
« یسمه تعالاب» 
نوبت دوم )خرداد( نوبت امتحان: استان گلستانآموزش و پرورش کل اداره  ........................................................  نام: 
 شیفت: ظهر  نهم پایه:  ...................................... :ینام خانوادگ 

01/03/1400 امتحان:  تاریخ         معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس  ................................................. نام پدر:
دقیقه 70 :مدت امتحان  نام درس: علوم تجربی   

(۲دو ) شماره صفحات:                                  آموزشگاه: ..............................................  نام 
نمره به عدد:                 :      خانوادگی دبیرنام و نام

 نمره به حروف:     تاریخ و امضا:             

تجدید 

نظر

خانوادگی دبیر:                      نمره به عدد: نام و نام

 نمره به حروف:   تاریخ و امضا:              
بارم«بهترین کارها، میانه روی است.» پیامبر اکرم)ص(: ردیف

* جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید: الف

شود.بیشتر( می -رویم، فشار هوا )کمتر هر چه از سطح زمین باالتر می  -1

آید.گسل( به وجود می -جا شده باشند، )درزه ، جابهنسبت به هم های دو طرف شکستگیاگر سنگ  -2

( نام دارد.(Fe)آهن  – (Cu)که رسانایی خوبی هم دارد، )مس  ها،اولین فلز استخراج شده توسط انسان   -3

کنیم.بیشتری( وارد می -ایم؛ فشار )کمتری ایم، نسبت به زمانی که روی آن دراز کشیدهوقتی روی تشک اسفنجی ایستاده  -4

1

* صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص نمایید: ب

غدهند.    صترین گروه جانوران را بندپایان، تشکیل میبزرگ  -1

غکشند.    صحرکت، شکم خود را روی زمین میدوزیستان هنگام  -2

غها هستند.    صها و قارچسازگان(، باکتریکنندگان اصلی در یک اکوسیستم )بومتجزیه  -3

غباشد.   صعوامل طبیعی میدخالت ها، ترین خطر برای کاهش تنوع زیستی و انقراض گونهامروزه مهم -4

1

* گزینه مناسب را انتخاب کنید: ج

از بقیه بیشتر است؟ پذیری با اکسیژن، در کدام فلز،میزان واکنش  -1

طال( د  مس( ج  آهن( ب  منیزیم( الف

سازند........................ میگویند که ترکیب های مثبت و منفی، پیوند ............... میبه جاذبه بین یون -2

مولکولی -اشتراکی ( د  یونی -اشتراکی ( ج  مولکولی -یونی ( ب    یونی -یونی ( الف

جوشد؟می دیرترکدام هیدروکربن  -3

18H8C د(     28H13C   ج(    14H6C  ب(    8H3C ( الف

گردید، مقدار مسافت طی شدهکیلومتر است. وقتی از گنبد تا تهران رفته و دوباره به گنبد برمی 800فاصله گنبد تا تهران، حدودا  -4

 و جابه جایی شما چند کیلومتر خواهد بود؟ )از راست به چپ(

1600 -صفر د(   800 – 1600ج(             صفر - 1600ب(            1600 - 800الف( 

این جمله بیانگر قانون ................ است. « هرگاه به جسمی نیروهای متوازن وارد شوند، جسم ساکن، ساکن می ماند.» -5

 عمل و عکس العمل(  داول نیوتن            (جدوم نیوتن          (  بسوم نیوتن         (  الف

هر ساله ورقه عربستان نسبت به ورقه ایران .............. شده و نسبت به ورقه آفریقا .............. می شود. )از راست به چپ(  -6

دورتر -ترنزدیک  د(  ترنزدیک -ترنزدیک (ج  دورتر -دورتر ب(  ترنزدیک -دورتر (الف

 تر است؟، مناسبتشکیل فسیل کاملکدام  یک از مکان های زیر، برای   -۷

ها خشکی  د(  هارسوبات دریا (ج       سنگ معادن زغال ب(         های طبیعییخچال (الف

هرگاه به مایع درون یک ظرف بسته، فشاری وارد کنیم؛ مایع این فشار را در ............ به طور یکسان منتقل می کند.  -8

هاد( همه جهت  ج( چهار جهت  ب( دو جهت   الف( یک جهت 

(نیروی محرک=  Eنیروی مقاوم و =  Rاست؟ ) کل روبرو مقدار مزیت مکانیکی چقدردر ش  -۹

 4( د              3 (ج               2 (ب               1( الف

5/۷
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 است؟ شیدائم در حال افزا د،یمقدار کدام عنصر در خورش  -10

  هلیم د(                هیدروژن ج(                ب( نئون            الف( آهن

 

 شود؟یزخم در آنها م جادیانگشتان پا رشد کرده، و سبب ا نیکدام جاندار ب  -11

 میکروسکوپی قارچد(           میکروسکوپی جلبک ج(                ب( نوعی ویروس        الف( نوعی باکتری

 رین آنها کدام است ؟تدر بین گیاهان، تکامل یافته  -12

 هاد( خزه           هاج(  سرخس           دانگانب(  نهان             الف( بازدانگان 

 )از راست به چپ( ؟کدامند بیبه ترت انیگروه بندپا ،نیترابیو کم نیترفراوان  -13

 نخارپوستا – انیهزارپاد(       انیهزارپا –حشرات ج(      نایعنکبوت –حشرات ب(       انهزارپای –پوستان سختالف( 

 است؟ چیزخوار همه زیر جانوران از یک کدام  -14

 عقاب  (د          گگر (ج           خرس (ب         گوزن (الف

 ؟ است ع نو کدام از ها،زنبورعسل با گل بین ی رابطه -15

 همسفرگی (د             رقابت (ج          همزیستی (ب        همیاری (الف

 دهید:* به سواالت زیر پاسخ کوتاه  د

  گویند؟به اثر چرخانندگی نیرو، چه می  -1

 کند؟ها؛ آنها را شبیه جانداران میکدام ویژگی ویروس  -2

 کند؟ترمز هیدرولیکی خودروها، براساس کدام اصل یا قانون علمی کار می -3

 ؟است ، چه چیزی واقع شدهمنظومه شمسیمریخ و مشتری در دو سیاره  در بین مدارهای -4

1 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید: ه

 شیره پرورده چیست؟  -1

 

 ید:دو ویژگی سیارات درونی را بنویس  -2

 

 ای )پروکاریوت( چیست؟جاندار پیش هسته  -3

 

 ای ها را بنویسید:ها و دو لپهایهای تک لپهیکی از تفاوت -4

 

2 

 جدول روبرو را کامل کنید:   و

 مثال )یک مورد( مکان یا تراز جاندار در هرم ماده و انرژی رژیم غذاییبندی پستاندار براساس طبقه

 ................. پایین هرم خوارگیاه

 گرگ هرم)میانه(  اواسط ......................

  .................. هرم باالی چیزخوارهمه

۷5/0 

 : دیسیمثال بنو کی ست؟یچ ییغذا رهیزنج  -1 ز

 

 

1 

 ثانیه می پیماید، سرعت متوسط آن را حساب کنید: 30متری به طرف جنوب را در مدت  6۹0مسیر مستقیم  محمد -1 ح
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 «موفق و سالم باشید.»

 « یسمه تعالاب» 
                    (1400نوبت دوم )خرداد نوبت امتحان:               گلستان استانآموزش و پرورش کل اداره                                                                  

  شیفت: ظهر  نهم  :پایه
 01/03/1400 امتحان:  تاریخ         گنبدکاووس آموزش و پرورش شهرستان معاونت اداره کل و مدیریت                                          

                                                                                                                             نام درس: علوم تجربی 
                                             پاسخنامه یا کلید سواالت امتحانی                                                                   

 نمره به عدد:                     :      نام و نام خانوادگی دبیر

 نمره به حروف:     تاریخ و امضا:             

تجدید 

 نظر

 نام و نام خانوادگی دبیر:                      نمره به عدد:     

 نمره به حروف:   تاریخ و امضا:              
 بارم «بهترین کارها، میانه روی است.» پیامبر اکرم)ص(:  ردیف

 1 ریبیشت -4           مس -3         گسل -2کمتر       -1 الف

 1 غ -4           ص -3           غ -2      ص  -1 ب

       ج-13ب      -12د        -11د       -10ج         -9د       -8الف        -7د         -6ج        -5       ب   -4        ج -3   الف    -2      الف -1  ج

 الف -15ب        -14
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 1 کمربند سیارکی -4         اصل پاسکال  -3      توانایی تکثیر شدن  )توانایی زیاد شدن(   -2     گشتاور )گشتاور نیرو( -1 د

های گیاه منتقل اندامشوند، همراه با آب و از طریق آوندهای آبکشی به تمام ها ساخته میموادی که در برگ: شیره پرورده  -1 ه

 شوند.می

 ...-و    دارای قمرهای اندک -تر     دگرم -سنگی )از سنگ و فلز(        ج -جامد   ب -الف :رونییارات دس دو ویژگی -2

 جانداری که سلول )یاخته( آن، هسته مشخصی ندارد و اجزای سازنده هسته درون سیتوپالسم پخش شده است.پروکاریوت:   -3

های موازی دارد اما دو لپه های بارک با رگبرگای، دانه دو قسمتی.  یا تک لپه ای برگای، دانه یک قسمتی دارد اما دو لپهلپهتک  -4

 های منشعب. یا ....های پهن با رگبرگای برگ

2 

 مثال )یک مورد( مکان یا تراز جاندار در هرم ماده و انرژی بندی براساس رژیم غذاییطبقه و

 خرگوش یا گاو یا ... پایین هرم خوارگیاه

 گرگ اواسط )میانه( هرم گوشتخوار

  خرس یا انسان یا میمون هرمباالی  چیزخوارهمه

1 

 سازگان(.رابطه غذایی بین یک تولید کننده و چند مصرف کننده در یک اکوسیستم )بوم :غذایی زنجیره -1 ز

 گرگ ←گوسفند  ←گیاه  -2

75/0 

 75/0 متوسط = سرعت 690 ÷ 30=  23متربرثانیه به طرف جنوب                -1 ح
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