
 باسمه تعالي

 دقيقه 70:مدت امتحان  13:شروع ساعت  نهم   :پايه   علوم تجربي: درس سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 4:تعدادصفحات  11/3/1398:   تاريخ امتحان :شماره داوطلب :                                       نام و نام خانوادگي 

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

 1398 خرداد ماهصرعنوبت 

  اداره سنجش آموزش و پرورش استان البرز

Sanjesh.alborz.medu.ir 
 

 نمره .را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر رديف
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  )دب اكبر  - دب اصغر(. است .....................ياز صورت فلك يقسمت يستاره قطب )الف

 يهاشود اگر سنگ يم نيپوسته زم يسنگ كره باعث شكستن سنگ ها يهاكه حركت ورقه يهنگام )ب

  )گسل  - درزه(.ديآ يبه وجود م ...............باشد نشدهجابجا  يدو طرف شكستگ

  )مهره دارن -بي مهره ها.(رنديگ يجانوران قرار مسلسله از ................. شاخه اسفنج ها در  )ج

  )منشعب - موازي.(هستند ........................به حالترگبرگ ها در گياهان دو لپه اي )د

1  

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

  )      (.كنند ياستفاده م نياتفاقات گذشته كره زم يبررس يبرا ي راهنماها ليفس از شناسان نيزم )الف

  )      ( .نمودند يارتفاع ستارگان استفاده م ي تعيين زاويهبرا اسطرالب از ميدر قد يراناي منجمان )ب

  )      ( .شود يم شتريمولكول ها ب نيب شيربا يرويتعداد كربن، ن شيها با افزا دروكربنيدر ه )ج

  )      ( .است كمترB با توجه به شكل مقابل فشار آب در نقطه ي  )د

1  

  .)ال فقط يك گزينه درست استؤهرس در.(مشخص كنيد×  عالمت ضربدر پاسخ صحيح را با   3

 .است............... ،، مزيت مكانيكي اهرمبا توجه به شكل )1- 3

    برابر با يك )ب         بزرگتر از يك               ) الف 

  گزينه الف و ب)د              كوچكتر از يك)ج 

  ؟، بيشتر از ساير گروه ها است يكديگر در كدام گروهشباهت جانداران به )2- 3

    شاخه)د                          هلسلس)ج                        رده)ب                            گونه )الف

  كدام عنصر وجود دارد؟ ،سولفوريك اسيد ييايميدر فرمول ش )3- 3

  كلر)د                سديم) ج                        ژنياكس )ب                      تروژنين )الف

  باشد؟ يم ييو هوا آب گر چه نوعانيمنطقه ب كيدر  ذخاير زغال سنگوجود  )4- 3

    گرم و خشك)د               گرم و مرطوب)ج             معتدل و مرطوب)ب               سرد و خشك)الف

1  

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

@ @

   ←←←←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

  .مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد

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

امتحان و همچنين شخصي كه ورقه امتحاني  فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه )پ

  .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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  .االت زير پاسخ كوتاه بدهيدؤبه س  4

  ..........................است؟  يخنث در مجموع »منيزيم اكسيد«يوني بيترك ايآ)الف

  ...........................؟شود ينارس م يها وهيم دنيكه باعث رس يرنگ يگاز ب)ب

  ............................؟شوند يمن ريبلور هستند و تكث هيندارند و در خارج از سلول شب يساختار سلول)ج

  ...........................؟هستند ،كرم هامتعلق به كدام گروه از  كرمك و كرم قالبدار)د

1  

وجود دارد آن را مشخص كرده و كلمه درست را در داخل پرانتز  يغلط علم كي زير از جمالت كيدر هر  5

  )ديكن يدادن فعل جمله خودار ريياز تغ( .بنويسيد

  (...........................) .است زمين ،يدر منظومه شمس يجرم آسمان نيتر نيسنگ )الف

     حدوداً ديتا خورش خيفاصله متوسط مرواحد نجومي باشد،  4/0اگر نزديكترين فاصله زمين تا مريخ  )ب

@(......................).است واحد نجومي  4/2 @

1  

از هر گروه يك مثال  .اند يا اختهيتك  يو بعض يا اختهيقارچ ها پر يبعض. دارند يقارچ ها انواع متفاوت  6

  :  ............................يا اختهپري قارچ) ب:  ............................              يا اختهيتك  قارچ) الف   .بنويسيد

5/0  

  5/0  .ديرا نام ببر يآوند يها انواع بافت  7

  چند اتم وجود دارد؟عنصر و  سديم كلريد چنددر ساختمان  NaCl سديم كلريد بيتوجه به تركبا   8

  ............   : تعداد اتم) ب:   ............                          انواع عنصر) الف

5/0  

  شناسان معتقدند  نيزم ر اساس مطالعات انجام شده،ب  9

   كي نيزم كره درسطح شيسال پ ونيليم 200 حدود كه

  وجود داشته است كه اطراف آن را بزرگيواحد و  يخشك

  .استفراگرفته بوده  بزرگ انوسياق كي

  .نام اقيانوس را بنويسيد

25/0  

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

  .ديكن

  )ب(  )الف(                                                                                       

  .در آب است  ،ها آن مراحل رشد نوزاد )الف

    .هاي ضخيم دارد پولك ها آن پوست بدن)ب

    .ها بسيار زياد است  قدرت ياگيري آن )ج

پستانداران  

  دوزيستان

  خزندگان

75/0  

  »»وم سادامه ي سؤاالت در صفحه ي «« 
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  75/0  د؟توان آسان تر باز كر يمحكم را مره چرا با آچار بلندتر، مه ديده حتوضي  11

