« باسوِ تعالي »
ًام :

تاريخ اهتحاى13۳۱/03/11 :

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

ًام خاًَادگي :

هدت اهتحاى  ۷0 :دقيقه

ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش

ًام آهَزشگاُ :

ساعت شرٍع  10 :صثح

سَاالت اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن(هتَسطِ اٍل)

درس  :علَم تجربي

شوارُي داٍطلب :
ًَبت  :خرداد ماه ۳۱

تعداد صفحات 4 :
تعداد سَال1۳ :

Sanjesh.razavi.medu.ir

ضزیف

سَاالت

تاضم

1

عثارت های علمی زیر را تا انتخاب کلمه منا سة از داخل پرانتس کامل کنيذ.

1

الف) فلضی خاهذ،کِ با آب ٍ اکؼیظى بِ ؿذت ٍاکٌؾ هی دّذ ،ایي فلض (هس ( -)Cuسسین (ً ))Naام داسد.
ب) اگش فقط آثاس ٍ ؿکل بشخؼتگی ّا ٍ اخضای ػطح خاسخی صذف یا اػکلت خاًذاس دس سػَبات بشخای بواًذ ٍ بِ فؼیل تبذیل ؿَد،
(قالة ذاضجی -قالة زاذلی) تـکیل هی ؿَد.
ج) ػٌگّای فضایی کِ ٍاسد خَ صهیي هیؿًَذ ٍ بِ ػطح صهیي بشخَسد هیکٌٌذ ( شراًِ – شْاب ) ًام داسًذ.
د) لکِّای صسد سٍی بشگ ٍ ػیاُ ؿذى خَؿِّای گٌذمً ،ـاى دٌّذُی ٍخَد (آغاظیاى -قاضچ ّا) دس ایي گیاّاى اػت.
2

1

گسینهی مناسة را انتخاب کنيذ.
الف) کساهیک اظ هسل ّای ظیط ،تیاًگط عٌصطی است کِ زضاٍلیي ستَى(گطٍُ) جسٍل تٌاٍتی عٌاصط قطاض زاضز؟

()1

()2

()4

()3

ب) زضصَضتی کِ جطم کتاب علَم شوا 600 ،گطم تاشسٍ ،ظى آى زض ظهیي حسٍزاً چٌس ًیَتي است؟
ً 60 -2یَتي
ً 600-1یَتي
ً 6 -3یَتي ً 0/6 – 4 یَتي 
ب) گطٍّی اظجاًَضاى کِ تِ ّن شثیِاًس ٍ هی تَاًٌس اظعطیق تَلیس هثل ،ظازُّایی شثیِ ذَز تا قاتلیت ظًسُ هاًسى ٍ
ج)
تَلیس هثل تِ ٍجَز آٍضًسً ................... ،اهیسُ هیشًَس.
 . 1ساػتِ 

 .2خاًَادُ 

 .3گًَِ 

 .4خٌغ 

ز) تسیاضی اظ گیاّاًی کِ اهطٍظُ ضٍی ظهیي ٍجَز زاضًس ،گیاّاى گلزاض ّستٌس .تِ ایي گیاّاى  ..................هیگَیٌس.
ٍخَد آهذُ اػت؟
ایشاى،
ج) دس اثش
 .4باصداًِ 
بِ 
ؿٌاػیخضُ
داًِکذامپذیذُ صهیي .3
ٍسقًِْاى
بشخَسد ٍسقِ عشبؼتاى با .2
ػشخغ 
.1
3

 .4پَػتِ خذیذ دس خلیح

 .3گؼتشؽ بؼتشدسیای ػشخ
 .2سؿتِ کَُ البشص
 . 1سؿتِ کَُ صاگشع
صحيح یا غلط تودن هر یک از عثارتهای زیر را مشخص کنيذ.
فاسع
صحیح
الف) تٌَع ٍ تعذاد فؼیلّا دس هحیطّای بیاباًی ًؼبت بِ هحیطّای دسیایی بیـتش اػت.
ب) دس ػطح ؿیبذاس هیتَاى خؼن ػٌگیي سا با ًیشٍی بیـتش؛ اها دس هؼافتی طَالًیتش ،بِ ػوت باال حشکت داد .صحیح
صحیح
ج) اص ػن هاسّا دس تْیِ بعضی اص داسٍّا هثل داسٍّای قلبی ،ضذ خًَشیضی ٍ ػشطاى اػتفادُ هیؿَد.
صحیح
د) خضایش خاسک ٍ کیؾ ًوًَِای اص خضایش هشخاًی ّؼتٌذ.

