نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان03:8 :
تاریخ امتحان3:30/:/3: :
زمان پاسخگویی 08 :دقیقه
نوبت :صبح

باسمه تعالی

شماره داوطلب......................................... :

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

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

ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه 30نام پدر..................................................... :

تعداد صفحه4 :

درس :علوم تجربی

تعداد سؤاالت72 :

نام آموزشگاه.......................................... :

ایمان مومنی کامل تر است که خوش اخالق تر باشد ( .امام رضا علیه السالم )

الف 3گزینه درست را با عالمت  مشخص نمایید.

ردیف

نمره

 -1ترتیب واکنش پذیری فلزات با اکسیژن در کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف) منیزیم < آلومینیوم < طال < مس 

ب) مس < آهن < روی < منیزیم 





ج) آهن < روی < مس < منیزیم

د) روی < آهن < مس < طال

 -5عدد اتمی عنصری  11می باشد .این عنصر در مدار آخر خود چند الکترون دارد؟
الف) یک الکترون 

ب)  9الکترون 

د) سه الکترون 

ج) یازده الکترون 

سؤاالت بخش شیمی

 -3کدام یک از مواد زیر میتواند در پیوند های شیمیایی الکترون از دست بدهد؟
الف) اکسیژن 

ب) مس 

د) هیدروژن 

ج) کربن 

0/52

0/52

0/52

ب 3جمالت زیر را با استفاده از دانش خود،کامل کنید.
 -4پیوند  ................................بر اثر اشتراک الکترون بین دو نافلز به وجود می آید.

0/52

 -2در هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن ها نیروی ربایش بین مولکول ها  .........................می شود.

0/52

 -6در فرایند پلیمری شدن ،از اتصال تعداد زیادی مولکول اِتن .............................. ،تشکیل می شود.

0/52

به سؤاالت بخش زمین شناسی پاسخ دهید.
 -7نظریه زمین ساخت ورقه ای ،دو ویژگی را برای سنگ کره بیان می کند .آن دو را توضیح دهید.
.............................................................................................................................................................................................
سؤاالت بخش زمین شناسی

 -8به نظر دانشمندان ،فسیل ها بیشتر در محیط های دریایی یافت میشوند .دو دلیل برای این پدیده بنویسید.
.............................................................................................................................................................................................

0/2

0/2

 -9توضیحات زیر ،مربوط به کدام یک از اجرام آسمانی می باشد؟
الف) نزدیک ترین ستاره به زمین است که نور و گرمای زمین را تأمین میکند.

...........................

ب) مجموعه ای از ستارگان هستند که به شکل های خاصی در آسمان دیده میشوند.

............................

ج) گروهی از سیارات هستند که از سنگ ساخته شده اند.

...........................

 -10شهاب سنگ چیست؟ چرا بیشتر آن ها در اقیانوس ها سقوط میکنند؟
.............................................................................................................................................................................................
« ادامه سؤاالت در صفحه دوم»
1
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0/72

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان03:8 :
تاریخ امتحان3:30/:/3: :
زمان پاسخگویی 08 :دقیقه
نوبت :صبح

باسمه تعالی

شماره داوطلب......................................... :

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه 30نام پدر..................................................... :

تعداد صفحه4 :

درس :علوم تجربی

تعداد سؤاالت72 :

نام آموزشگاه.......................................... :

ایمان مومنی کامل تر است که خوش اخالق تر باشد ( .امام رضا علیه السالم )

به سؤاالت بخش فیزیک پاسخ دهید.

نمره

 -11متحرکی فاصله بین دو نقطه  Aو  Dرا به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم طی کرده است.
الف) مقدار جابجایی در این حرکت چند متر است؟
ب) اگر مسافت طی شده در این حرکت  600متر باشد ،فاصله بین دو نقطه  Bتا  Cچند متراست؟
0/2
051m
A

211m
D

411m

 -15قانون سوم نیوتون ،ویژگی هایی را برای نیروهای کنش و واکنش بیان می کند .دو مورد از این ویژگی ها را
بنویسید...............................................................................................................................................................................

