
 باسمه تعالي

 دقيقه 80مدت امتحان :  عصر 16شروع :ساعت  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 عصرنوبت  (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 

 

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

A( يك بسپار مصنوعي است؟كدام  

  نشاسته) د                        پالستيك) ج                   گوسفند پشم) ب                                    سلولز)الف

B( كدام يك جزء سيارات دروني (سنگي) است؟  

    عطارد) د        ن                     نپتو )ج                     كيوان(زحل) )ب    مشتريالف) 

C (؟نمي باشد رساناي جريان الكتريسيته كدام ماده زير، محلول  

  پرمنگناتپتاسيم  )د                              نمك  )ج                               شكر   )ب                          كات كبود  ) الف

D( كمياب ترين گروه بند پايان چه نام دارد؟  

    هزارپايان)د                 سخت پوستان )ج                         عنكبوتيان) ب                              حشرات )الف

1  

  

2  

  

  جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

  نفت خام مخلوطي از صدها تركيب به نام .............................. است. )الف

  برند.مياز روابط غذايي بين جانداران، در رابطه ................................. هر دو جاندار سود  )ب

  كنند.در تهيه نخ بخيه و توليد كلسيم قابل جذب استفاده مي از........................) ج

  دارد.نام  ................شود، ........گازي بي رنگ كه به طور طبيعي از ميوه هاي رسيده مانند گوجه فرنگي و موز آزاد مي) د

1  

  درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد.   3

  غ            ص                      يك فسيل كامل است. نمونه اي از ،هاي طبيعيها در داخل يخچالفسيل ماموت )الف

   غ         ص              است. صفرراه توقف كرده باشد، تندي آن  اگر خودرويي پشت چراغ قرمز يك چهار )ب

   غ         ص              .شودباشند، گسل ايجاد مي نشده جااگر سنگ هاي دو طرف شكستگي جابه )ج

  غ             ص .كندپس از خروج از تخم با آبشش تنفس و از جلبك ها و گياهان آبزي تغذيه مي نوزاد قورباغه )د

1  

  

  

  

  

  

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

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

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  فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه پ)

  ورقه 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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 1400خرداد ماه عصرنوبت  (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.اصطالحات زير را   4

                                                                               :سونامي) الف

            :سال نوري )ب

  :نيوتون دومقانون ) ج

5/1  

  االت زير پاسخ كوتاه دهيد.ؤبه س  5

  ؟داننددر چه چيزي ميكره را هاي سنگدانشمندان علت اصلي حركت ورقه - 1

  ؟گويندچه مي ،ايجاد مي شود روي پولك هاي مخروط مادهها  گياهان كه دانه آن به گروهي از - 2

  ؟ويندگچه مي را كنندمي ي شبيه خود ايجاد هايتوليدمثل زادهكه از طريق ،در يك گروههم  به نوران شبيهجا - 3

  .بنويسيداز عواملي كه مانع از تشكيل فسيل مي شود يك مورد  - 4

  چه نام دارند؟، ثير جاذبه دركنار هم جمع شده اندأگردوغباركه تحت ت و گازها ،مجموعه  عظيمي ازستارگان - 5

   شود؟در كدام وسيله ديده مي ،وسط آن است آن كامالً گاه ترين شكل اهرم كه تكيهساده - 6

5/1  

  

  

  االت زير پاسخ دهيد.ؤسازگان به سبوممورد در   6

  جنگل گلستان چه نوع بوم سازگاني است؟ )الف

  شود؟در يك بوم سازگان تشكيل ميبه هم از اتصال زنجيره هاي غذايي  )ب

  .سازگان را نام ببريديك نمونه از جانداران تجزيه كننده در بوم )ج

75/0  

  

  

  

  دهيد.االت زير پاسخ ؤدر مورد پرندگان به س  7

  هاي هوادار هستند؟چرا پرندگان داراي كيسه) الف

  دهنده چيست؟شكل منقار در پرنده نشان) ب

  .يك مورد از فوايد پرندگان براي كشاورزان را بنويسيد) ج

75/0  

  

  

  

   ست؟يچ اسفنج هاآب در بدن  انيجر عامل ايجاد  8

  

  

5/0  
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 1400خرداد ماه عصرنوبت  (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 

 

  )يك كلمه اضافي است(كلمات داخل پرانتز را در جدول قرار دهيد.   9

  شيره خام) –ها سرخس -لوبيا - (شيره پرورده
  

    شوند.هستند كه در برگ ساخته شده و همراه آب وارد آوندهاي آبكشي ميموادي  - 1

    جزء اولين گروه از گياهان آونددار هستند. -2

    اي است.دولپه دانه آن - 3

75/0  

  .توضيح دهيد ،فسيل تبديل آن به داخلي از بدن جاندار ودر مورد نحوه تشكيل قالب   10

  

5/0  

  .است جلبك هامربوط به  شكل زير  11

  ؟را بر اساس چه چيزي طبقه بندي مي كنند جلبك ها) الف

  .در زندگي ما بنويسيدرا جلبك ها مورد از كاربردهاي  دو) ب

      

75/0  

  االت زير پاسخ دهيد:ؤدرمورد فلز مس به س  12

  ..... +  مس   .........  معادله روبرو را كامل كنيد.                                                      مس اكسيد                ) الف

  .بيان كنيد يك مورد از كاربردهاي مس را )ب

  شرايط يكسان ظروف مسي زودتر زنگ مي زند يا ظروف آهني؟ در )ج

75/0  

13  

  

  

  

