوسي تشکیل شود. اما تشکیل آتشفشان در ورقة قاره

چنین وقوع زلزله دور از انتظار نیست. مورد مشخص دیگر، گسترش است و هماي و در ادامه، نفوذ ورقة اقیانوسي با ورقة قاره

 بستر اقیانوس است.

61. 

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

 

تا  65 کتاب:صفحه          6فصل متوسط درک و فهم 1

67 
 

 پاسخ تشريحي: 

هاي جدید رسد و سنگها محل بازشدن ورقة اقیانوسي است. در نتیجه همواره ماگما از گوشته به سطح زمین ميکف اقیانوس

 .اي اشاره دارند که صحیح نیستهر دو به محل برخورد دو ورقة قاره 1و  3شود. گزینةسن در این قسمت تشکیل ميو کم

 

 

 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.

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw

