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 )4از  1صفحه ي (

 

  .هر يك از جمله هاي زير را با كلمه هاي مناسب داخل پرانتز كامل كنيد  1

  ) سرخس ها - خزه ها(. هستند.................... قديمي ترين گياهان روي زمين، )الف

  )سرعت - شتاب .(است لوگرميبرك وتونين، ................ اندازه گيري يكاي )ب

  )نوع تغذيه -محل زندگي( .است ها آن..................... شكل پاي پرندگان نشان دهنده ي )ج

  )منظومه شمسي -هانيك .(است ..............از  يكوچك اريخود بخش بس ،)كهكشان راه شيري(ما كهكشان )د

1  

  .مشخص كنيد) غ(و جمالت غلط را با عالمت) ص(عالمت  با جمالت صحيح را  2

  (            ).جاري مي شود C12H26 تر از هيدروكربن آسان C20H42هيدروكربن  )الف

  (            ).وجود دارد اهيگ كرياست، در سراسر پ يو آبكش يچوب يآوندها يكه دارا يبافت آوند )ب

  (           ).باالتر است يمتراكم تر از ارتفاع ها نيهوا در سطح زم )ج

 چرخ دنده ي، وقت)خورند ير نمس( لغزند يهم نم يچرخ دنده ها با هم تماس دارند و با فرض آنكه رو )د

  .(             )چرخد يدنده م كي زيدنده كوچك ن چرخچرخد،  يم دنده كي اندازه به بزرگ

1  

  .)ال فقط يك گزينه درست استؤدرهرس.(مشخص كنيد         عالمت ضربدرپاسخ صحيح را با   3

  ؟مقابل از كدام ماده حل كنيم تا محلول رسانا شود و المپ روشن شود ظرف آبدرون )1- 3

  ضد يخ)د                    كات كبود)ج               اتانول )ب               شكر )الف
  

  . .......جسم تنديخالص صفر باشد،  يروين يعنيوارد بر جسم در توازن باشند؛  يروهاياگر ن )2- 3

    نمي توان نظر داد )د              كم مي شود)ج      زياد مي شود)ب               تغيير نمي كند)الف

  ؟تعداد جانداران بيشتري وجود دارد ،در كدام دسته بندي )3- 3

  گونه)د                          رده) ج                          تيره)ب                            راسته)الف

  ؟نداردكدام يك از جانوران زير با بقيه در يك گروه قرار  )4- 3

    وزغ)د                     هشت پا)ج                          عروس دريايي)ب                              كرم)الف

1  

  »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي دوم «« 
@ @

@ @

   ←←←←ددـا عـنمره ب
  :عبارتند از  اول متوسطه ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از:وجهت  

ومانند آن اگرچه به موضوع امتحان ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

  .مورد استفاده قرار نگرفته باشدمربوط نباشد و 

استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني، استفاده از  )ب

اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود به ديگران اعم از اينكه در جلسه 

  .امتحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد

تادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه امتحان و همچنين شخصي كه ورقه فرس )پ

  .امتحاني اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد

  .اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو  )ت

  ←←←←روفـنمره با ح
  

  نام و نام خانوادگي

 ←←←←ي دبير امضاو

  تصـحيــح دبيــر مربـوط

 

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر

@ @
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 )4از  2صفحه ي (

 

  .االت زير پاسخ كوتاه بدهيدؤبه س  4

  ؟كنند يجدا م گريكدياز  ياساس چهنفت خام را بر  ينفت اجزا يها شگاهيدر پاال)الف

  ترمز هيدروليكي خودرو بر چه اساسي كار مي كند؟) ب

  چيست؟مربوط به  ،يز يما و جانوران خشك يدر زندگ اهانينقش گ نيمهم تر )ج

  كمياب ترين گروه بندپايان چه نام دارند؟)د

1  

  فعاليت در خشكي  ياين دوزيست برا يتفاوت قورباغه بالغ با نوزاد قورباغه را كه سبب سازگار يك  5

  .شود را بنويسيدمي

25/0  

 متحركي  6
3

4
با  جابجايي اين متحرك را در شكلبردار . مسير دايره اي شكل را مطابق شكل پيموده است  

  .رسم كنيد خط جهت دار

  

  

  

  

5/0  

شد كه  ميتقس تر كوچك يبه دو خشك آ خشكي بزرگ پانگه، از تشكيل كره ي زمين ها سال بعد ونيليم  7

  .....................و ..................        .نام اين دو خشكي را بنويسيد .پر كرده بود سيتت يايآنها را در نيب

5/0  

  5/0  .با مثال توضيح دهيد در چه صورتي بدن جاندار به طور كامل به فسيل تبديل مي شود؟  8

