بسمه تعالی
پاسخ سواالت سواالت علوم تجربی سوم راهنمایی خردادماه  29استان اصفهان
تاریخ2929/29/92:

www.Olooms.ir

آقامحمّدی

 -2جمالت زیر را با کلمه مناسب داخل پرانتز پر کنید.

الف) تامسون

ب) عدداتمی

ج) دریاها

ه) ضربه

د) توان

و) بلند

 -9جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.

الف) صحیح

ب) غلط

د) غلط

ج) صحیح

 -9گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

الف) ارادی

ج) مس

ب) مقاومت الکتریکی

د) چرخ و محور

 -4کلمات ستون الف را به ستون ب وصل نمایید.

ب) دنباله دارها = از جنس غبار و یخ

الف) طیف نگار = دستگاهی برای تجزیه نور ستارگان

د) شهاب = نورحاصل از سنگهایی که وارد اتمسفر می شوند.

ج) مثلث بندی = روشی برای تعیین فاصله
 -5نمودار را تفسیر کنید.

جرم ستاره با نور ستاره رابطه ی مستقیم دارد .یعنی هرچه جرم ستاره بیشتر باشد مقدار نور آن هم بیشتر است.
 -6شکل مقابل کدام یک از شواهد وگنر را نشان می دهد؟

لبه ی دو قاره ی آمریکای جنوبی و آفریقا مکمل همدیگر هستند و نشان می دهد درسالهای گذشته این دو به هم متصل
بوده اند( .انطباق حاشیه ی قاره ها)
 -7الف) مزیت مکانیکی کدام سطح شیبدار بیشتر است؟

شکل 1

ب) دلیل خود را بیان کنید:

در دو سطح شیبدار با ارتفاع مساوی ،سطح شیبداری که طول شیب (وتر) آن بیشتر باشد مزیت مکانیکی بیشتری دارد.
 -2جمله زیر را تفسیر کنید( :نوشتن یکی از پاسخ های زیر کافی است).

 -1با تولید اکسیژن و غذا باعث افزایش جانداران در آن قسمت می شوند و نابودی آنها جانداران را به خطر می اندازد.
( به خطر افتادن گوناگونی زیستی)
 -2درختان باعمل فتوسنتز،کربن دی اکسید را مصرف کرده و از گرم شدن بیش از حد کره ی زمین جلوگیری می
کنند .بنابراین نابودی آنها باعث گرم شدن کره ی زمین می شود.
 -2واکنش دفاعی مهدی  :انکار

واکنش دفاعی رضا  :دلیل تراشی

 -22الف ) هسته ی رویشی
ب) مسیر را برای حرکت هسته ی زایشی و ورود آن به تخمدان و لقاح با تخمک باز می کند.

 -22روش کار :

میله ی پالستیکی را با پارچه ی پشمی مالش می دهیم تا باردار شود .سپس میله ی پالستیکی را به

کالهک الکتروسکوپ نزدیک می کنیم .اگه ورقه ها(تیغه های) الکتروسکوپ به هم نزدیک شود  ،بار میله منفی ولی اگر
ورقه های الکتروسکوپ بیشتر از هم دور شدند بار میله ی پالستیکی مثبت است(.که در اینجا بار میله منفی است).
ب) زنگ اخبار – (و همچنین جرثقیل های الکتریکی – دربازکن درب خانه)

 -29الف) روش الکتریکی

ب) شکل  2یون را نشان می دهد.

 -29الف) مدل اتمی بور

ج) زیرا تعداد الکترونهای آن ( 2تا) با تعداد پروتون هایش ( 3تا) برابر نیست.
 -24الف) در جانوران تخم گذار به دلیل اینکه جنین از ابتدای تشکیل تا لحظه ی تولد داخل تخم است و ارتباطی با
خون مادر ندارد ،پس باید اندوخته ی غذایی آن بیشتر باشد تا بتواند از آن تغذیه کند .به همین دلیل گامت ماده
ب) ماهی لقاح خارجی دارد.

بزرگتراست.
 -25انواع مفصل :

 -2متحرک

 :جمجمه

 -26الف)

شکل 2

 -27الف)

بلوغ جنسی

 -9نیمه متحرک :مهرهای پشتی (ویا دنده ها وجناغ)

 -9متحرک

 :زانو

ب) شکل 1
ب) بلوغ جسمی
 : 08×28= 088 Cm 2مساحت سطح تماس

 -22فشار وارد بر سطح میز چقدر است؟
0011

= 2 N/Cm2

811

=

نیرو
سطح

= فشار

همچنین می توان ابتدا مساحت را به متر مربع تبدیل کرد و فشار را بر حسب نیوتون بر مترمربع(پاسکال) محاسبه کرد.که
در این صورت :
0011
پاسکال =2888
1/8

 -22در این مسئله کل انرژی (کل کار) برابر با  0888ژول و انرژی (کار ) مفید برابر با  0088ژول است.بنابراین:
= 8/0

0011
8111

=

انرژی (کار) مفید
کل انرژی (کار)

= بازده

بازده این المپ  8/0یا  08درصد است.
درصورتی که در پاسخ ها مشکلی مشاهده می شود برای برطرف شدن آن در قسمت نظرات اعالم نمایید.
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