  .                         در شكل زير قسمت هاي مشخص شده را نام گذاري كنيد  12

  

  

  

  

5/0  

 ...............؟ محل سوراخ تنفسي است، در شكل ملخ كدام يك از نقاط مشخص شده  13

 

25/0  

رابطه ي همسفرگي با همياري را تفاوت . همياري و انگلي سه شكل از رابطه ي همزيستي اند همسفرگي،  14

 .بنويسيد

5/0  

فقط ها را  آن.ي دهندگروه، قرار م سهپرها را براساس شكل و نقش در . دارد يپر در پرندگان، انواع مختلف  15

  .نام ببريد

75/0  

نام اين جانداران را از فهرست زير انتخاب كنيد و در. اي وجود دارند در زنجيره هاي غذايي زير جانداران گمشده  16

  )ملخ  - برگ  -نانسا(       .              جاي مناسب بنويسيدو در 

  گياه سبز                     الف (...................                      عنكبوت                                  

  گاو                   علف                     ب (...............                                                      

                                                �����    ���	 
���                ..............) �  

75/0  

  »» چهارمادامه ي سؤاالت در صفحه ي «« 
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17  A(  ؟قرقره استنوع شكل مقابل مربوط به كدام  

  قرقره متحرك )ب  قرقره ثابت )الف

  

B ( است .............قرقره  اين طول طنابكشش نخ در مقدار نيروي.  

  متغير)بثابت              ) الف                              

  

5/0  

  .اصطالحات زير را تعريف كنيد  18

  :بردار جابجايي )الف

  :نيروي اصطكاك ايستايي )ب

  :)پروكاريوت(پيش هسته اي جانداران )ج

  :صدف)د

2  

  .كنيدجدول مفهومي زير را كامل   19

  

  

  

  

5/0  

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

نيوتن مي تواند به مساحت كف خود وارد  80سانتي متر به وزن  1و2،4مكعبي به ابعاد بيشترين فشاري كه   20

  كند چند نيوتن بر سانتي متر مربع است؟

  

  

  

  

  

1  

  15  جمع نمرات»»                                                                 موفق باشيد ««                                                                                   

@ @

 

)...............2 نرم تناناسفنج   خارپوستان)...........1 كرم ها

 بي مهره ها بي مهره ها



 باسمه تعالي

 دقيقه 70 :مدت امتحان  نهم: پايه  علوم تجربي: سؤاالت امتحان هماهنگ استاني درس راهنماي تصحيح 
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 نمره  راهنماي تصحيح رديف
  

 )1از  1صفحه ي (

 

  1  25/0منشعب )د                 25/0بي مهره ها)ج                     25/0درزه)ب                25/0دب اصغر ) الف  1

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

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

  1  25/0  كرم لوله اي)د                25/0ويروس ها   )ج                  C2H425/0)ب                          25/0بله )الف  4

  5/0 ...)خورشيد(..... .است زمين ي،در منظومه شمس يجرم آسمان نيتر نيسنگ - الف  5

واحد نجومي  4/2ديتا خورش خيفاصله متوسط مرواحد نجومي باشد،  4/0اگر نزديكترين فاصله زمين تا مريخ  -ب

  5/0......)4/1(......است

1  

  5/0  25/0... و خوراكي قارچ چتري   )ب                  25/0   ...ومخمر  )الف  6

  5/0  25/0آبكش ) ب                          25/0چوبي) الف  7

  5/0  25/0 يكي      Cl و  يكي Naتا از  2)ب         Cl 25/0و  Naنوع  2  )الف  8

  25/0  25/0پانتاالسا   9

  75/0  25/0پستانداران ) ج             25/0خزندگان )ب              25/0دوزيستان ) الف  10

  75/0  .چون هر چه آچار دسته بلندتر داشته باشد، گشتاور نيرو بيشتر مي شود  11

  5/0  25/0روزنه  ) 2                       25/0پوستك )1  12

  25/0  25/0    2نقطه ي   13

هر دو  ياريدر هم. نديب ينم يانيز ايبرد  يسود نم گريكه جاندار د يبرد؛ در حال يجاندار سود م كي يدر همسفرگ  14

  5/0. مي برند جاندار سود

5/0  

  75/0  25/0 شاه پر )3             25/0پوش پر  )2        25/0    كرك پر )1  15

  75/0  25/0برگ   ) ج              25/0انسان  ) ب            25/0ملخ ) الف  16

17  A( 25/0الف               B (    5/0 25/0الف  

  گفته بردارجابجاييكند،  يحركت وصل م انيپا نقطه بهكه نقطه شروع حركت را  برداريبه   :بردار جابجايي)الف  18

  5/0 .شود يم 

حركت جسم  مانع شود، يما به جسم وارد م يرويجهت ن خالفكه در ياصطكاك يروين :نيروي اصطكاك ايستايي )ب

  5/0. مينام يم ييستايا اصطكاك يرويرا ن روين نيا. شود يم

هسته  جهينت وجود ندارد و در يدراطراف ماده وراثت يجانداران، پوشش يبرخ اختهيدر  :جانداران پروكاريوت)ج

  5/0 .شود ينم ليتشك

سفت به نام صدف، بدن را در بر گرفته و از آن  يآنها بخش شترينرم و بدون حلقه دارند و در ب ينرم تنان بدن :صدف)د

  5/0 .كند يحفاظت م

2  

  5/0  25/0بندپايان   )2                  25/0كيسه تنان يا مرجان ها   )1  19

20  p=F/A     0/25            A=2×1=2cm
2
   0/25         0/25  

80

2
  = 40  N/cm

20/25  

  

  

1  
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