  ؟توصيف كدام بخش از گياهان مي باشد، زيرهر يك از توضيحات   9

  :...............................آبسوراخ هايي براي خروج بخار  )الف

  :.............................سلول هاي طويل جاذب آب و امالح )ب

5/0  

به هم وصل  ؟شود يمربوط م) ب(از موارد ستون  كيآمده، به كدام ) الف(كه در ستون  ياز موارد كيهر   10

  .ديكن

  

  

  )ب(  )الف(

  .و مواد منفجره كاربرد دارد ييايميش يكودها هيدر ته) الف

  .از يون ها تشكيل شده است) ب  

  .ي كندم يريجلوگ نيخطرناك به زمي پرتوها دنياز رس) ج  

NH3  

NaCl  

O3 

75/0  

  »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي سوم «« 
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 نمره .را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد

 )4از  3صفحه ي (

1  

  5/0  ؟سازند يم بدار

25/0  

  75/0  ............  كدام يك از شكل هاي زير مي تواند مربوط به ساختار سلولي باكتري ها باشد؟

:...........................                             زخم پوست بين انگشتان پا

5/0  

   .بنويسيد ب و ج يك توضيح براي تصاوير

    

  ...............):كدو( كرم نواري)ج             

5/0  

  75/0انواع اين نقشه مفهومي زير . بين جانداران در هر بوم سازگان سه نوع ارتباط را مي توان تشخيص داد

  »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي چهارم «« 

B@ @

 باسمه تعالي

شروع ساعت  نهم   :پايه   علوم تجربي: درس 

تاريخ امتحان :شماره داوطلب :                                       

دوره ي اول متوسطه(آموزش از راه دور دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1398ماه  خردادصبح نوبت 
 

را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : 

  .صورت فلكي را تعريف كنيد

  .دو كاربرد صورت هاي فلكي را بنويسيد

بداريش يها چياز جاده ها را به صورت پ يقسمت ،ي

 چرا بيشتر شخانه ها در اقيانوس ها سقوط مي كنند؟

كدام يك از شكل هاي زير مي تواند مربوط به ساختار سلولي باكتري ها باشد؟

  .دو دليل بنويسيد

.........................................................(  

.........................................................(  

  ؟چه موجوداتي هستندعامل بيماري هاي ميكروبي زير 

زخم پوست بين انگشتان پا) ب           :   .............................   

يك توضيح براي تصاوير كه براي اسفنج توضيحي كوتاه نوشته،

    

  

    

             :.......................عروس دريايي)ب        جانوراني با بدن سوراخ دار 

بين جانداران در هر بوم سازگان سه نوع ارتباط را مي توان تشخيص داد

  .كامل كنيدن را آ 

A@ @

درس سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

:                                       نام و نام خانوادگي 

دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

نوبت 

: تذكر رديف
 

 

صورت فلكي را تعريف كنيد )الف  11

دو كاربرد صورت هاي فلكي را بنويسيد )ب

يمناطق كوهستانچرا در   12

چرا بيشتر شخانه ها در اقيانوس ها سقوط مي كنند؟  13

كدام يك از شكل هاي زير مي تواند مربوط به ساختار سلولي باكتري ها باشد؟)الف  14

دو دليل بنويسيدبراي پاسخ خود )ب

1.........................................................(

2.........................................................(

عامل بيماري هاي ميكروبي زير   15

:   .............................   سرما خوردگي )الف

كه براي اسفنج توضيحي كوتاه نوشته،) الف( نمونهبا توجه به   16

  

  

  

  

  

جانوراني با بدن سوراخ دار :اسفنج)الف

بين جانداران در هر بوم سازگان سه نوع ارتباط را مي توان تشخيص داد   17

 .روابط را نشان مي دهد
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 )4از  4صفحه ي (

 

نور خورشيد 1................( خرگوش

جاندار مناسب را در  با استفاده از كلمات داده شده، .در شكل زير يك شبكه غذايي ساده رسم شده است  18

ها نشان دهنده  خاطر داشته باشيد كه جهت پيكانبه ( .قسمت هاي خالي بنويسيد تا شبكه كامل شود

  .)انتقال انرژي از توليد كننده انرژي به مصرف كننده آن است

75/0  

  .در شكل زير نام قسمت هاي مشخص شده را بنويسيد  19

    

5/0  

  .اصطالحات زير را تعريف كنيد  20

  :پوست اندازي)الف

  :جفت)ب

1  

  .در حل مسئله زير نوشتن فرمول و يكا الزامي است: توجه

فشاري كه . نيوتن را مطابق شكل روي زمين قرار داده ايم 600متر و وزن 1و2،3يك مكعب مستطيل به ابعاد  21

