ًام ................................................. :

باسوِ تعالی

شوارُ صٌدلی :

ًام خاًَادگی .............................. :

ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش

ًام پدر ......................................... :

ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى زًجاى

ًام آهَزشگاُ .............................. :

امتحان َماَىگ (غایبیي هَجِ) درس علَم تجربی پایٍ ًهن ديرٌ ايل متًسطٍ

تاریخ امتحان :

89/30/72

مدّت امتحان  27 :دقیقٍ
صفحٍ  1 :از 0
sanjesh.zanjansch.ir
بارم

 -1گضیٌِ صحیح سا ثب عالهت  هـخص کٌیذ.
 )Aکذام یک اص فلضات صیش ثب اکؼیظى ٍاکٌؾپزیشی ثیـتشی داسد؟
ج) هٌیضین 
ة) آّي 
الف) هغ 
 )Bحشکت کذام یک اص هتحشکّبی صیش داسای ؿتبة ًیؼت؟
الف) خؼن دس حبل ػقَط 
ج) اتَهجیلی کِ ػشعتؾ دس حبل افضایؾ اػت .

کالس :

د) طال 

ة) اتَهجیلی کِ ثب ػشعت ثبثت دسحبل حشکت اػت .
د) اتَهجیلی کِ دس حبل تشهض ٍ کبّؾ ػشعت اػت .

 )Cتشکیت اصلی خَسؿیذ اص کذام دٍ عٌصش صیش هیثبؿذ؟
ة) ّیذسٍطى ٍ اکؼیظى 
الف) ّلیَم ٍ ًئَى 

ج) اکؼیظى ٍ ّلیَم 

 )Dکذام یک اص خبًذاساى صیش پشٍکبسیَت (پیؾ ّؼتِای) اػت؟
ة) آغبصیبى 
الف) ثبکتشیّب

ج) قبسذّب 

1

د) ّیذسٍطى ٍ ّلیَم 
د) خبًَساى 

 -2صحیح یب غلط ثَدى خوالت صیش سا ثب عالهت  هـخص کٌیذ.
الف) سگجشگ ّب دس ثشگ ّبی گیبّبى دٍ لپِ ای هَاصی اًذ .

صحیح 

غلط 

ة)دس عطبسد ثِ دلیل دهبی ثؼیبس ثبالی آى اهکبى حیبت ٍخَد ًذاسد.

صحیح 

غلط 

ج) تٌذی کویتی اػت کِ ّن داسای خْت ٍ ّن داسای اًذاصُ اػت.

صحیح 

غلط 

د) فـبس َّا دس هٌبطق کَّؼتبًی اص هٌبطق ػبحلی ثیـتش اػت.

صحیح 

غلط 

1

 -3خوالت صیش سا ثب کلوبت هٌبػت اص داخل پشاًتض کبهل کٌیذ.
الف) دس هیبى ثٌذ پبیبى  .................................اص ثقیِ فشاٍاى تشًذ.

(ػخت پَػتبى ـ حـشات)

ة) دس تشکیت ػَلفَسیک اػیذ عالٍُ ثش ّیذسٍطى ٍ اکؼیظى عٌصش ......................ؿشکت داسد.

(ًیتشٍطى ـ گَگشد)

ج) گلؼٌگ اص ّوضیؼتی قبسذ ٍ  ...........................ؿکل هیگیشد.

(خلجک ـ خضُ)

د) ًَصاد کشم ًَاسی (کذٍ) اص طشیق ٍ ...............................اسد ثذى اًؼبى هیؿَد.

(آة ٍ ػجضیدبت آلَدُ ـ گَؿت گبٍ آلَدُ)

1

 -4اهشٍصُ دس سدُثٌذی خبًذاساى ثِ چِ ٍیظگیّبیی تَخِ هیؿَد؟ (ػِ هَسد)
........................................1

.............................................2

.....................................................3
0/75

اداهِ سؤاالت در صفحِ 7
ومرٌ با عدد
ومرٌ با حريف
وام ي امضاي دبیر:

ومرٌ تجدید وظر
در صًرت داشته اعتراض :

ومرٌ باعدد
ومرٌ با حريف

وام ي امضاي دبیر :
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ًام ................................................. :

باسوِ تعالی

ًام خاًَادگی .............................. :

ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش

ًام پدر ......................................... :

ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى زًجاى

ًام آهَزشگاُ .............................. :

امتحان َماَىگ (غایبیي هَجِ) درس علَم تجربی پایٍ ًهن ديرٌ ايل متًسطٍ

کالس :

شوارُ صٌدلی :

تاریخ امتحان :

89/30/72

مدّت امتحان  27 :دقیقٍ
صفحٍ  0 :از 0
sanjesh.zanjansch.ir
بارم

 -12دٍ گشٍُ هْن تدضیِ کٌٌذگبى (کِ ثب تدضیِ هَلکَلّبی آلی ثقبیبی خبًذاساى اًشطی ثِ دػت هیآٍسًذ ) سا ًبم ثجشیذ.
............................... . 1

