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باسوه تعالی

نام خانوادگی .............................. :

وزارت آهوزش و پرورش

نام پدر ......................................... :

اداره کل آهوزش و پرورش استاى زنجاى



نام آهوزشگاه .............................. :

شواره صندلی :

تاریخ امتحان :

کالس :
89/ 33/ 11

مدّت امتحان  57 :دقیقٍ
صفحٍ  1 :از 3

امتحان َماَىگ درس علوم تجربی پایٍ نهن ديرٌ ايل متًسطٍ

بارم

 -1گسیٌِ صحیح را تا ػالهت  هطخص کٌیذ.
 )Aکذام یک از ترکیثات زیر هَلکَلی است؟
ب) اتاًَل
الف) ًوک خَراکی

ج) هس سَلفات

د) سذین ّیذرٍکسیذ

 )Bفطاری کِ یک هایغ تِ کف ظرف خَد ٍارد هیکٌذ تِ کذام ػاهل زیر تستگی ًذارد؟
الف) هساحت کف ظرف

ب) هقذار هایغ

ج) ارتفاع هایغ

 )Cکذام یک از گیاّاى زیر آًٍذ ًذارد؟
ب) خسُ
الف) سرخس

ج) سرٍ

 )Dکذام یک از کرمّای زیر از گرٍُ کرمّای پْي هیتاضذ؟
ب) زالَ
الف) آسکاریس

ج) پالًاریا

د) هساحت کف ظرف ٍ هقذار هایغ

1

د) لَتیا
د) کرم قالب دار

 -2صحیح یا غلظ تَدى خوالت زیر را تا ػالهت  هطخص کٌیذ.
الف) پیًَذ اضتراکی حاصل ترکیة اتنّای فلس تا ًافلس است.

صحیح

غلظ

ب) اًتقال آب ٍ هَاد هؼذًی از ریطِ تِ سایر اًذامّا ٍظیفِی آًٍذّای آتکطی است.

صحیح

غلظ

ج) سیارُی زحل (کیَاى) از دستِی سیارات گازی است.

صحیح

غلظ

صحیح

غلظ

د) ػٌاصر

ٍ 73

 24در یک ستَى (گرٍُ) خذٍل تٌاٍتی قرار هیگیرًذ.
12

1

 -3خوالت زیر را تا اًتخاب کلوات هٌاسة از داخل پراًتس کاهل کٌیذ.
الف) گاز  ....................از رسیذى پرتَّای خغرًاک فراتٌفص تِ زهیي خلَگیری هیکٌذ.

( اٍزٍى ـ اکسیژى )

ب) کورتٌذ اصلی سیارکی تیي هذار هریخ ٍ ٍ ..........................اقغ ضذُ است.

( زهیي ـ هطتری )

ج) ٍیرٍس ایذز در  ...............................تکثیر هیضَد.

( گَیچِّای قرهسـ گَیچِّای سفیذ )

د) هاّی خاٍیار از هاّیّای  ....................................است.

( استخَاًی ـ غضرٍفی )

1

 -4اهرٍزُ از تاکتریّا چِ استفادُّایی هیضَد؟ (سِ هَرد)
.................................................... .1

......................................................... .3

...................................................... .2

اداهه سؤاالت در صفحه 2
ومرٌ با عدد
ومرٌ با حريف
وام ي امضاي دبیر:

ومرٌ تجدید وظر
در صًرت داشته اعتراض :
وام ي امضاي دبیر :

ومرٌ باعدد
ومرٌ با حريف
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شواره صندلی :

نام ................................................. :

باسوه تعالی

نام خانوادگی .............................. :

وزارت آهوزش و پرورش

نام پدر ......................................... :

اداره کل آهوزش و پرورش استاى زنجاى

تاریخ امتحان :

89/33/ 11

مدّت امتحان  57 :دقیقٍ

امتحان َماَىگ درس علوم تجربی پایٍ نهن ديرٌ ايل متًسطٍ

نام آهوزشگاه .............................. :

کالس :

صفحٍ  3 :از 3
بارم

ٍ -13ظایف سلَلّای ( یاختِّای ) رضتِدار اسفٌحّا را تٌَیسیذ( .سِ هَرد)
........................................................... . 1

................................................................... .2

0/75

.................................................. .3

 -14اهرٍزُ تِ تؼضی خَراکیّا (پرٍتیَتیک) هثل هاست ٍ پٌیر تاکتریّای هفیذ اضافِ هیکٌٌذ ،ایي خَراکیّا چِ ًقطی در سالهتی
اًساى دارًذ؟

1

 -15پستاًذاراى تر اساس پرٍرش خٌیي ٍ ًَزاد تِ سِ گرٍُ تقسین هیضًَذ ،آىّا را فقظ ًام تثریذ.
.................................................. . 1

...................................................... . 2

0/75

................................................... .3

 -16الف) ضخصی تِ ٍزى ً 750یَتي تر رٍی دٍ پای خَد ایستادُ است .اگر هساحت هدوَع کفّای ّر دٍ کفص ٍی کِ تا زهیي در
تواس است  250ساًتیهتر هرتغ تاضذ ،فطار ٍاردُ تر کف زهیي از عرف ٍی را حساب کٌیذًَ( .ضتي فرهَل الساهی است)
1
ب) اگر ایي ضخص تر رٍی یک پای خَد تایستذ درتارُ فطار ٍاردُ تر کف زهیي کذام گسیٌِی زیر درست است؟
ً )bصف هیضَد.

