
باسمه تعالي

دقيقه 80مدت امتحان : صبح  8 شروع :ساعت نهم پايه : علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

4 تعدادصفحات :1400/ 3/ 17تاريخ امتحان:   شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1400خرداد ماه صبح نوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

) 4از  1(صفحه ي 

 است.) صحيحال فقط يك گزينه ؤ(در هر س گزينه مناسب را انتخاب كنيد. 1

A( 4عنصردرساختار  كدامSO2H  (سولفوريك اسيد)؟ستين  

 ���� هيدروژن)د  ���� ج)كربن  ����   اكسيژن) ب  ����  گوگرد) الف

B( از چه عناصري تشكيل شده است؟ ،تركيب اصلي خورشيد در حال حاضر  

 ����هليم و نيتروژن) د     ����هليم و هيدروژن) ج    ����هيدروژن و نيتروژن   )ب         ����   هيدروژن و اكسيژن) الف

C ( است؟ ترمناسبهاي زير محيطشرايط تشكيل فسيل در كداميك از 

 ����معادن نمك  )د     ����مناطق كوهستاني )ج                    ����  هابيابان )ب            ����  هادرياها و اقيانوس )الف

D( ؟بزرگترين ورقه سنگ كره چه نام دارد  

 ����  هنداقيانوس ) د  ����  اقيانوس آرام) ج  ����آمريكاي جنوبي)ب                            ���� استراليا )الف

1 

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 2

 شود.سديم كلريد يا نمك طعام ايجاد ميواكنش داده و  ........... هاي گاز زرد رنگ و سميفلز سديم با مولكول) الف

 .افتدسازگان اتفاق ميدر بوم .يند مهم انتقال انرژي و................ادو فر )ب

 شود.به هواكره وارد مي  هاي فسيلي، مقادير زيادي گاز....................سوختن سوخت بر اثر) ج

 از ................. است. بيشترغذاي قورباغه بالغ ) د

1 

  درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد.  3

غ   ص برند. هاي ديگر ميرا از ريشه به اندامآوندهاي چوبي، آب و مواد معدني ) الف

 غ  ص   .سلولز يك بسپارطبيعي است) ب

 غ  ص  برد.ها را از بين ميشود و آنهاي قرمز تكثير ميويروس ايدز در گويچه) ج

غ  ص  عروس دريايي مي باشد.         ،تنانگروه كيسهترين بزرگ) د

1 

 »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي دوم«« 
 ددـع ا ـنمره ب

←←←←

  عبارتند از :اول متوسطه  ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از: وجهت

ومانند آن اگرچه به ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

  موضوع امتحان مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني،  )ب

به ديگران  استفاده از اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود

 اعم از اينكه در جلسه 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  پ)

  ورقه امتحاني 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

مصحح سوم درصورت مغايرتدر صورت اعتراض تجديدنظر تصـحيــح دبيــر مربـوط
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 باسمه تعالي

 دقيقه 80مدت امتحان :  صبح  8 شروع :ساعت  نهم پايه :  علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 4 تعدادصفحات : 1400/ 3/ 17تاريخ امتحان:    شماره داوطلب: نام و نام خانوادگي :                                       

  آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1400خرداد ماه صبح نوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

  استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

 

 نمره را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت  رديف
 

 ) 4از  2(صفحه ي 

 

  تعريف كنيد. ه هاي زير راژوا  4

                                                                                 :گونه)الف

                                     :نيوتونقانون اول ) ب

1  

  االت زير پاسخ كوتاه دهيد.ؤبه س  5

  ؟شوداز همزيستي قارچ و جلبك تشكيل مي جانداركدام - 1

   چه نام دارند؟، گياهاني كه دانه توليد مي كنند اما گل نمي دهند-2

   هاي پاك توليد كنند؟سوخت  رانداجاناز كدام گروه از  امروزه دانشمندان تالش مي كنند- 3

   .يكاي شتاب جاذبه را بنويسيد - 4

   ؟آب رساناي جريان الكتريسيته  استدر  پتاسيم پرمنگناتآيا محلول -5

  اثر يكديگر را خنثي كنند، نيرو هاي وارد بر جسم  ر هم زمان اثر كند و اين نيرو ها اگر بر جسمي چند نيرو به طو  - 6

   ؟را اصطالحاً چه مي گوييم       

  .هاي سنگ كره را نام ببريدهاي حاصل از حركت ورقهيك مورد از پديده- 7

75/1  

  

  

