
 باسمه تعالي

 دقيقه 80مدت امتحان :    ظهر 12 ساعت شروع : نهمپايه :  علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 4تعدادصفحات : 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 ظهرنوبت  (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  1(صفحه ي 

 

  ال فقط يك گزينه صحيح مي باشد.)ؤ( در هر س گزينه مناسب را انتخاب كنيد.  1

A (  ؟دهدنميكدام عنصر زير با اكسيژن واكنش  

   طال )د                                مس )ج                                    آهن )ب                                  منيزيم )الف

B(  ثير نيروي گرانش به دور يك سياره در گردش هستند؟أتحت ت اجرام آسمانيكدام  

    هاي فلكيصورت )د          هاسيارك  )ج    هاشهاب  )ب     قمرها )الف

C ( كره چيست؟سنگ هاي حركت ورقهعلت  

  جريان همرفتي سنگ كره )ب                                                     اختالف چگالي سنگ كره )الف

  نرم كره هاي همرفتيجريان )د                                                         اختالف دما در سنگ كره )ج

D( د؟از جاندار وجود دار كاملي احتمال تشكيل فسيل محيط  در كدام  

    رسوبات )د               صمغ درختان   )ج                           هاخشكي )ب              هادرياها و اقيانوس )الف

1  

2  

  

  جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

  شوند.ميتركيبات يوني........................... هستند و در اثر ضربه خرد  )الف

  شود.تشكيل مي .......................... از همزيستي قارچ و جلبك )ب

  كند.خالف جهت به جسم اول وارد مي برولي  سم دوم نيز نيرويي.............اگر جسمي به جسم ديگر نيرو وارد كند، ج) ج

  .است..................مخلوطي از صد ها تركيب به نام  نفت خام) د

1  

  درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد.   3

  غ   ص                                   شوند.      بر اساس تفاوت در رنگ از هم جدا مي دو مايعالف) در دستگاه تقطير ساده، 

  ص             غ                 شوند.ب) رشته هاي ظريفي كه بر روي ريشه قرار دارند، تارهاي كشنده ناميده مي

  غ   ص                  هاي ضخيم و سخت يا صفحات استخواني پوشيده شده است.           ج) پوست خزندگان با پولك

  غ   ص            ها در گياهان است.       دهنده وجود باكتريهاي زرد روي برگ و سياه شدن خوشه گندم نشاند) لكه
  

1  

  »»ي سؤاالت در صفحه ي دوم ادامه «« 
  عبارتند از :اول متوسطه  ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از: وجهت     ←←←← ددـع ا ـنمره ب

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

  امتحان مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

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

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

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

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

  امتحاني اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد.

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

    ←←←← روفـنمره با ح

  نام و نام خانوادگي

 ←←←←ي دبير امضاو

  تصـحيــح دبيــر مربـوط

 

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر
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 ) 4از  2(صفحه ي 

 

  

  االت زير پاسخ كوتاه دهيد.ؤبه س  4

    . شوديك پستاندار كيسه دار نام ببريد كه نوزاد آن به صورت نارس متولد مي- 1

  كند؟ بر اساس كدام قانون فيزيك كار ميترمز هيدروليكي خودرو -2

  ها به چه عاملي بستگي دارد؟ دندهچگونگي كاركرد چرخ - 3

  طبيعي مثال بزنيد.يك بسپار  - 4

  يك مورد از داليل رقابت جانوران را بنويسيد.-5

  ؟يندشخصي دارند را اصطالحاً چه مي گوها درون پوششي قرار دارد و هسته م ي وراثتي آنجانداراني كه ماده - 6

  ؟رشته كوه از برخورد ورقه عربستان با ورقه ايران به وجود آمده استكدام  - 7

  ؟شتاب با جرم جسم چه رابطه اي داردقانون دوم نيوتن  در -8

2  

  

  

  .را نشان مي دهد )S 16( گوگرد و )O 8(براي اتم عنصر هاي را مدل اتمي بور  روبروشكل   5  

                                                                    .مدل اتمي را بيان كنيد اين دو شباهت و تفاوت

5/0  

  )يك مورد اضافي است( .را با توجه به كلمات داخل پرانتز كامل كنيد زيرزنجيره غذايي    6

                                                                                                                عنكبوت) (ملخ ،گرگ،                                        

  

      

5/0  

  

  

  

   )يك كلمه اضافي است( كامل كنيد. را رجدول زي با كلمات داخل پرانتز  7

  مارها)سم  - هاپرنده  –تنان نرم - بازدانگان  –ها سرخس -(گونه 

    هوادار براي افزايش كارايي شش هستند.هاي داراي كيسه - 1

    در تهيه نخ بخيه و دارو كاربرد دارد. -2

    يابند.با توليد هاگ تكثير مي - 3

    .كننددهند كه شبيه به هم بوده و زاد و ولد ميهاي خانگي را تشكيل ميگروه قمري- 4

    كنند.ساخت داروهاي قلبي و ضد سرطان استفاده مي در-5
  

25/1  

  

  

  

     

  

  

  »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي سوم «« 

 پروانه گياه سبز
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              .االت زير پاسخ دهيدؤبا توجه به شكل به س  8

  باشد؟دانگان ميبه رو مربوط به كدام گروه از نهان شكل رو )الف

 دانگان در................. محصور شده است.دانه نهان) ب

5/0  

  ......................)1                                                              دهيد. االت زير پاسخؤبا توجه به شكل به س  9

  باشد؟مي جانورانملخ مربوط به كدام گروه از ) الف

       مشخص شده در شكل را نام گذاري كنيد. قسمت هاي) ب

  

  

                                                                                        2 (.........................  