0/2

 -13بر اساس محاسبه مهندسان ،مقدار آهن الزم برای یک سقف به ابعاد  8متر در  2متر 5تن می باشد .محاسبه
سؤاالت بخش فیزیک

کنید این مقدار آهن چند پاسکال فشار بر سطح زیرین خود وارد میکند؟
.............................................................................................................................................................................................

0/72

.............................................................................................................................................................................................
 -14مطابق شکل زیر ،یک استوانه را پر از آب میکنیم .اگر خروجی های آب( )A,B,Cرا
به طور همزمان باز کنیم آب از کدام خروجی با فشار کمتری خارج می شود؟ توضیح دهید.

0/2
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
 -12در شکل زیر ،طول اهرم  5متر است .اگر بخواهیم اهرم به حالت تعادل درآید تکیه گاه باید در چه فاصله ای از
نیروی  200نیوتونی قرار گیرد؟ ( راهنما :متر )d1 + d5 = 5
0/72
200 N

« ادامه سؤاالت در صفحه سوم»
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5000 N

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان03:8 :
تاریخ امتحان3:30/:/3: :
زمان پاسخگویی 08 :دقیقه
نوبت :صبح

باسمه تعالی

شماره داوطلب......................................... :

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه 30نام پدر..................................................... :

تعداد صفحه4 :

درس :علوم تجربی

تعداد سؤاالت72 :

نام آموزشگاه.......................................... :

ایمان مومنی کامل تر است که خوش اخالق تر باشد ( .امام رضا علیه السالم )

ادامه سؤاالت بخش فیزیک

 -16شکل زیر ،یک قرقره ثابت را نشان می دهد .مزیت مکانیکی آن را محاسبه کنید.

0/72

50Kg

500N
به سؤاالت بخش زیست شناسی پاسخ دهید.
 -17در بین پنج سلسله جانداران ،فقط  .............................پروکاریوت هستند.

0/52

 -18جلبک ها مهم ترین گروه  .............................هستند.

0/52

 -19در مورد ویروس ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف) ساختار سلولی آن ها چگونه است؟.....................................................................................................................
ب) کدام ویژگی آن ها را شبیه جانداران می کند؟ .....................................................................................................

0/72

ج) نام یک بیماری حاصل از ویروس ها را بنویسید................................................................................................... .
سؤاالت بخش زیست شناسی

 -50هر کدام از توضیحات زیر ،مربوط به کدام گروه از گیاهان می باشد؟
الف) اولین گروه از گیاهان آوند دار هستند و ساقه زیرزمینی دارند.................................... .

0/72

ب) این گروه از گیاهان دانه تولید می کنند اما گُل ندارند.................................... .
ج) این گروه از گیاهان گل دارند و دانه آن ها درون میوه تشکیل می شود.................................... .
 -51متن زیر مربوط به گیاهان است .آن را کامل کنید.
در نوک ریشه ،سلول هایی به نام  ....................................وجود دارد که آب و مواد معدنی را از زمین می گیرند تا به

0/72

وسیله آوندهای  ....................................جهت انجام عمل ....................................به برگ ها منتقل شوند.
 -55جدول زیر را کامل کنید.

جانور بی مهره

کرم لوله ای

.......................

.......................

سخت پوستان

مثال

.......................

ستاره دریایی

عقرب

.......................

« ادامه سؤاالت در صفحه چهارم»
3
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1

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان03:8 :
تاریخ امتحان3:30/:/3: :
زمان پاسخگویی 08 :دقیقه
نوبت :صبح

باسمه تعالی

شماره داوطلب......................................... :

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه 30نام پدر..................................................... :

تعداد صفحه4 :

درس :علوم تجربی

تعداد سؤاالت72 :

نام آموزشگاه.......................................... :

ایمان مومنی کامل تر است که خوش اخالق تر باشد ( .امام رضا علیه السالم )

نمره

به سؤاالت بخش زیست شناسی پاسخ دهید.
 -53اسفنج ها ساده ترین گروه جانوران بی مهره هستند .دو ویژگی مربوط به آنها را بنویسید.
........................................................................................................................................................................................

0/2

 -54پستانداران را بر اساس چگونگی پرورش جنین ،به سه گروه تخم گذار ،کیسه دار و جفت دار ،تقسیم می کنند.
برای هرکدام از آن ها یک نمونه مثال بنویسید.
ادامه سؤاالت بخش زیست شناسی

0/72

تخم گذار ........................................ :کیسه دار .......................................... :جفت دار............................................... :
 -52کدام یک از ماهی های زیر ،غضروفی و کدام یک استخوانی می باشد؟
اره ماهی ........................................... :قزل آال ............................................. :کوسه............................................. :

0/72

 -56درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.
الف) اولین حلقه هر زنجیره غذایی ،یک مصرف کننده است.

درست  نادرست 

ب) در هرم ماده و انرژی ،مقدار انرژی از تولید کننده به مصرف کننده کاهش می یابد.

درست  نادرست 

ج) در رابطه همسفرگی ،یکی از جانداران سود می برد و دیگری زیان می بیند.

درست  نادرست 

1

د) هر چه تعداد گونه های جانداران در یک منطقه بیشتر باشد تنوع زیستی کمتر میشود .درست  نادرست 
0/2

 -57گلسنگ ،موجودی است که از همزیستی بین  .......................و ......................تشکیل میشود.
« موفقیّت شما آرزوی ماست».
 -1مصحح

جمع نمره

 -5تجدید نظر پس از اعتراض

نمره با عدد

نمره با عدد

با حروف

با حروف

نمره

نمره

نمره

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

امضاء

4
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امضاء

12

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان51 :
تاریخ امتحان5131/31/51 :

باسمه تعالی

شماره داوطلب......................................... :

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

زمان پاسخگویی03 :دقیقه ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه  89نام پدر..................................................... :
نوبت :عصر

تعداد صفحه4 :

درس :علوم تجربی

تعداد سؤاالت72 :

نام آموزشگاه.......................................... :

ایمان مومنی کامل تر است که خوش اخالق تر باشد ( .امام رضا علیه السالم )

الف :گزینه درست را با عالمت  مشخص نمایید.

ردیف

نمره

 -1در کدام یک از صنایع زیر از عنصر نیتروژن استفاده نمی شود؟
الف) ساخت مواد منفجره 

ب) یخ سازی 

ج) چرم سازی 

د) ساخت کود شیمیایی 

 -5عدد اتمی یک عنصر  10می باشد .مدار آخر این اتم ،کدام ویژگی را دارد؟
الف) کامل است .

ب) می تواند دو الکترون بگیرد .

ج) می تواند دو الکترون از دست بدهد .

د) می تواند یک الکترون بگیرد .

0/52

0/52

سؤاالت بخش شیمی

 -3کدام ویژگی در مورد پیوند کوواالنسی صحیح می باشد؟
الف) این پیوند بین فلز و نافلز است .

ب) محلول ترکیبات کوواالنسی رسانای الکتریکی است .

0/52

ج) در این پیوند ،الکترون ها منتقل می شوند  .د) این پیوند بر اثر اشتراک گذاری الکترون ها ایجاد میشود.
ب :جمالت زیر را با استفاده از دانش خود،کامل کنید.
 -4در پیوند های یونی  ........................با از دست دادن الکترون به کاتیون تبدیل می شوند.

0/52

 -2اجزای نفت خام در برج تقطیر بر اساس  ..............................................از هم جدا می شوند.

0/52

 -6در صنعت کشاورزی از گاز  ....................برای تبدیل میوه های نارس به رسیده استفاده می شود.

0/52

به سؤاالت بخش زمین شناسی پاسخ دهید.
 -7بر اثر حرکت و برخورد ورقه سنگ کره عربستان با ورقه سنگ کره ایران ،دو پدیده طبیعی شکل گرفته است .این
دو پدیده را توضیح دهید................................................................................................................................................. .

