
  3:تعدادصفحات                                                 باسمه تعالي  1: صفحهي شماره 

  علوم تجربي :نام درس

  :نام ونام خانوادگي

  :شماره داوطلب

 اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

هماهنگ  دانش آموزان، داوطلبان آزاد، سؤاالت ارزشيابي 

  نهمطرح جامع و نيمسال دوم مدارس آموزش از راه دور پايه

  ) دوره ي اول متوسطه(

  1397 ماه نوبت  عصرخرداد

  دقيقه70:مدت امتحان

  19/3/1397:تاريخ امتحان

  عصر 13: ساعت 

  بارم  .را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر  رديف
 

  .مشخص كنيد) غ(و جمالت غلط را با عالمت ) ص(جمالت صحيح را با عالمت   1

  (       ) .است ) 9F(فلوئوراز نظر تعداد الكترون مدار آخر مشابه  )17Cl(  اتم كلر )الف

  (       ) .است يو آبكش يچوب يآوندهااز  ي، دسته اگياهان رگبرگ )ب

 (       ) .ورقه ي اقيانوسي چگالي كمتري نسبت به ورقه ي قاره اي دارد )ج

  (       ) .گردد يم نيزم به دور دايره ايدر مدار  هير ثانب لومتريك كيمتوسط  يماه با تند) د

1  

  .ديمناسب داخل پرانتز كامل كن يرا با كلمه ها ريز ياز جمله ها كيهر   2

  )سديم-كلسيم.(مؤثر است...............در رشد استخوان ها در بدن عنصر ) الف

  )مولكول ها –اتم ها .( با هم تركيب شوند....... .......ود كه در اين حالت اشتراك الكتروني بين دو نافلز سبب مي ش )ب

  . است شده نشان داده Bو  Aمزيت دو قرقره  در آن  با توجه به نمودار مقابل كه) ج

  با كمترصرف نيروي  يك وزنه سنگين باباال بردن براي    

  ) Bقرقره  –Aقرقره .( مناسب تر است................اين قرقره ها ،  

  

    احتمال وجود ذخاير را بررسي.... .....................زمين شناسان براي شناسايي ذخاير زغال سنگ ابتدا با استفاده از ) د

  )امواج لرزه اي - تصاوير ماهواره اي(  .مي كنند      

1  

  .)درهرسوال فقط يك گزينه درست است.(پاسخ صحيح را با عالمت ضربدر        مشخص كنيد  3

  ؟آيدآب در كدام ظرف فشار كمتري بر كف ظرف وارد مي  حجم هاي مساويبا ريختن ) 1- 3

 

  ) د          )    ج                    ) ب      )  الف   

  

به صورت شما ضربه ي سنگيني وارد كند،نيرويي كه               70اگر مايك تايسون قهرمان بوكس سنگين وزن دهه ي )2- 3

  ................. . صورت شما بر دست تايسون وارد مي كند از نيرويي كه مشت تايسون بر صورت شما وارد مي كند       

  نمي توان اظهار نظر كرد) د    با هم برابرند) ج  كمتر است) ب  بيش تر است) الف

  ؟ داردقرار  )سياره ي گازي( بيرونيدر گروه سيارات كداميك از سيارات زير )3- 3

  زحل) د                               عطارد)ج                           مريخ )ب                             زهره)الف   

  ؟ در كدام نقطه فشار هوا كمتر است)4- 3

  پاي كوه) د                  درياساحل )ج                   قله كوه)ب                       متري زمين 10ارتفاع ) الف   

1  

@.بنويسيدآنها را .دانه دو دسته اندگياهان نهاندانه بر اساس شكل   4 @

@ @

5/0  

  . . .االت در صفحه دو ؤادامه س
@ @

@ @

   ←←←←ددـا عـنمره ب
  :عبارتند از تحصيلي راهنماييارزشيابي 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

به ديگران اعم از اينكه در جلسه  اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود

  .امتحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد

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

  .اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد

  .اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو  )ت

   ←←←←روفـحنمره با 
  

  نام و نام خانوادگي

 ←←←←ي دبير امضاو

  تصـحيــح دبيــر مربـوط

 

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر
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  3:تعدادصفحات                                                 باسمه تعالي  3: صفحهي شماره 

  علوم تجربي :نام درس

  :نام ونام خانوادگي

  :شماره داوطلب

 اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

هماهنگ  دانش آموزان، داوطلبان آزاد، سؤاالت ارزشيابي 

  نهمطرح جامع و نيمسال دوم مدارس آموزش از راه دور پايه

  ) دوره ي اول متوسطه(

  1397 ماه نوبت  عصرخرداد

  دقيقه70:مدت امتحان

  19/3/1397:تاريخ امتحان

  عصر 13: ساعت 

  بارم  .را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر  رديف
 

  دهد؟ يرا نشان م يستيهمز ي ازچه نوعتصويرهر   14

  

  ارتباط غذايي كنه و انسان)ارتباط غذايي ميگو و مار ماهي                                      ب)الف  

                   ......................                                         ..............................  

