
ه کل آموزش وپرورش استان مرکزیدارانام و نام خانوادگی : 

................... مدیریت/اداره آموزش وپرورش

 اداره سنجش

هماهنگ استانی پایه نهم

علوم تجربینام درس : 
دقیقه  80 : الزم  وقت8/03/1400 تاریخ : نام پدر:

11  : ساعت شروعنهــــم  پایه : نام آموزشگاه : 

 صبح - خرداد نوبت : کالس: 

ردیف:

1

بارم1صفحه سوال می باشد . 20صفحه و شامل  3گرامی سواالت در  دانش آموزانردیف

**** سواالت زمین شناسی و زیست  ****

 کدام یک سیاره گازی است؟ -الف 1

ناهید -4تیر  -3     مشتری -2                          زمین          -1

؟نیستکدام گزینه از ویژگی های فسیل راهنما -ب

به جانداران پیچیده تعلق دارد -4      نمونه های فراوان دارد -3تشخیص آن آسان است       -2 شود     در همه جا یافت می -1

دهد؟با برخورد ورقه عربستان و ایران، کدام پدیده زمین شناسی رخ می -ج

گسترش بستر اقیانوس آرام -4  فشان           وقوع آتش -3   ها            جابه جایی قاره -2تشکیل رشته کوه               -1

75/0

دهد؟کدام یک از شواهد  وگنر را برای جابجایی قاره ها نشان میهریک از تصاویر زیر،  2

.............................................  -ب ...........................................................  -الف

5/0

 پاسخ کوتاه بدهید. 3

شکستگی سنگ کره که سنگ های دو طرف نسبت به هم جابجا شده باشند، چه می نامند؟ -الف

ا؟ ابانهیب ایاست  شتریب ییایدر یطهایدر مح لهایتنوع و تعداد فس -ب

:       است نزدیکترین ستاره به زمین  - ج

 ترین عنصر سازنده خورشید است:بیش -د

ستاره  ، معروف ترینقابل مالحظه می کنیدمدر تصویر  را دب اصغر و صورت فلکی دب اکبر -ه

 چه نام دارد؟ صورت فلکی این دو در 

 25/1

5/0 تر است ؟ چرا؟اگر  قرار باشد فسیل تشکیل شود، برای کدام جانور شرایط تشکیل فسیل مناسب، «کرم و مار» از بین  4

با نوشتن کلمه مناسب جمالت زیر را کامل نمایید. 5

   شوندو وارد ریشه می کنندمی عبور..... ............... وارهدی ازآب و مواد محلول  -الف

کانگورو از پستانداران ................................ است.  -ج          از بوم سازگان ............................. است.  یانمونه واریزر اچهیدر -ب

از تجمع اسکلت .........................  به وجود آمده است. شیمثل خارک و ک یریجزا -د

1

نام و نام خانوادگی مصحح :  تاریخ :  امضاء :  نمره با حروف :  نمره با عدد : 
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 ه کل آموزش وپرورش استان مرکزیدارا نام و نام خانوادگی : 

 ................... مدیریت/اداره آموزش وپرورش

 اداره سنجش

 هماهنگ استانی پایه نهم

 علوم تجربینام درس : 

 دقیقه  80 : الزم  وقت 8/03/1400 تاریخ :  نام پدر:
 11  : ساعت شروع  نهــــم  پایه :  نام آموزشگاه : 

  صبح - خرداد نوبت :  کالس:                

 ردیف:
 

2 

 

 بارم 2فحهص                                                            سوال می باشد .  20صفحه و شامل 3دانش آموزان گرامی سواالت در  ردیف

 (ملخ و گنجشک  ،یونجه) .موجودات زیر را در یک زنجیره غذایی مرتب کنیدجایگاه  6

 

75/0 

 نویسید.های مختلف جانداران دارید، نام جانداری که ویژگی آن آمده را بدر هر مورد براساس اطالعاتی که از سلسله 7

 مفید هستند:د و بیشتر نجاندارانی تک سلولی که غشای هسته ندار -الف

 :کنندیم نیتأم زیرا ن یآبز جانوران یغذا ژن،یاکس دیتول جزب انیآغاز نی. ااندانیگروه از آغاز نیترشناخته شده -ب