0/2

سؤاالت بخش زمین شناسی

.............................................................................................................................................................................................
 -8دو شرط الزم برای تشکیل فسیل ها را بنویسید.
.............................................................................................................................................................................................

0/2

 -9توضیحات زیر ،مربوط به کدام یک از اجرام آسمانی می باشد؟
الف) جرم آسمانی است که از جو زمین گذشته و به سطح زمین برخورد می کند.

.......................

ب) جرمی است که بر اثر واکنش های شیمیایی در آن نور و گرما تولید می شود.

.......................

ج) جرمی است که یک یا چند قمر به دور آن می چرخد.

.......................

 -10منظور از صورت فلکی چیست؟ دو نمونه از کاربرد های آن را بنویسید.
.............................................................................................................................................................................................
« ادامه سؤاالت در صفحه دوم»
1
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0/72

0/72

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان51 :
تاریخ امتحان5131/31/51 :

باسمه تعالی

شماره داوطلب......................................... :

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

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

زمان پاسخگویی03 :دقیقه ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه  89نام پدر..................................................... :
نوبت :عصر

تعداد صفحه4 :

درس :علوم تجربی

تعداد سؤاالت72 :

نام آموزشگاه.......................................... :

ایمان مومنی کامل تر است که خوش اخالق تر باشد ( .امام رضا علیه السالم )

به سؤاالت بخش فیزیک پاسخ دهید.

نمره

 -11در متن زیر ،جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.
یک دوچرخه سوار مسافت  840متری مسابقه را در زمان ................ثانیه طی کرده است و تندی متوسط او در این

0/2

حرکت  ......................14شده است.
 -15قانون دوم نیوتون ،رابطه بین شتاب ،نیرو و جرم را بیان می کند .بر اساس این قانون ،شتاب چه رابطه ای با نیرو
و جرم دارد؟ ........................................................................................................................................................................

0/2

.............................................................................................................................................................................................
 -13اگر مساحت کف یک یخچال  0/2متر مربع و جرم آن  500کیلوگرم باشد ،محاسبه کنید این یخچال ،چند پاسکال
فشار بر سطح زیرین خود وارد می کند؟
.............................................................................................................................................................................................

0/72

.............................................................................................................................................................................................
سؤاالت بخش فیزیک

.............................................................................................................................................................................................
 -14شکل زیر ،وسیله ای را نشان می دهد که از آب پُر شده است.
فشار آب در کدام نقطه از ظرف بیشتر است؟ توضیح دهید.
0/2
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
 -12برای این که در شکل زیر ،اهرم در حالت تعادل قرار بگیرد ،محاسبه کنید مقدار نیروی  F1باید چند نیوتون
باشد؟
1/2m

.....................................................................................
F1

60 cm
52 N

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
« ادامه سؤاالت در صفحه سوم»
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0/72

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان51 :
تاریخ امتحان5131/31/51 :

باسمه تعالی

شماره داوطلب......................................... :

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

زمان پاسخگویی03 :دقیقه ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه  89نام پدر..................................................... :
نوبت :عصر

تعداد صفحه4 :

درس :علوم تجربی

تعداد سؤاالت72 :

نام آموزشگاه.......................................... :

ایمان مومنی کامل تر است که خوش اخالق تر باشد ( .امام رضا علیه السالم )

ادامه سؤاالت بخش فیزیک

 -16شکل زیر ،یک قرقره مرکب را نشان می دهد .مزیت مکانیکی آن را محاسبه کنید.
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................

0/72

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
500N

250N

به سؤاالت بخش زیست شناسی پاسخ دهید.
 -17جاندارانی را که در سلول های آن ها ،هسته دارای پوشش است  ............................می نامند.

0/52

 -18در دسته بندی جانداران از گروه های بزرگ تر به کوچک تر ،شباهت های بین آن ها  ...........................می شود.

0/52

 -19به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف) جلبک ها در کدام سلسله از جانداران قرار دارند؟
.............................................................................................................................................................................................