  چند پاسكال است؟ مكعب در اين حالت به سطح زيرين خود وارد مي كند،

75/0  

  .را به دست آوريد F1مقدار نيروي  .متر است 2در شكل زير اهرم در حال تعادل است و طول اهرم   22

  .) نيروي اصطكاك ناچيز فرض شود( 

75/0  

  15  جمع نمرات»»                                                                 موفق باشيد ««                                                                                   

@ @
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 1:تعدادصفحات                           1: شماره ي صفحه  1398/ 3/ 11:  تاريخ امتحان صبح 8:ساعت شروع 

  )اول متوسطهي دوره(آموزش از راه دور دوم مدارسو نيمسال آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامعدانش

 1398خرداد ماه صبح نوبت 
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 نمره  راهنماي تصحيح رديف
  

 )1از  1صفحه ي (

 

  1  25/0كيهان )د                 25/0محل زندگي)ج                         25/0شتاب)ب                        25/0 خزه ها) الف  1

  1  25/0ص ) د                              25/0ص )ج                           25/0ص   )ب                              25/0   غ )الف  2

  1     25/0د  )3-4                          25/0ج )3-3                         25/0الف )3-2                           25/0ج     )1- 3  3

  1  25/0  هزارپايان)د         25/0   فتوسنتز)ج           25/0اصل پاسكال)ب          25/0تفاوت نقطه جوش)الف  4

  25/0  ...و     25/0يا       تنفس پوستي قورباغه بالغ     25/0تبديل آبشش به شش  5

6    5/0  

  5/0  25/0 گندوانا) ب                        25/0لورازيا) الف  7

و به  رنديگيمقرار )25/0( كننده هيدور از دسترس عوامل تجز يطيمحموارد بدن جانداران، پس از مرگ در  يدر برخ  8

 ليمانند فس. شوند يم ليفس زينرم بدن ن يقسمت ها يصورت حت نيدر ا. شوند يم ليتبد ليطور كامل به فس

 يهاخچاليداخل  يماموت ها ليفس وحفظ شده اند  اهانيكه به طور كامل در داخل صمغ گ ييحشره ها

  ) 25/0(يعيطب

5/0  

  5/0  25/0تار كشنده   ) ب                25/0 روزنه   ) الف  9

  O3 25/0  75/0 )ج             NaCl25/0) ب              NH325/0) الف  10

ها ممكن است به  از آن يتعداد م،يكن يها نگاه م به آن يا ست كه وقت يستارگان در آسمان به گونه ا تيموقع )الف  11

 يكنند و به آن صورت فلك يم هيتشب واناتيو ح ءايشكل ها را به اش نيا. شوند دهيد يخاص يصورت ها و شكل ها

  25/0جهت يابي       25/0تقويم  )ب                          5/0. نديگو يم

1  

  5/0  .با نيروي كمتري مسير را طي كنندچون سطح شيبدار با افزايش نيرو سبب مي شود رانندگان   12

چون   13
3

4
  25/0  .سطح زمين را آب فرا گرفته است  

  75/0  25/0نداشتن هسته ي مشخص  ) 2             25/0. ديواره سلولي دارد) 1) ب                      B   25/0) الف  14

  5/0  25/0قارچ   ) ب              25/0ويروس   ) الف  15

  5/0  25/0   ساده ترين گروه كرم ها) ج            25/0 بدن كيسه مانند) ب  16

  25/0رقابت)ج            25/0شكار و شكارچي  )ب          25/0 همزيستي ) الف  17

 .نمره تعلق گيرد. آموز به همسفرگي، همياري و انگلي نيز اشاره كندبرسه مورد، اگر دانش همكارمحترم مصحح، عالوه

75/0  

  75/0  25/0عقاب   ) 3                    25/0روباه  )2                       25/0ذرت   )1  18

  5/0  25/0معده  ) ب           25/0خط جانبي )الف  19

. كنديحفاظت م يداخل يهااست و از اندام دارند كه عضالت به آن متصل يو سخت ياسكلت خارج بندپايان: پوست اندازي) الف  20

كنند؛ اسكلت  يم يها پوست انداز از آن ياريبس ل،يدل نيبه هم. رديگ يرشد جانور را م يجلو ،يسخت بودن اسكلت خارج

 است كه در رحم ياندام: جفت )ب) 5/0(.سازند يخود م يابر دياسكلت بزرگ تر و جد كيكنند و  يرا از خود جدا م يقبل

  ) 5/0(.دهدي بند ناف م يخون يها و به رگ رديگي م مادر را از خون ژنيو اكس ييشود و مواد غذا يم جاديا

1  

21  p=F/A     0/25            A=3×1=3m
2
  0/25    

600

3
    = 200  N/m

20/25  75/0  

22                                         F1× d1= F2×d2           F1×150=50×30        F1 =10N       75/0  
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