5/0  

  .يك مثال بزنيد ،در جدول زير براي هر گروه از جانوران  15

  دار جانور مهره    جانور بي مهره

  گانخزند  پستاندار كيسه دار    اتحشر  انخارپوست

1................(  2.................(    3................(  4.................(  
  

1  

جدول )  الف ( كه در ستون  موارديبراي هر يك از   16

  ؟مناسب است) ب ( آمده كداميك از موارد ستون  

  .آنها را با خط به هم وصل كنيد 

  

  

  )ب(  )الف(

 ساده ترين گروه كرم ها - 1

  نمونه اي از كرم هاي لوله اي -2

  كرم حلقوي كه زندگي انگلي دارد - 3

  وجود آن براي كشاورزي اهميت دارد - 4

  كرم هاي پهن

  آسكاريس

  كرم خاكي

  زالو

1  

  .ديكن يخواسته شده در شكل را نامگذار يسمت هاق  17

  

  

  

  

    

5/0  

  .تعريف كنيداصطالحات زير را   18

  :سال نوري )الف

  :گونه )ب

  :تار كشنده )ج

  :بازوي محرك)د

2  

  .له زير نوشتن فرمول و يكا الزامي استئدر حل مس:  توجه

   18m/sسرعت خود را به  5sدر مدت .در حركت است 8m/sبا سرعت به سمت شمال سواري روي خط راست موتور  19

  .را بدست آوريد آن شتاب متوسط .مي رساند

75/0  

  سانتي متر مربع باشد، 200اگر مساحت كف پاي او . نيوتن وزن دارد و بر روي يك پاي خود ايستاده است 600پرهام   20

  فشاري بر سطح زمين وارد مي كند ؟چه 

  
  

75/0  
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  1: تعدادصفحات                                           باسمه تعالي  1: صفحهي شماره 

  علوم تجربي:  نام درس

  

  

 اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

 سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني  تصحيحراهنماي 

دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس 

 نهم آموزش از راه دور پايه

 )دوره ي اول متوسطه( 

  1397ماه  خردادعصر نوبت

  19/3/1397: تاريخ امتحان

  عصر13:  ساعت 

  

  بارم  راهنماي تصحيح  رديف
  

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

  1      25/0تصاوير ماهواره اي )د                  A  25/0قرقره)ج                       25/0اتم ها )ب                 25/0كلسيم  )الف  2

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

  5/0  25/0دو لپه اي گياهان  -2                           25/0تك لپه اي گياهان - 1  4

                                                               25/0چرخه)ج                          25/0رشته كوه هاي زاگرس)ب                    25/0تر كيب هاي يوني )الف  5

  A   25/0چرخ دنده)ه                               25/0 دور از دسترس جانداران تجزيه كننده)د

25/1  

  A=2   25/0  5/0) ب                        25/0قرقره متحرك    ) الف  6

  H      25/0  25/0و    Cدو نوع عنصر   7

  5/0  25/0...   غذاسازي گياهان و )ب                       25/0هليم   ) الف  8

  25/0  25/0توانايي تكثير و زياد شدن      9

  75/0      25/0) فنر مانند( رشته اي - 3                     25/0كروي    - 2                    25/0ميله اي    - 1  10

  5/0  5/0تبديل آبشش به شش     11

  5/0  5/0 .كنند تأمين ازمنابع مشتركي را خود نيازهاي و باشند داشته مشابهي نيازهاي جانداران شودكهمي ايجاد هنگامي رقابت  12

  5/0  25/0توليد كننده  )ب                      25/0بله   ) الف  13

  5/0  25/0انگلي  )ب               25/0  همياري) الف  14

  1  25/0...    مار،)4                  25/0كانگورو    ) 3             25/0...    زنبور،)2                  25/0...   توتيا ، )1  15

16  
  

  )ب(  )الف(

 ساده ترين گروه كرم ها -1

  نمونه اي از كرم هاي لوله اي - 2

  كرم حلقوي كه زندگي انگلي دارد -3

  اهميت داردوجود آن براي كشاورزي  -4

  كرم هاي پهن

  آسكاريس

  كرم خاكي

  زالو

1  

  5/0  25/0باله دمي    )2                 25/0سرپوش آبششي      )1  17

  5/0.شود يگفته م يسال نور كيكند،  يم يسال ط ك يزمان كه نور در مدت يبه فاصله ا :سال نوري )الف  18

زنده  تيقابل خود با  هيشب ييمثل، زاده ها ديتول قيطر توانند از ياند و م هيهم شبكه به از جانداران  يگروه:گونه)ب

  5/0 .مثل به وجود آورند ديماندن و تول

  5/0 .شوند يم دهيكشنده نام تار قرار دارند، شهير يكه رو يفيظر يرشته ها :تار كشنده)ج

  5/0.گويندمي  محرك يگاه را بازو هيمحرك تا تك يروني اثر نقطهلة فاص :بازوي محرك  )د

2  

= متر بر مجذور ثانيه )به طرف شمال(   19
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