0/72

ب) دو مورد از کاربردها یا ویژگی های جلبک ها را بنویسید.
سؤاالت بخش زیست شناسی

.............................................................................................................................................................................................
 -50خزه ها از قدیمی ترین گیاهان روی زمین هستند .برای این گیاهان سه ویژگی بنویسید.
.............................................................................................................................................................................................

0/72

 -51متن زیر مربوط به گیاهان است .آن را کامل کنید.
در گیاهان دو نوع آوند وجود دارد که آوند  ....................شیره خام را جهت انجام عمل فتوسنتز به ....................

0/72

منتقل می کند و آوند  .........................شیره پرورده را به همه جای گیاه می رساند.
 -55جدول زیر را کامل کنید.

جانور بی مهره

کیسه تنان

.........................

.........................

حشرات

مثال

.........................

زالو

حلزون

.........................

« ادامه سؤاالت در صفحه چهارم»
3
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1

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان51 :
تاریخ امتحان5131/31/51 :

باسمه تعالی

شماره داوطلب......................................... :

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

زمان پاسخگویی03 :دقیقه ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه  89نام پدر..................................................... :
نوبت :عصر

تعداد صفحه4 :

درس :علوم تجربی

تعداد سؤاالت72 :

نام آموزشگاه.......................................... :

ایمان مومنی کامل تر است که خوش اخالق تر باشد ( .امام رضا علیه السالم )

 -53هر کدام از توضیحات زیر ،مربوط به کدام گروه از بی مهرگان است؟
الف) کمیاب ترین گروه بندپایان هستند و بعضی از آن ها گوشتخوار هستند.

................................

ب) در بدن این جانوران ،دستگاه گردش آب وجود دارد.

.................................

0/2

 -54متن زیر مربوط به پستانداران جفت دار می باشد .آن را کامل کنید.
ادامه سؤاالت بخش زیست شناسی

در این نوع از پستانداران ،جفت ،مواد غذایی و ...............................را از  .............................می گیرد و به رگ های خونی

0/72

 .................................می رساند.
 -52مارها از مهم ترین گروه های خزندگان هستند .سه ویژگی یا فایده این جانوران را بنویسید.
.............................................................................................................................................................................................

0/72

 -56درستی یا نادرستی جمالت زیر را با عالمت  مشخص کنید.
درست  نادرست 

الف) اولین حلقه هر زنجیره غذایی ،حتما یک گیاه است.

ب) در هرم ماده و انرژی ،مقدار ماده از تولید کننده به مصرف کننده کاهش می یابد .درست  نادرست 
ج) در رابطه همسفرگی ،هر دو جاندار از یکدیگر سود می برند.

درست  نادرست 

د) گلسنگ موجودی است که بر اثر رقابت بین قارچ و جلبک تشکیل می شود.

درست  نادرست 

 -57دو مورد از عواملی را که باعث کاهش تنوع زیستی می شوند ،توضیح دهید.

1

.............................................................................................................................................................................................

0/2

جمع نمره

12

« موفقیّت شما آرزوی ماست».
 -5تجدید نظر پس از اعتراض

 -1مصحح
نمره با عدد

نمره با عدد

با حروف

با حروف

نمره

نمره

نمره

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

امضاء

امضاء

همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز می توانند سؤال و راهنمای تصحیح این درس را  3ساعت پس از آزمون از طریق آدرس http://sanjesh.hamedansch.irدریافت نمایید.
اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

4
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باسمه تعالي
راهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس :علوم تجربی ساعت شروع03:8 :صبح
پايه :نهم دوره اول متوسطه

تاريخ امتحان 3:30/:/3: :

دانش آموزان روزانه ،مدارس آموزش از راه دور ،بزرگساالن و داوطلبان آزاد

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

خرداد ماه سال 3:30
رديف

راهنماي تصحيح
 -1گزينه"ب" صحيح است.