 ) aدٍ تراتر هیضَد.
 -17تیطتریي تٌذی هداز در تسرگراُّای ایراى

 120است  .ایي تٌذی را تر حسة

 )cتغییری ًویکٌذ.
تٌَیسیذ.
0/5

 .18تا تَخِ تِ ضکل تِ دٍ سَال زیر پاسخ دّیذ.
الف) اگر ٍزى اسة ً 2500یَتي ٍ هسیت هکاًیکی قرقرُ  5تاضذ ،اگر از ٍزى عٌاب ٍ قرقرُّا ٍ اصغکاک صرفٌظر ضَد .هحاسثِ کٌیذ
ترای حرکت اسة تِ سوت تاال ضخص حذاقل چِ اًذازُ ًیرٍ ٍارد هیکٌذ؟
(ًَضتي فرهَل الساهی است)

1

ب) اگر عٌاب تَسظ ضخص  10هتر کطیذُ ضَد ،خاتِ خایی اسة تراتر کذام گسیٌِی زیر است؟
ج)  2هتر
ب)  50هتر
الف) 10هتر

هوفق باشيد

د)  5هتر
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جوع بارم 17

باسمه تعالي

ساٌّواي تصحيح سؤاالت ّواٌّگ پایه نهن دوره اول هتوسطه دس خرداد هاُ 98
هادُ دسسي  :علوم تجربی

تاسيخ اهتحاى98/30/11 :

( اداسُ سٌدص آهَصش ٍ پشٍسش استاى صًداى )

 )A -1ب

 )Bد

 )Cب

 )Dج

( ّش هَسد )0/25

 -2الف) غلط

ب) غلط

ج) صحيح

د) غلط

( ّشهَسد ) 0/25

 -3الف) اٍصٍى

ب) هطتشي

ج) گَيچِ ّاي سفيذ

د) غضشٍفي

( ّش هَسد )0/25

 .3تَليذ داسٍ

( ّش هَسد )0/25

 .2تَليذ گياّاى هقاٍم بِ آفت

 .1 -4پاک ساصي هحيط صيست

ب) افضايص کاسائي ضصّا دس خزب اکسيژى
د) فشاّن کشدى هَاد هعذًي بشاي خلبک

 -5الف) آب ٍ سبضيدات آلَدُ
ج) ضٌاسايي خاًذاساى خذيذ

ّ .1 -6وِ خا پيذا هي ضًَذ  .2تطخيص آى ّا آساى است

( ّش هَسد )0/5

ً .3وًَِ ّاي هَخَد آى فشاٍاى است ( رکش دٍ هَسد ّ -ش هَسد )0/25

 -7بِ فاصلِاي کِ ًَس دس هذت صهاى يک سال طي هيکٌذ ،يک سال ًَسي گفتِ هيضَدً1( .وشُ)
 -8الف) بشابشًذ ()0/25
-9

2

O+

ب) پسش ،صيشا خشم کوتشي داسد ()0/25
2

2

+

 .1 -10تطابِ فسيلّا دس قاسُّاي هختلف
 .3تطابِ سٌگضٌاسي قاسُّاي هختلف

4

(ّش کذام

2 )0/25

 .2اًطباق حاضيِي قاسُّا
ٍ .4خَد آثاس يخچالّاي قذيوي دس قاسُّاي هختلف

( رکش دٍ هَسد ّ -ش کذام )0/25

 -11با افضايص کشبي دي اکسيذ بش هيضاى فتَسٌتض افضٍدُ هيضَد )0/25(.اها پس اص غلظت هطخصي اص کشبي دي اکسيذ دس َّا ( )0/25با افضايص
آى هيضاى فتَسٌتض ثابت هيهاًذ)0/25(.
 -12صيشا با افضايص فاصلِي ًقطِي اثش ًيشٍ تا هحَس چشخص گطتاٍس ًيشٍ افضايص هييابذً 0/5( .وشُ)
 .1 -13حشکت دادى آب دس بذى اسفٌح

 .2گشفتي رسات غزايي

 .3گَاسش آىّا ( ّش هَسد )0/25

 -14باکتشيّاي هفيذ ايي غزاّا دس سٍدُ تکثيش هيضًَذ ٍ با باکتشيّاي هضش سقابت کشدُ( ٍ )0/5هاًع سضذ ٍ تکثيش صياد آىّا دس سٍدُ هيضًَذ)0/5(.
 .1 -15تخنگزاس

 .2کيسِداس

( ّش هَسد )0/25

 .3خفتداس

2

 -16الف)

; 3 N/
0/25

ب) دٍ بشابش هيضَد)0/25( .

()0/5

-17
 -18الف)

; 500N
0/25

2500
5

; ًيشٍي هحشک

750
250

;

ًيشٍ
سطح

0/25

; فطاس

0/25

120÷3/6;33/33 m/s
هقاٍم ًيشٍي
هحشک ًيشٍي

0/25

ب) گضيٌِ ج ()0/25
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; هضيت هکاًيکي

0/25