4

زض شکل ظیط ،ساذتاض الکتطًٍی عٌصطّای ّیسضٍغى ٍ اکسیػى ،زض هَلکَل آب ًشاى زازُ شسُ است.
الف) ًَع پیًَذ سا دس هَلکَل آب هـخص کٌیذ......................... .
ب) دس هذاس آخش اتن اکؼیظى دس هَلکَل آب،
چٌذ الکتشٍى ٍخَد داسد؟ .....................................

صفحه 1

ادامه سواالت در صفحه تعذ
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غلط
غلط
غلط
غلط
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« باسوِ تعالي »
ًام :

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

ًام خاًَادگي :

ساعت شرٍع  10 :صثح

سَاالت اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن(هتَسطِ اٍل)

درس  :علَم تجربي

شوارُي داٍطلب :
ًَبت  :خرداد ماه ۳۱

تعداد صفحات 4 :
تعداد سَال1۳ :

Sanjesh.razavi.medu.ir

ضزیف

تاضم

سَاالت
زض جسٍل ظیط ،هفاّین علوی ستَى (الف) ضا تِ عثاضتّای هٌاسة آى زض ستَى (ب) تا ذظ هتصل کٌیس(.یک کلوِ اضافی اػت)
الف

1

ب

*
ػال ًَسی
*
اػطشالب
*
ٍاحذ ًدَهی
صَستّای فلکی *
*
قوش
11

هدت اهتحاى  ۷0 :دقيقه

ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش

ًام آهَزشگاُ :

10

تاريخ اهتحاى13۳۱/03/11 :

 خشم آػواًی کِ دس اثش ًیشٍی گشاًؾ بِ دٍس یک ػیاسُ دس گشدؽ اػت.
 هَقعیت ػتاسگاى دس آػواى کِ بِ ؿکلّا ٍ صَستّای خاصی دیذُ هیؿًَذ.
 ابضاس ًدَهی کِ بشای تعییي صاٍیِ استفاع ػتاسگاى ٍ هطالعات ًدَهی دیگش اػتفادُ هیؿَد.

 بِ فاصلِای کِ ًَس دسهذت صهاى یک ػال طی هیکٌذ.
1/5

زض قطقطُی هطکة هقاتل اگطًیطٍی هحطکً ٍ 50 Nیطٍی هقاٍم 100 Nتاشس؛
ّطگاُ عٌاب تَسظ شرصی تِ اًساظُ 0/4 mکشیسُ شَز ،هغلَب است :
الف) کاس ًیشٍی هحشک چٌذ طٍل هی ؿَد؟(رکش فشهَل ضشٍسی اػت)

ب) خابِخایی ٍصًِ چقذس خَاّذ بَد؟

12

0/25

الف) اجطام فضایی کِ تیي هساض هطید ٍ هشتطی ٍاقع شسُاًس ،چِ ًام زاضًس؟
ب) جلثکّا شٌاذتِ شسُتطیي گطٍُ آغاظیاىاًس .ایي آغاظیاى چِ کاضتطزّایی هیتَاًٌس زاشتِ تاشٌس؟(4هَضز)

0/25

ج) ًام گیاّی ضا تٌَیسیس کِ اظ آى ًَعی زاضٍ ،تطای تیواضاى قلثی تْیِ هیکٌٌس.
13

1

جسٍل ظیط تعضی تفاٍتّای زٍ گطٍُ گیاّاى ًْاًساًِ( تکلپِایّا ٍ زٍلپِایّا) ضا ًشاى هی زّس .زض جای ذالی ٍاغُی
هٌاسة ضا تٌَیسیس.

صفحه 3

ًْاىزاًگاى

تطگ

گل

تک لپِایّا

ضگثطگّا ..................

تعساز گلثطگّا ..................

زٍ لپِایّا

ضگثطگّا ..................

تعساز گلثطگّا ..................