5/0 

 هر کدام از جانوران زیر به کدام گروه ) نرم تنان، خارپوستان، بندپایان( تعلق دارد؟  8

 عنکبوت:-جای:                                دوکفه -بستاره دریایی:                                -الف

75/0 

 ها، هریک از خصوصیات زیر به کدام یک از آنها مربوط است؟دانگان و سرخسهای بازدانگان، نهانبا در نظر گرفتن ویژگی 9

 تولید دانه بدون داشتن گل:   -جتولیدمثل با هاگ:                   -ب      دانه محصور درون میوه:              -الف

75/0 

 چه تغییراتی در ساختار بدن خزندگان بوجود آمده که آنها را قادر به زیستن در خشکی نموده است؟ -الف 10

 دارند؟ ، چه نامدادندیم لیتشک را نیزم یداران روگروه مهره نیبزرگتر ی کهمیخزندگان قد -ب

75/0 

 5/0 ؟ها موجب شده است تا ویروس ها شبیه جانداران باشندکدام ویژگی ویروس 11

 **** سواالت شیمی و فیزیک**** 

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص نمایید. 12

  )    ( ماند.اکسید ثابت میدر چرخه کربن مقدار کربن دی  -ب  (     )  دهد. سدیم عنصری است که با آب به شدت واکنش می -الف

 )             (      آب جز ترکیبات یونی است. -)          (              د  شود.استفاده می خمیردنداندر تهیه  فسفر -ج

1 

مربوط به آن  کاربردهر عنصر را به  در جدول زیر نام 13

 . در ستون مقابل متصل کنید

 .(یکی از عنصرها اضافه است)

 عنصر کاربرد  عنصر

 کلر 

 گوگرد 

 نیتروژن 

o تولید آمونیاک 

o ضدعفونی کردن آب 

5/0 

یم و اکسیژن در تصویر مقابل رسم شده است با توجه به آن به سواالت منیز مدل اتمی بور برای اتم های 14

 :زیر پاسخ دهید

 دهد؟مییک ازآنها الکترون از دست برای تشکیل پیوند بین این دو اتم کدام -الف 

  ؟دشو تا پیوند تشکیل داردالکترون نیاز به تبادل چند هر اتم اکسیژن  -ب

 دارد؟نام چه  ، آیدمیبوجود بین آنها  که ی شیمیاییپیوند  -ج

75/0 
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ه کل آموزش وپرورش استان مرکزیدارانام و نام خانوادگی : 

................... مدیریت/اداره آموزش وپرورش

 اداره سنجش

هماهنگ استانی پایه نهم

علوم تجربینام درس : 
دقیقه  80 : الزم  وقت8/03/1400 تاریخ : نام پدر:

11  : ساعت شروعنهــــم  پایه : نام آموزشگاه : 

 صبح - خرداد نوبت : کالس: 

ردیف:

3

بارم3فحهص سوال می باشد .  20صفحه و شامل 3دانش آموزان گرامی سواالت در  ردیف

  :به سواالت زیر پاسخ دهید  22H10C  و  4CHو     4H2C  و 38H18C  از بین هیدروکربن های15

 ارج خواهد شد؟سخت تر از ظرف خود خکدام یک  -ب؟                              نقطه جوش کدام یک کمتر است -الف

؟شودیزاد مو موز آ یمانند گوجه فرنگ دهیرس یهاوهیاز م یبرخ لهوسیبه  یعیبه طور طب که است یرنگیگاز بیک کدام -ج

75/0

 .شودیم گفته ..........................بردار  کند،یم حرکت وصل انپای نقطه به را که نقطه شروع حرکت برداریه ب -الف16

 گیرد.تحت تأثیر آن نیرو ................... مید، جسم شووارد  خالصیی روین جسم برهر گاه طبق قانون دوم نیوتن،  -ب

گوییم.اثر چرخانندگی نیرو را ....................... می  -دشود.                   با افزایش عمق مایع، فشار مایع ...................... می-ج

1

ترین فشار را به سطح زیرین ی که کمه طورروی سطح میز قرار دهیم ب خواهیم مکعبی رامی 17