پاسخ

مدت امتحان  08 :دقيقه

نمره

(مس < آهن < روي < منيزيم)

0/52

 -5گزينه"الف" صحيح است( .يک الکترون)

0/52

سؤاالت  -3گزينه"ب" صحيح است ( .مس)

0/52

بخش

 -4کوواالنسی (اشتراکی)

0/52

شيمی

 -2بيشتر

0/52

 -6پلی اتن

0/52

 -7سنگ کره از تعدادي ورقه مجزا تشکيل شده است – اين ورقه ها نسبت به هم حرکت دارند.
پاسخ

( هر مورد  0/52نمره)

سؤاالت  -8تنوع جانداران بيشتر است  -رسوب گذاري بيشتر است – تجزيه کمتري انجام می شود.
(دو مورد کافی است و هر مورد  0/52نمره)

بخش
زمين

-9

الف) خورشيد

ج) سياره درونی ( سنگی )

ب) صورت فلکی

(هر مورد  0/52نمره)

شناسی  -10سنگ هاي آسمانی هستند که از جو زمين گذشته و به سطح زمين برخورد می کنند 0/2( .نمره)
( 0/52نمره)
چون بيشتر سطح زمين را اقيانوس ها تشکيل می دهند .
-11

الف )  400متر

(هر مورد  0/52نمره)

ب )  520متر

 -15اين نيروها همواره هم اندازه ،هم زمان ،بر خالف جهت هم و بر هر دو جسم وارد می شوند.
(دو مورد کافی است و هر مورد  0/52نمره)

0 /2
0 /2
0/72
0/72
0 /2
0 /2

-13

𝑎𝑃 = 022

𝑁02222

پاسخ

02𝑚0

=

نیرو
مساحت

= فشار

0/72

( 0/52نمره) ( 0/52نمره) ( 0/52نمره)

سؤاالت
بخش

-14

فيزیک

-12

خروجی A

 -چون ارتفاع مايع در آن نسبت به بقيه کمتر است.

d5 =1/6m

(هر مورد  0/52نمره)

5000(5- d5) = 200 × d5
( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

F1×d1 = F5× d5

0 /2
0/72

( 0/52نمره)

-16
𝑁022
=1
𝑁022

 0/52نمره

=

 0/52نمره

نیروی مقاوم
نیروی محرک

= مزیت مکانیکی

 0/52نمره

« ادامه راهنماي تصحيح در صفحه دوم»
1
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0/72

باسمه تعالي
راهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس :علوم تجربی ساعت شروع03:8 :صبح
پايه :نهم دوره اول متوسطه

مدت امتحان  08 :دقيقه

تاريخ امتحان 3:30/:/3: :

دانش آموزان روزانه ،مدارس آموزش از راه دور ،بزرگساالن و داوطلبان آزاد

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

خرداد ماه سال 3:30
رديف

نمره

راهنماي تصحيح
 -17باکتري ها

0/52

 -18آغازيان

0/52

-19

الف) ساختار سلولی ندارند.
0/72

ب) تکثير در بدن موجودات زنده
ج ) سرما خوردگی – آنفلوآنزا – ايدز و  ( ....يک مورد کافی است )
-50

(هر مورد  0/52نمره)

الف) سرخس ها
0/72

ب) بازدانگان
پاسخ سؤاالت بخش زیست شناسی

ج) نهان دانگان
 -51به ترتيب :

(هر مورد  0/52نمره)

تار کشنده -

چوبی -

(هر مورد  0/52نمره)

فتوسنتز

0/72

 -55کرم لوله اي  :آسکاريس  -کرمک  -کرم قالب دار ( يک مورد کافی است).
ستاره دريايی  :خار پوستان
عقرب :

1

عنکبوتيان (بند پايان)

سخت پوستان  :خرچنگ  -ميگو  -خرخاکی ( يک مورد کافی است).

(هر مورد  0/52نمره)

 -53آبزي هستند -محل زيست جلبک ها هستند -حرکت ندارند -هيچ دستگاهی در بدن آن ها وجود ندارد.
(دو مورد کافی است و هر مورد  0/52نمره)
-54

0 /2

تخم گذار :پالتی پوس ( نوک اردکی )
کيسه دار :کانگورو
جفت دار:

شير -خرس -گوزن -انسان و ...