  .ديپاسخ ده رياالت زؤبه س اراتيدر مورد س  6

  ست؟يچ ارهيمنظور از س - 1

  ؟گازي اياست  سنگي ه هاياريجزء س يمشتر -2

75/0  

  ...................                مار                     خرگوش               گياه                                      رو:در زنجيره غذايي روبه  7

كنندهمصرفاولين                           كننده     مصرف دومين     سومين مصرف كننده      

  ؟زنجيره غذايي چه مي گويند اولين حلقهبه ) الف

  در زنجيره غذايي فوق سومين مصرف كننده چه جانوري مي تواند باشد؟) ب

5/0  

  

  

  

  االت زير پاسخ دهيد.ؤتنان به سدر مورد نرم  8

  تنان چيست؟نرم اكثر نقش صدف در )الف

  .رودتن نام ببريد كه به عنوان آفت گياهان به شمار مييك نرم) ب

  يك مورد بيان كنيد. دارويي، -در صنعت بهداشتيتنان  كاربردهاي نرماز ) ج

75/0  

  

  

  

   

  »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي سوم«« 
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 باسمه تعالي

 دقيقه 80مدت امتحان :  صبح  8 شروع :ساعت  نهم پايه :  علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 4 تعدادصفحات : 1400/ 3/ 17تاريخ امتحان:    شماره داوطلب: نام و نام خانوادگي :                                       

  آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1400خرداد ماه صبح نوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

  استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

 

 نمره را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت  رديف
 

 ) 4از  3(صفحه ي 

 

  پشت ها، مارها)ها، الك(پرندگان،كروكوديلكنيد.(يك كلمه اضافي است)ا كاملرجدول زيرداخل پرانتزبا كلمات  9

    نقش دارند. ها آندر تنظيم جمعيت با تغذيه از حشرات و موش ها  )الف

    .ها است ها نشان دهنده محل زندگي آن آن شكل پاهاي )ب 

     .دارندهاي بيني روي پوزه اي دراز قرار سوراخ ها روي سر و چشم هاي آن )ج 

  

  

75/0  

  دهد. هاي هيدروژن و اكسيژن را در مولكول آب نشان ميساختار الكتروني اتم زيرشكل   10

  

  گذارد؟الكترون به اشتراك ميبراي تشكيل يك مولكول آب، هر اتم هيدروژن چند  )الف

  ؟اكسيژن چه نوع پيوندي وجود دارد بين هيدروژن ودر تركيب فوق  )ب

5/0  

   دهد.را نشان مي aN11و سديم  Li3مدل اتمي عنصر ليتيم  روبروشكل   11

                                                    ؟ويژگي مشترك اين دو عنصر چيست) الف

                                                       .يك تفاوت بين اين دو اتم را بيان كنيد) ب

5/0  

 ؟شكل مقابل به كدام گروه از گياهان تعلق دارد) الف  12

 ؟لكه هاي قهوه اي پشت برگ اين گياهان چيست )ب

  

  

5/0  

  االت زير پاسخ دهيد.ؤبه س ها)(هيدروكربندر مورد تركيبات نفت خام   13

  ساده ترين هيدروكربن چه نام دارد؟) الف

  كنند؟در برج تقطير، اجزاي نفت خام را بر چه اساسي از هم جدا مي) ب

  كنند؟براي انجام چه كاري استفاده مي شودجدا مي كه از نفت خام،  )4H2C(در صنعت كشاورزي، از گاز اتن ) ج

  

  

75/0  

  »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي چهارم«« 
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 باسمه تعالي

 دقيقه 80مدت امتحان :  صبح  8 شروع :ساعت  نهم پايه :  علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 4 تعدادصفحات : 1400/ 3/ 17تاريخ امتحان:    شماره داوطلب: نام و نام خانوادگي :                                       

  آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1400خرداد ماه صبح نوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

  استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

 

 نمره را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت  رديف
 

 ) 4از  4(صفحه ي 

 

  با توجه به شكل فرق درزه و گسل را بنويسيد.  14

  

  

5/0  

  را در اين روش توضيح دهيد. كامل با توجه به شكل نحوه تشكيل فسيل )الف  15

  

    .يك مورد از ويژگي فسيل هاي راهنما را بيان كنيد )ب 

  

75/0  

      دهد؟چه نوع قرقره اي را نشان مي روبروشكل ) الف  16

          ب) مزيت آن چند است؟

  نيوتوني را باال بكشيم؟ 100توانيم سطل ) مي1Fكردن چه مقدار نيروي محرك(با وارد) ج

                                                                                                                     

  