                                                                                                  مبادله مي كند؟ چند الكتروناتم سديم  توجه به شكل با )الف

   مي گيرد يا از دست مي دهد؟ كلر الكترون در اين واكنش) ب

  ؟يوني است يا مولكولياين تركيب  )ج

        

75/0  

  : ..........................2شماره          .را كامل كنيدچرخه كربن  نمودار شكل زيردر )الف  14

  يا توليد؟ شودكربن دي اكسيد مصرف مي 3درشماره  )ب

  

5/0  
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  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 

 

  .مشخص شده را بنويسيدنام نيروهاي با توجه به قانون سوم نيوتن  درشكل زير  15

  

1 (            .......................2(........................                                                                            1  2  

  

  

 

5/0  

 )m 3 /0 محورچرخشتا  فاصله نقطه اثر نيرو     ,N 360(نيروي محرك  )نوشتن فرمول نمره دارد(. اندازه گشتاور نيرو را بدست آوريد زيرشكل  در  16

  

  

  

  

  

75/0  

  

  

  

 50اتومبيلي با سرعت  17
��

�
كند. حساب كنيد اين اتومبيل چند كيلومتر مسافت به سمت شمال حركت مي h 5به مدت  

  فرمول نمره دارد)(نوشتن  ؟كندبه سمت شمال طي ميدر اين بازه زماني را 

  

  

75/0  

  االت زير پاسخ دهيد.ؤدر مورد فشار به س  18

  .دو حالت روي زمين قرار داده ايم جسم مثلثي شكل را مطابق شكل در) الف

  ؟كندوارد مي زيرين خود ي به سطح فشار بيشتر حالت جسمدر كدام        

  

متر مربع وارد شود، حساب كنيد چند نيوتون بر متر مربع  600مساحت نيوتوني را بر سطحي به  36000اگر نيروي ) ب

  (نوشتن فرمول نمره دارد) شود؟بر جسم فشار وارد مي

  

                                                                     

1  
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 باسمه تعالي                  

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

 1تعدادصفحات :                        1شماره ي صفحه :  1400/ 3/  17تاريخ امتحان:   عصر 16ساعت شروع :

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

 1400خرداد ماه عصرنوبت  متوسطه)(دوره ي اول  

  استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

 

 نمره  راهنماي تصحيح رديف
  

 ) 1از  1(صفحه ي 

 

1  -A   25/0پالستيك         B -     25/0عطارد          C -  25/0   شكر              D - 1  25/0   هزارپايان  

 4H2C (25/0  1(اتن –د         25/0تنان  نرم  صدف - ج               25/0 همياري  –ب               25/0هيدرو كربن    –الف   2

 1  25/0ص  –د                             25/0غ    –ج                      25/0ص    - ب                             25/0 ص   –الف   3

  5/0ها را گفته مي شود.  دريا ها و : ايجاد زمين لرزه در بستر اقيانوسسونامي - الف  4

  5/0  را مي گوينددر مدت زمان يكسال  طي مي كند  فاصله اي كه نور - ب 

 مستقيم نسبت شتاب اين كه گيرد مي شتاب نيرو آن تأثير تحت جسم شود، وارد خالصي نيروي جسم بر هرگاه –ج 

   5/0.دارد وارون نسبت جسم جرم با و است نيرو جهت همان در و دارد جسم بر وارد نيروي با

5/1 

   25/0گونه - 3                  25/0بازدانگان - 2     25/0جريان همرفتي سست كره يانرم كره   - 1  5

  25/0االكلنگ- 6                   25/0كهكشان - 5                   25/0 جانداران تجزيه كننده  و... - 4 

5/1 

 75/0  25/0ها يك مورد باكتري  ها و قارچ - ج                     25/0شبكه غذايي  - ب                            25/0خشكي   –الف   6

   25/0 جذب اكسيژن  شوند. تا سبب افزايش كارايي شش و - الف  7

  25/0دانه علف هاي هرز  خوردن حشرات و - ج                              25/0نوع غذايي كه مي خورد  –ب 

75/0 

 5/0  جانور رشته دار در ديواره بدنهياخته هاي   8

 75/0  25/0لوبيا  - 3                25/0سرخس ها   - 2                       25/0شيره پرورده  - 1  9

ثبت آثار سطح داخلي بدن جاندار در رسوبات رسوبات به داخل صدف يا استخوان بندي جاندار نفوذ كند و اگر مواد و  10

  . داخلي ايجاد مي شود سپس سخت شود قالب و

5/0 

 75/0  5/0مورد  دومواد بهداشتي  غذايي و مواد تهيه  - ب   براساس رنگ آنها - الف  11

  75/0  25/0ظروف آهني - ج              25/0سيم هاي برق  –در ساخت ظروف مسي  - ب                  25/0اكسيژن   - الف  12

  75/0  25/0 تركيب يوني - ج                  25/0الكترون مي گيرد  - ب                          25/0يك الكترون - الف  13

  5/0  25/0توليد مي شود  - ب             25/0كربن ذخيره شده در بدن جانداران  - الف  14

  5/0  25/0واكنش - 2                    25/0كنش - 1  15

16   

75/0  

گشتاور = 360 � × 0/3� = 108 ��           

نيرو گشتاور = نيرويمحرك ×     فاصلهنيروتامحورچرخش

75/0  

17  
سرعت =

مسافت طي شده

زمان سپري شده
 

50 
��

	
=

مسافت طي شده

5 	
→ مسافت طي شده = 50

��

	
× 5 ℎ = 250 �� 75/0              

75/0  

  A 25/0در شكل  –الف   18

	 	

  

  75/0 - ب

	 	

 =
�

�
 

�

�2
 

  

 =
36000 �

600 �2
= 60 

�

�2
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