کنید؟ چرا؟های زیر را انتخاب مییک از حالتخود وارد کند، شما کدام

75/0

که نیروهای وارد برجسم متوازن باشد به چه روبرو برای آندر شکل  -الف 18

روی شکل را  رویآن ن یجهت و اندازه مقدار نیرو و در چه جهتی نیاز است؟

.دیکن مشخص

ماند، کدام یک از قوانین سه گانه نیوتن به علت ساکن ماندن جسم در صورت با وجود نیرویی که شما رسم کردید جسم ساکن می -ب

 شود؟متوازن بودن نیروها مربوط می

75/0

آن را بدست آورید. . شتاب حرکتدهدمتر بر ثانیه افزایش می 10سرعتش را به  پس از شروع حرکت، ثانیه 5متحرکی در مدت  19

است.( الزامی )نوشتن فرمول و راه حل

75/0

75/0؟ )راه حل الزامی است.(برای برقراری تعادل فاصله مجهول چقدر باید باشد تا تعادل حفظ شود 20

«موفق و پیروز باشید » 
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راهنمای تصحیح
کل آموزش وپرورش استان مرکزیاداره 

................... مدیریت/اداره آموزش وپرورش

 اداره سنجش

هماهنگ استانی پایه نهم

علوم تجربینام درس : 

08/03/1400  تاریخ:

صبح - خرداد نوبت : 

1

بارمصفحه می باشد . 1سواالت در  پاسخ گرامیهمکاران ردیف

75/0نمره( 25/0)هرمورد صحیح  1-ج      4 -ب  2 -الف 1

5/0نمره 25/0ها      هر مورد صحیح  قاره یهانطباق حاش -تشابه سنگ ها  ب -الف 2

25/1 25/0ستاره قطبی    -ه    هیدروژن -د    25/0خورشید   -ج        25/0 دریایی -ب   25/0 گسل -الف 3

5/0 25/0 دارد استخوان و اسکلت چون –25/0مار   4

1نمره ( 25/0)هر مورد صحیح     مرجان -د کیسه دار  -آبی   ج -ب  تارکشنده -الف 5

75/0نمره (  25/0) نوشتن جایگاه صحیح هر مورد صحیح 6

25/05/0جلبک   -ب  25/0باکتری      -الف 7

75/0نمره  25/0 بندپایان  -ج نمره  25/0 نرم تنان  -ب نمره  25/0 خارپوستان -الف  8

75/0نمره (  25/0)هر مورد صحیح   بازدانگان -سرخس  ج -ب  نهان دانه -الف 9

25/0شده است دهیپوش ،یصفحات استخوان ایو سخت  میضخ یبا پولکها 25/0وست خزندگان پ10

 25/0دایناسور  -ب

75/0

5/0توانایی تکثیر  11

1نمره ( 25/0نادرست  ) -د  نمره ( 25/0) نادرست  -ج     نمره (  25/0) نادرست  -ب  -نمره (     25/0) درست -الف12

نمره (  25/0)هر مورد صحیح 13

عنصر  کاربردعنصر

کلر 

گوگرد

نیتروژن

o تولید آمونیاک

o ضدعفونی کردن آب

5/0

75/0نمره  25/0   یونی -ج      25/0دو  -ب        25/0منیزیم   -الف 14

4H2C 25/075/0 -ج  38H18C 25/0 -ب  4CH   25/0 -الف 15

1 نمره 25/0هر مورد صحیح         گشتاور -بیشتر  د -ج       شتاب        -جابجایی                       ب -الف16

5/075/0چون نیروی وزن بر سطح بیشتری وارد می شود.   نمره 25/0  2شکل  17

نمره  25/0  جهت صحیح نیرونمره         25/0  نوشتن مقدار -الف18

 25/0قانون اول  -ب

75/0

19𝑎 =
𝑣

𝑡
𝑎  نمره 25/0   =

10−0

5
𝑎     نمره 25/0   = 2

𝑚

𝑠
75/0نمره 25/0     

202 × 20 = 50 ×  𝑑  25/0 نمره   𝑑 =
20×2

50
𝑑           نمره 25/0   = 0/8𝑚          25/0                 75/0نمره

«باشد.نظر همکاران محترم در تصحیح صائب می » 

نیوتن8
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