1  

كيلومتر بر  54ثانيه با سرعت 5كند و پس از موتور سواري در مسير مستقيم از حالت سكون شروع به حركت مي  17

    (نوشتن فرمول الزامي)رسد. شتاب متوسط اين موتور سوار چقدر است؟ ساعت به طرف شمال شرق مي

    

  

         

1  

  

  

  

نيوتن مي تواند به مساحت كف خود وارد كند چند  80متر به وزن  1و2،4فشاري كه مكعبي به ابعاد  بيشترين) الف  18

  نيوتن بر متر مربع است؟

  

1  
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 باسمه تعالي                  

 دقيقه 80 :مدت امتحان نهمپايه :  علوم تجربيهماهنگ استاني درس : رزشيابي سؤاالت اراهنماي تصحيح 

 1تعدادصفحات :                       1شماره ي صفحه :   1400 / 3/   17تاريخ امتحان:  صبح 8 ساعت شروع :

  آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1400خرداد ماه صبح نوبت  متوسطه)(دوره ي اول  

  استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

 

 نمره  راهنماي تصحيح رديف
  

 ) 1از  1(صفحه ي 

 

1  A (    25/0   كربن      B25/0هيدروژن  ) هليم و         C25/0ها    اقيانوس ) درياها و         D( 1                                          25/0 قيانوس آراما  

 1        25/0   حشرات  - د         25/0 يا بخار آب كربن دي اكسيد - ج           25/0چرخه مواد  –ب               25/0كلر  - الف  2

 1         25/0)غ    4                     25/0)غ   3                          25/0)ص  2                      25/0) ص    1  3 

4   

  

توانند از طريق توليد مثل زاده هايي شبيه گونه:گروهي از جانداران شبيه به هم كه دريك گروه قرار دارند و مي الف)

  5/0خود با قابليت زنده ماندن و توليد مثل را به وجود آورند. 

ماند و اگر در حركت باشد به حركت يكنواخت روي خط اگر جسمي درحال سكون باشد به همان حالت باقي ميب) 

  5/0راست  ادامه مي دهد.   

1 

  25/0    نيوتن بر كيلوگرم-4        25/0جلبك ها    -3                    25/0بازدانگان    -2               25/0   گلسنگ - 1  5

      25/0ايجاد زمين لرزه  - 7                     25/0متوازن       -6                  25/0       بله -5

75/1 

6  
  

و داراي جرم كافي  براي ايجاد شكل    25/0به جرمي گفته مي شود كه درمداري به دور خورشيد مي چرخد    – 1

  25/0هاي  گازي يا بيروني   سياره - 2              25/0باشد.  كروي و جذب اجرام كوچكتر اطراف مدار خود مي

75/0 

 5/0  25/0عقاب     –ب                   25/0توليد كننده    –الف   7

 75/0  25/0     توليد نخ بخيه –ج                     25/0حلزون و يا ليسه    –ب     25/0    محافظت از بدن - الف  8

 75/0  25/0ها     كوديلكرو –ج                                   25/0دگان   پرن -ب                             25/0مارها    –الف   9

 5/0  25/0   اشتراكي –ب                                                25/0يك الكترون      –الف   10

           25/0هردو در اليه آخر خود يك الكترون دارند.  –الف   11

(فقط يك مورد كافي است)                                                  25/0شعاع مدار الكتروني     –ها تعداد الكترون -تعداد اليه ها -ب

5/0 

 5/0    25/0هاگدان ها      -ب                                         25/0سرخس ها    –الف   12

 75/0  25/0تبديل ميوه هاي نارس به رسيده –ج           25/0براساس اختالف نقطه جوش  –ب            25/0متان    –الف   13

اگر سنگ هاي دوطرف شكستگي پوسته زمين نسبت به هم جابجا شوند گسل ايجاد مي شود ولي اگر جابجا نشوند   14

   .درزه گفته مي شود

5/0 

تواند گياهان قرار بگيرد عوامل تجزيه كننده نمي غمصاگر بدن يك جاندار مثالً حشره ها به طور كامل در داخل  –الف  15

  5/0ها آسيب بزند و شكل كاملي از بدن درآنجا تشكيل مي شود.   به آن

  )25/0يك مورد (فراوانند    - 3ها آسان    تشخيص آن -2همه جا يافت مي شوند    -1 –ب 

75/0 

 1           5/0 به همراه راه حل   100N ج)           25/0يك  -ب           25/0قرقره ثابت     - الف  16

17                                                                                                               

  =شتابمتر بر مربع ثانيه  5 =3÷15

1 

18  
A=1� � � ��
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�
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1  
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