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 �عا�ی با��ه

  هماهنگ شهر تهرانراهنماي تصحیح سؤاالت امتحان 

 علوم تجربیدرس: 

 صبح 8ساعت شروع:  
 1از    1صفحه 

 11/03/1398تاریخ امتحان:    

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 1398ماه  خرداد  متوسطهاول دورة پایۀ نهم 
   

 بارم بارم هر قسمت گیرد. آموزي که مفهوم پاسخ را برساند تعلق می الزم براي دانش ةهمکار محترم بر اساس نظر شما نمر ردیف
    

  د) یکنواخت ج) یک سال ب) رعایت توازن الف) رأس  1
 

 1 25/0هر کدام 

2 (A  )هاي دریایی محیط )الف  

(B  )بین مدار مریخ و مشتري) د 

(C )قارچ و جلبک) ج 

(D ب) (نوعی قارچ میکروسکوپی 
 

 5/0هر کدام 
2 

 نیروي خالصالف)  3

 .آید وجود میه به جا نشده باشند، درزه ب هاي دو طرف شکستگی، جا اگر سنگب) 

 ج) اسطرالب

 .باشد دماي جوش بیشتر است ها بیشتر هرچه تعداد  کربند) 
 

 1 25/0هر کدام 

 اشتراكـــ  تبادلب)  بازدانگان ـــ دانگان  نهانالف)  4
 

 1 5/0هر کدام 

 فشار هوا -4) د وزن -1) ج مسافت -3 )ب رفتیهمجریان  -5) الف 5
 

 1 25/0هر کدام 

  ) تاالب شادگان4 ) دریاچۀ زریوار3 خشکی -) آبی2 ) خشکی1 6
 

 1 25/0هر کدام 

  ) خر خاکی4 ) سخت پوستان3 ) حشرات2 ) رتیل1 7
 

 1 25/0هر کدام 

 ها الف) بر اساس شکل آن 8

 کروي -3اي        میله -2مارپیچی        -1ب) 

25/0 

 25/0هر کدام 
1 

 ج) همه چیز خوار گذار ب) تخم الف) گوشت خوار 9
 

 75/0 25/0هر کدام 

 ج) تار کشنده ب) آوند آبکشی الف) آوند چوبی 10
 

 75/0 25/0هر کدام 

 گاه ) تکیه3 ) نیروي محرك2 ) نیروي مقاوم1 11
 

 75/0 25/0هر کدام 

 تبـادالت گـازي بـین آب و خـون    ، باعث عبور آب از روي آنهاوجود دارد که  مویرگ هاي خونی فراوانها،  در آبشش 12

 شود. می
 75/0 25/0هر کدام 

 5/0 25/0هر کدام  گیرد. انجام می خروج مواد از سطح بدندارند ولی  تنها یک راه براي ورودتنان  هاي پهن مانند کیسه کرم 13

 5/0 25/0هر کدام  کند.    ) سوزاندن آنها بخارات سمی وارد هوا می2شوند.          ) در محیط زیست به راحتی تجزیه نمی1 14

 5/0  ها بیشتر است. ها از خشکی زیرا وسعت اقیانوس 15

16        )25/0(     cm2  9    = cm3 × cm 3  =      سطح

                                              فشار = نیرو ÷ سطح  )25/0(   = فشار   18000÷ 9)  25/0( 

�  paیا 
 = فشار 2000     ����

 75/0 25/0هر کدام 

 مزیت مکانیکی   =اندازه نیروي مقاوم        ÷اندازه نیروي محرك   17

 3 =اندازه نیروي مقاوم  ÷  75 = 225نیوتون 
 75/0 25/0هر کدام 

 15 جمع کل»                                                                  شاداب باشید«                                                                  
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