ادامه سواالت در صفحه تعذ
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ًام خاًَادگي :

هدت اهتحاى  ۷0 :دقيقه

ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش

ًام آهَزشگاُ :

ساعت شرٍع  10 :صثح
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Sanjesh.razavi.medu.ir

ضزیف

تاضم

سَاالت

14

تصَیط هقاتل هطتَط تِ ًَعی تٌسپا است.
الف) ایي خاًَس دسکذام گشٍُ اص بٌذپایاى قشاس داسد؟............................

0/5

ب) ًام ایي خاًَس سا بٌَیؼیذ؟ ......................................
15

0/75

ّطیک اظ عثاضتّای ظیطٍ ،یػگی کسام یک اظ جاًَضاى تی هْطُ ضا تیاى هیکٌس؟
الف) بذًی ًشم ٍ بذٍى حلقِ داسًذ ،بیـتش آىّا صذفداس بَدُ ٍ ػاکي دسیا ٍ خـکیاًذ)...................................( .
ب) ػادُتشیي گشٍُ کشمّا کِ بذًی پْي با دػتگاُ عصبی ٍ گَاسؽ ػادُ داؿتِ ٍ عوذتاً اًگلاًذ).....................................( .
ج) خاًَساًی دسیاصی کِ دس خای خَد ثابتاًذ ٍ دس پیکش آىّا ػَساخّای کَچکی ٍخَد داسد کِ آب اص آًْا ٍاسد هیؿَد).......................(.

16

0/75

هشرص کٌیس ّط یک اظ تصاٍیط ظیط ،هطتَط تِ کسام گطٍُ اظ جاًَضاى هْطُزاض است؟

الف)..................................

ج ) ................................

ب)..................................

17

پستاًساض تروگصاضی کِ زض آب تِ ذَتی شٌا هیکٌس ٍ زض کٌاض آب ،الًِ هیساظز ،چِ ًام زاضز؟

0/25

18

شکل هقاتل ّ ،طم هازُ ٍ اًطغی ضا زض ظًجیطُّای غصایی ًشاى هیزّس.
دسیافت خَد سا اص ؿکل دس یک ػطش بیاى کٌیذ.

0/5

19

الف)گاّی ضاتغِی ّوعیستی زٍ جاًساض تِ تشکیل هَجَزی جسیس هی اًجاهس .گلسٌگ چٌیي هَجَزی است کِ اظ
ّوعیستی قاضچ ٍ جلثک تشکیل هی شَزً .قش قاضچ ٍ جلثک ضا زض ظًسگی گلسٌگ تٌَیسیس.
ًقؾ قاسذ.................................................... :
ًقؾ خلبک.................................................. :
خٌگل گلؼتاى ()............................
ب) ًَع ّطیک اظ تَم ساظگاى ضا تٌَیسیس .تاالب ؿادگاى () ..............................

0/5

0/5

داًش آهَزاى عسيس ٍ ّوکاراى هحترم هي تَاًٌد با هراجعِ بِ سايت هٌدرج در سربرگ ،سَال ٍ راٌّواي تصحیح ايي درس را هشاّدُ ًوايٌد.
صفحه4

موفق تاشيذ

تصحیح ٍ ًوشُ گزاسی
با عذد

ًام ٍ ًام خاًَادگی
هصحح  /دبیش

با حشٍف

جمع تارم

ًوشُ ًْایی پغ اص سػیذگی بِ
اعتشاضات
با عذد

ًام ٍ ًام خاًَادگی
هصحح  /دبیش

با حشٍف

اهضاء
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اهضاء

15

تاریخ اهتحاى۸۹/0۰/11 :

راٌّواي تصحيح سؤاالت اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن ( استاى خراساى رضَي )
سال تحصيلی ۸۹-۸۹ :

درس  :علَم تجربی

ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش

Sanjesh.razavi.medu.ir

خرداد هاًَُ( ۸۹بت صبح)
پاعخٌاهِ

ردیف
1

الف) عذین ()0/25

ب) قالة خارجی ()0/25

د) قارچ ّا ()0/25

ج) ؽخاًِ ()0/25

2

الف) گشیٌِ )0/25( 1

ب) گشیٌِ)0/25( 3

ج)گشیٌِ )0/25( 3

د)گشیٌِ )0/25( 4

3

الف)ًادرعت ()0/25

ب) ًادرعت ()0/25

ج) درعت ()0/25

د) درعت()0/25

4

الف) پیًَذ اؽتزاکی( کٍَاالًغی) ( )0/25ب)  8الکتزٍى ()0/25

5

ب -پالعتیک ( الیاف هصٌَعی) ()0/25

الف) گاس اتي ()0/25

20 ÷ 5 = 4 m/s2

6

()0/25

7

الف) ًیزٍی هحزک ()0/25

8

الف) ٍرقِ اهتذاد لغش ()0/25

9

الف) در عطح )0/25( 2
ب -سیزا ّزچِ عطح کوتز تاؽذ فؾار ٍارد تز عطح تیؾتز اعت (فؾار تا ًیزٍ ًغثت هغتقین ٍتا عطح ًغثت عکظ دارد) ()0/25