75/0  

  االت زير پاسخ دهيد.ؤهاي فلكي به سدر مورد صورت  10

  كردند؟ها به عنوان تقويم استفاده ميچرا در قديم از آن) الف

  يك صورت فلكي نام ببريد.) ب

75/0  

  چيست؟فسيل  )الف  11

  ؟جانداران به فسيل تبديل نمي شوندچرا همه بدن  )ب

  

  شوند؟ها يافت ميدر بين كدام نوع از سنگ ها معموالً فسيلج) 

75/0  

12  

  

  االت زير پاسخ دهيد.ؤبه س، كرههاي سنگدر مورد برخورد ورقه

  شود؟ يك مورد را نام ببريد.ها حاصل ميهاي اقيانوسي كدام پديدهدر محل دورشدن ورقه) الف

  

  .يك مثال بزنيدشود، ايجاد مي ورقه هابرخورد  در اثرترين نواحي لرزه خيز جهان كه مهماز ) ب

  

  

  

  

5/0  
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  بنويسيد. راتركيب فلز سديم وكلر  نمادي معادله با توجه به شكل زير )الف  13

  

  ؟ورده اين واكنش چيستانام علمي فر )ب

  

    

1  

  چه نوع نيروهايي را نشان مي دهد؟ 3و1 ،روه شكل روبدر  14

  

  

  

5/0  

  شود. وارد مي m2و عرض  m3به طول  مقطع آن بر سطح حاصل از وزن جسم نيوتوني 24000به رو نيروي  در شكل رو  15

  شود؟حساب كنيد چند پاسكال فشار بر آن سطح وارد مي

  

  

1  

  

  

ثانيه از  3سرعت خودرويي را در مدت زمان  ،مسير مستقيم و رو به شرقاي در يك راننده  16
��

�
به  36  

��

�
رساند. مي 90 

( شتاب متوسط خودرو را بر حسب متر بر مربع ثانيه
�

�2
  ) حساب كنيد.

  

1  

  چه نوع قرقره اي را نشان مي دهد؟ روشكل روبه )الف  17

  ؟مزيت مكانيكي آن چند است) ب

  

 خواهد بود؟ چقدر 2Fباشد اندازه نيروي مقاوم  N 50=1Fاگر نيروي محرك ) ج

                                                 

1  
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 تعاليباسمه       ن

 دقیقه 08: مدت امتحان  نهم :پایه علوم تجربي: استاني درسبارم علوم هماهنگ رزشیابي سؤاالت اراهنمای تصحیح 

 2 تعدادصفحات :                        2: شماره ی صفحه 2088/  3/ 21تاریخ امتحان:  ظهر 21 :ساعت شروع

 آموزش از راه دوردوم مدارس دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نیمسال

 2088خرداد ماه ظهرنوبت  )دوره ی اول متوسطه( 
 

 نمره راهنمای تصحیح ردیف
  

 ( 2از  2)صفحه ی 

 

1 A) 52/0  طال              B)   52/0قمرها                C) 0/ 52   نرم کره جریان همرفتی                D)  1 52/0صمغ درختان 

 1 52/0هیدروکربن  -د                    52/0هم اندازه  -ج                   52/0گلسنگ  -ب                  52/0سست  -الف 5

 1 52/0غ  -د                             52/0ص   -ج                           52/0ص   -ب                       52/0غ    -الف 3

             52/0پشم  -4             52/0تعداد دندانه های آن  -3             52/0اصل پاسکال  -5             52/0کانگورو  -1 4

  52/0 یو کاریوت-6      52/0آب غذا محل زندگی یک مورد  -2

هرگاه برجسمی نیروی خالصی وارد شود وجسم تحت تاثیر آن شتاب بگیرداین شتاب باجرم  -8        52/0زاگرس -7

 52/0.درابطه معکوس و با نیرو را بطه مستقیم دار

5 

 2/0 52/0 تعداد الیه ها ها وتفاوت تعداد الکترون            52/0الکترون دارند  6هردو در الیه آخر خود  شباهت: 2

 2/0 52/0عنکبوت  -5                                        52/0ملخ  -1 6

 52/1 52/0مارهاسم  -2       52/0گونه -4         52/0ها سرخس -3            52/0تنان نرم -5           52/0 ها پرنده-1 7

 2/0 52/0درون میوه  -ب                                        52/0دولپه ای ها  -الف 8

 72/0 52/0تنفسیسوراخ  -5                                52/0سینه  -1                                   52/0بند پایان  -الف 9

    2/0شوندبه طور ثابت درآسمان دیده نمی همیشه و و باشندموقعیت خاص قابل رویت می چون در زمان مشخص و (الف 10

 (یک مورد)  52/0یا دب اصغر  دب اکبر و

72/0 

 52/0 .بین رسوبات را گویند بقایای بدن جانداران در آثار و -الف 11

 52/0.را از بین می برند ها های نرم آن جانداران تجزیه کننده قسمت و هوا مانند آب وزیرا عوامل تجزیه کننده  -ب

 52/0رسوبی -ج

72/0 

 2/0               52/0کمر بند لرزه خیز اطراف اقیانوس آرام  –ب  است( یک مورد کافی)ذکر  52/0زمین لرزه ها  ها  و آتشفشان –الف  15

  NaCl                         Na+Cl                              72/0-الف  13

           52/0سدیم کلرید -ب

 

1 

 2/0   52/0نیروی باال بری -3               52/0نیروی پیشران  -1 14

12 
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1 

 N A=R/E              52/0 100    52/0 -ب                                   52/0قر قره متحرک  –الف  17

   .است 5مزیت مکانیکی    52/0 -ج

1 
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