0/5

.................................. .2

ٌّ -13گبم ثشخَسد دٍ ٍسقِی قبسُای ٍ اقیبًَػی کذام یک صیش دیگشی ساًذُ هیؿَد ؟ چشا ؟
0/5
 -14ثیـتش پؼتبًذاساى داسای اًذاهی ثِ ًبم خفت ّؼتٌذ ٍ .ظیفِی ایي اًذام چیؼت؟
1
 -15چشا هحلَل تشکیجبت یًَی دس آة سػبًبی خشیبى الکتشیکی ّؼتٌذ؟
0/5
 -16ثب تَخِ ثِ ؿکل دس دٍ ػَال صیش فقط ًبم الیِ ّبی خَاػتِ ؿذُ سا ثٌَیؼیذ (.ثب فشض ایي کِ الیِّب ٍاسًٍِ ًجبؿٌذ).
الف) خذیذتشیي الیِ کذام اػت؟
0/5

ة) قذیوی تشیي الیِ کذام اػت؟

 -17یک قطعِی فلضی هکعجی ؿکل ثِ ٍصى ً 200یَتي ٍ اثعبد  5cm 10cm 20cmهطبثق ؿکل سٍی صهیي قشاس دادُ ؿذُ
10cm
اػت .اًذاصُی فـبس ٍاسد ثش ػطح صیشیي آى سا حؼبة کٌیذًَ( .ؿتي فشهَل الضاهی اػت)

20cm

1

5cm

 -18ثب تَخِ ثِ ؿکل اگش اص ٍصى اّشم صشفٌظش کٌین ً ،یشٍی
گیشد؟ (ًَؿتي فشهَل الضاهی اػت)

2

دس چِ فبصلِای اص تکیِ گبُ ثبیذ ٍاسد ؿَد تب دػتگبُ دس حبل تعبدل قشاس
1 = 45N
=15N

2

1

X

هَفق باشید
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جوع بارم 17

باسمه تعالي

راهنماي تصحيح سؤاالت هماهنگ (غایبیي هَجه) پایه ًهن دوره اٍل هتَسطه در خرداد ماه 98
ماده درسي  :علَم تجربی

تاریخ امتحان98/30/72 :

( اداره سنجش آموزش و پرورش استان زنجان )

( با عرض خسته ًباشید به هوكاراى هحترم ً ،ظرکارشٌاسی عزیزاى  ،هحترم ٍ هقدّم است )
 )A -1ج

 )Bب

 )Cد

 )Dالف

( ّشهَسد )0/25

 -2الف) غلط

ب) صحیح

ج) غلط

د) غلط

( ّش هَسد )0/25

 -3الف) حششات

ب) گَگشد

ج) جلبک

د) گَشت گاٍ آلَدُ

( ّشهَسد )0/25

 .1 -4صفات ظاّشی

 .2ساختاسّای داخلی

. 3شباّت هَلکَلّای ساصًذُی سلَلّا

( ّشهَسد )0/25

 -5الف) خضُّا ٍ سشخسّا ب) تَلیذ هثل
 .1 -6افضایش دهای کشُی صهیي

ج) ًیشٍ ٍ فاصلِی ًقطِ اثش ًیشٍ تا هحَسچشخش

 .2رٍب یخ ّای قطبی ٍ باال آهذى آب دسیاّا ٍ اقیاًَسّا

د) فعالیتّای اًساًی ( ّشهَسد )0/5
 .3تغییشات فصَل ( دٍ هَسدّ -ش کذام )0/25

 -7بِ فاصلِ صهیي تا خَسشیذ ( )0/5کِ یکصذ ٍ پٌجاُ هیلیَى کیلَهتش استٍ ،احذ ًجَهی گفتِ هیشَد)0/5( .
 -4ستاسُ دسیایی  -5باکتشی ّای هفیذ سٍدُ
ّ -3شت پا
 -2عقشب
 -1 -8آسکاسیس

( ّش هَسد )0/25

 -9هَاد ساختِ شذُ دس اًذامّای فتَسٌتض کٌٌذُ سا بِ سشاسش گیاُ هیبشًذ)0/5( .
 .1 -10استخَاىّای تَ خالی ٍ هحکن

 .2بذى دٍکی شکل

ً . 3ذاشتي هثاًِ ( رکش دٍ هَسد ّش کذام )0/25

 -11کلوِی ٍاسٍى بِ هستقین ٍ هستقین بِ ٍاسٍى تغییش هییابٌذّ ( .ش هَسد )0/25
 -12اًَاعی اص باکتشیّا ( ٍ )0/25قاسچ ّا ()0/25
 -13اقیاًَسی ( )0/25صیشا چگالی بیشتشی داسد (.)0/25
 -14هَاد غزایی ٍ اکسیژى سا اص خَى هادس هیگیشد ٍ بِ سگّای خًَی بٌذ ًاف هیدّذ (ً1وشُ)
 -15صیشا بِ صَست رسات با باس هثبت یا هٌفی (یًَی) حل هیشًَذ ( ٍ )0/25ایي رسات دس هحلَل حشکت هیکٌٌذ (.)0/25
 -16الف)F

ب) A

( ّش هَسد )0/25
()0/25

-17

4

2

0/25

5  01 = 51

2

200

ًیشٍ

50

سطح

0/25

= فشار
0/25

-18
()0/5
()0/25


=

45 20 15
099

(=09cm )0/25
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