10

()0/25

(38 -18 = 20 )0/25

ب -هشیت هکاًیکی ()0/25
ب) درتغتز اقیاًَط ّا ()0/25

-

ب

الف
•

*
عال ًَری
*
اعطزالب
*
ٍاحذ ًجَهی
صَرت ّای فلکی *
*
قوز
11

•
•
•

جزم آعواًی کِ در اثز ًیزٍی گزاًؼ تِ دٍر یک عیارُ در گزدػ اعت.
هَقعیت عتارگاى در آعواى کِ تِ ؽکل ّاٍ صَرت ّای خاصی دیذُ ؽًَذ.
اتشار ًجَهی کِ تزای تعییي ساٍیِ ارتفاع عتارگاى ٍ هطالعات ًجَهی دیگز اعتفادُ هی ؽَد.
تِ فاصلِ ای کِ ًَر درهذت سهاى یک عال طی هی کٌذ..
ّز هَرد 0/25

(= 50N ×0/ 4m = 20J )0/5

()0/25جابه جایی × نیروی محرک = اندازه کار نیروی محرک

( )0/25متر = 0/2جابه جایی ( )0/25جابه جایی × )0/25( 20 J=100 Nجابه جایی × نیروی مقاوم =  20 Jاندازه کار نیروی مقاوم =اندازه کار نیروی محرک

12

13

ب) )1تَلیذ اکغیضى )2 ،غذای جاًَراى آتشی هاًٌذ هاّیْا  )3 .در عاختي هَاد تْذاؽتی  )4هکولّای
الف) عیارک ّا (0/25
غذایی ،تِ ٍیضُ ٍیتاهیي ّا )5داًؾوٌذاى در تالػ اًذ تا اس جلثکْا عَختْای پاک تَلیذ کٌٌذ ّزهَرد تا  4هَرد (ً )0/25وزُ هٌظَر ؽَد.
ج) گل اًگؾتاًِ ()0/25
درگیاّاى تکلپِای رگثزگّا هَاسی ٍ گلثزگّا هضزتی اس عِ اًذ .
درگیاّاى دٍلپِ رگثزگّا هٌؾعةاًذ ٍگلثزگ ّا هضزتی اس چْار ٍ پٌجاًذ.
() 0/25

ّزهَرد () 0/25

14

الف ) عخت پَعتاى

15

الف )

ًزم تٌاى

16

الف )

دٍسیغتاى

17

پالتی پَط یا ًَک اردکی () 0/25

18

ًؾاى هی دّذ در ّز تزاس هقذاری اس هادُ ٍ اًزصی آى کن هی ؽَد )0/25( .
ٍ فقط  10درصذ هادُ ٍ اًزصی اس یک تزاس تِ تزاس تعذی هٌتقل هی ؽَد) 0/25 (.

19

الف) قارچ ،هَاد هعذًی را تزای جلثک فزاّن هی آٍرد) 0/25( .
جلثک تا اًجام دادى فتَعٌتش ،کزتَّیذرات ّای هَرد ًیاس خَد ٍ قارچ را تأهیي هی کٌذ) 0/25 ( .
ب)تاالب ؽادگاى تَم عاسگاى آتی ــ خؾکی اعت ( )0/25جٌگل گلغتاى ًوًَِ ای اس تَم عاسگاى خؾکی ()0/25

() 0/25
() 0/25

ب) خزخاکی () 0/25
ب)
ب)

کزم ّای پْي () 0/25
پزًذگاى

() 0/25

ج) اعفٌج ّا

() 0/25

خشًذگاى

() 0/25

ج)

ّوکار هحترم ضوي عرض خداقَت :بِ پاسخ ّاي درست بر پایِ کتاب درسی ًورُ هٌظَر فرهایيد.
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