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 باسمه تعالي 

 صبح 31:  اعت شروعس  31/1/97تاریخ امتحان:   یه نهم دوره اول متوسطهپا علوم تجربی درس هماهنگ سواالت پاسخنامه

 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 3197ماه سالخرداد نوبت در استانسراسر  دانش آموزان و داوطلبان آزاد

  

 

 

 

 

 نمره 1صفحه  سؤاالت  ردیف

 های علمی زیر را با استفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید.هر یک از جمله 1
 52/0هر مورد                                                 باقال ج(     خزندگانب(  ) کلر(      Cl 11الف(

12/0 

 .( مشخص نماییدصحیح را با عالمت )گزینۀ  5

 52/0هر مورد    3ج( گزینه              ) چربی( 1ب( گزینه               (5H5C) 3گزینه  الف(

12/0 

 . مشخص کنید)×( ادرست را با عالمت های ن( و جمله√های درست را با عالمت )جمله 3

 52/0هر مورد                   نادرست ج( (درست                 ب              درست  (الف
 

12/0 

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 4

   به نوع ذره های سازندة آنها ج(         های هواداربه دلیل داشتن کیسهب(                                          مرجان ها ( الف

 ریشه هویجدر   و(افزایش کربن دی اکسید در هوا              د(

52/1 

2  

 m/s 3   =                       =     = سرعت متوسط  

 

    52/0                                    52/0 

2/0 

6  Kg .N 022=  0)×02+02F= ( F= ma  

                                                                                              52/0                                                  52/0 

2/0 

         B   52/0 -الف 1

 52/0 همتراز هستند(   Bبا سوراخ Aزیرا ارتفاع ستون آب باالی سوراخ در هر دو یکسان است ) سوراخ 

 هند به آن اصل پاسکال گویند. دبه نواحی دیگر انتقال میشود به طور یکسان عات فشاری را که به آنها وارد میمای -ب

 52/0 

  52/0فرمان هیدرولیک و ...                  یک مورد  – هیدرولیکی ترمز  –های روغنی جک -ج

1 

8  

  مزیت مکانیکي =  =                       5/2= -الف  

 

        52/0                              
 = گشتاور نیروی پاد ساعتگردنیروی مقاوم  اندازه ×فاصله نیروی مقاوم تا محور چرخش   =  m.N 69 = m2/1×N00=  5d ×5F  -ب

                                                                                          

        52/0 52/0 

12/0 

 2/0 52/0ورقه های دور شونده ) واگر(  -ب     52/0ورقه های نزدیک شونده ) همگرا(        -الف 9

 12/0 52/0هر مورد    سیارک ها  -ج                قمرها    -ب          واحد نجومی     -الف 10

   خود باشد.  جذب اجرام کوچکتر اطرافو  دارای جرم کافی برای ایجاد شکل کرویو  در مداری به دور خورشید  بچرخد 11

 52/0 52/0 52/0 

12/0 

        52/0دور در ثانیه    15 -الف 15

      =                                                                                    طبق فرمول مقابل  :حل راه            
 

 . فقط برای اطالع همکاران می باشداین فرمول د و نمی تواند جواب را بدست آور البته فرمول الزم نیست دانش آموز از طریق استنباط نیز
 

  52/0تغییر سرعت چرخش      یک مورد  -تغییر جهت نیرو   –یر گشتاور یتغ -ب

2/0 

 12/0  52/0  های سفید (  های سفید ) گلبولگویچه -ج     52/0تولید مثل     توانایی -ب      52/0ساختار سلولی     -الف 13

 12/0  52/0قارچ ها        هر مورد  -آغازیان            ج -باکتریها    ب -الف 14

 مدت زمان صرف شده 

 m 390 جاییجابه

s 550 

 بازوی مقاوم 

 m 500C ی محرکبازو

Cm 550 

تعداد دنده چرخ دنده ورودی 
تعداد دنده چرخ دنده خروجي  مقاوم 

 مقاوم 

 سرعت چرخ دنده  خروجي

 سرعت چرخ دنده  ورودی
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 های گیاهی تکمیل کنید.جدول زیر را در مورد گروه 12

  52/0هر مورد 
 

 ریشه گل آوند وسیلة تولید مثل نام گروه گیاهي

 حقیقي دارند ندارد دارند هاگ  هاسرخس

 حقیقي دارند ندارد  دارند دانه بازدانگان

 حقیقي دارند ها سه یا مضربي از سهدارند و گلبرگ ددارن دانه یک قسمتي ای ها تک لپه

 ریشه سا ندارند ندارند هاگ هاخزه

1 

  های جانوری تکمیل کنید.جدول زیر را در مورد گروه 16
 
 
 

  52/0هر مورد  
 

 پستانداران  خارپوستان نرم تنان  نام گروه
 نوک اردکي و ...سکه شني  -ستاره دریایي  -توتیا هشت پا نام جانور

12/0 

  52/0تنان تنها یک راه برای ورود دارند   های پهن مانند کیسهکرم -الف 11

 52/0اسفنج ها      -ب
 

   52/0گیرد.     سخت بودن اسکلت خارجی جلو رشد جانور را می -ج
 

12/0 

 ر مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید. توجه به تصوی با 18

  52/0   استخوانی  -الف

 /52 (خط جانبی5               52/0( باله پشتی نرم               1   -ب

12/0 

  52/0جلبک                52/0قارچ  -الف 19 
 

  52/0آلوده بودن هوا    -ب
 

12/0 

   52/0مین کنند       یک مورد تأیا  نیازهای خود را از منابع مشترکی  های مشابهی داشته باشند جانداران نیاز -الف 50
 

   52/0تاالب و ...     یک مورد   –جنگل  –برکه  –گلدان  –آکواریم  –باغچه      52/0بوم سازگان  -ب
 

12/0 

12 

 موفق باشید
   