 -52اره ماهی :غضروفی
 -56الف) نادرست

0/72
قزل آال :استخوانی

ب) درست

( يک مورد کافی است .هر مورد  0/52نمره)
کوسه :غضروفی

ج) نادرست

د) نادرست

 -57قارچ و جلبک

(هر مورد  0/52نمره)

0/72

(هر مورد  0/52نمره)

1

(هر مورد  0/52نمره)

0 /2

جمع نمره
همکار گرامی
به ساير پاسخ هاي صحيح نيز نمره تعلق می گيرد.
پیشاپیش عید سعید فطر بر شما مبارک باد.
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12

باسمه تعالي
راهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ استانی

درس :علوم تجربی

ساعت شروع 51 :

پايه  :نهم دوره اول متوسطه

تاريخ امتحان 5118/1/51 :

دانش آموزان روزانه ،مدارس آموزش از راه دور ،بزرگساالن و داوطلبان آزاد

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

خرداد ماه سال 5118
رديف

راهنماي تصحيح
 -1گزينه"ج" صحيح است.

پاسخ

مدت امتحان  60 :دقيقه

نمره

(چرم سازي)

0/52

 -5گزينه"الف" صحيح است( .کامل است)

0/52

سؤاالت  -3گزينه"د" صحيح است( .اين پيوند بر اثر اشتراک گذاري الکترون ها ايجاد می شود).

0/52

بخش

 -4فلزات

0/52

شيمی

 -2تفاوت در نقطه جوش

0/52

 -6اتن (اتيلن)

0/52

 -7تشکيل رشته کوه زاگرس  -ايجاد زلزله در غرب و جنوب غربی ايران
پاسخ
سؤاالت
بخش
زمين

( هر مورد  0/52نمره)
 -8جاندار داراي قسمت سخت باشد  -در محيط مناسب رسوبی قرار گيرد  -جسد جاندار به دور از عوامل
تجزيه کننده باشد.
-9

(دو مورد کافيست و هر مورد  0/52نمره)

الف) شهاب سنگ

ج) سياره

ب) ستاره

شناسی  -10مجموعه اي از ستارگان که به شکل هاي خاصی ديده می شوند.
کاربرد :جهت يابی  -استفاده به عنوان تقويم
-11

به ترتيب:

60

-

(هر مورد  0/52نمره)
(اين مورد  0/52نمره)
(هر مورد  0/52نمره)

متر بر ثانيه

 -15شتاب با نيرو رابطه مستقيم و با جرم رابطه عکس دارد.

0 /2
0 /2
0/72
0/72

(هر مورد  0/52نمره)

0 /2

(هر مورد  0/52نمره)

0 /2

-13
𝑁0222

نیرو

𝑎𝑃  = 2/5 𝑚0 = 0222مساحت = فشار
پاسخ

( 0/52نمره) ( 0/52نمره) ( 0/52نمره)

سؤاالت  -14در همه نقاط با هم برابر است ،چون ارتفاع مايع در همه نقطه ها برابر است.
بخش
فيزیک

0/72

(هر مورد  0/52نمره)

0 /2

-12
F1 =10 N

F1×1/2 = 52×0/6

( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

F1×d1 = F5×d5

0/72

( 0/52نمره)

-16
𝑁200
=5
𝑁520

=

نيروي مقاوم
نيروي محرک

 0/52نمره  0/52نمره

= مزيت مکانيکی

 0/52نمره

« ادامه راهنماي تصحيح در صفحه دوم»
1
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0/72

باسمه تعالي
درس :علوم تجربی

راهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ استانی

ساعت شروع 51 :

پايه  :نهم دوره اول متوسطه

مدت امتحان  60 :دقيقه

تاريخ امتحان 5118/1/51 :

دانش آموزان روزانه ،مدارس آموزش از راه دور ،بزرگساالن و داوطلبان آزاد

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

خرداد ماه سال 5118
رديف

نمره

راهنماي تصحيح
 -17يوکاريوت

0/52

 -18بيشتر

0/52

 -19الف) آغازيان ( 0/52نمره)
ب) ساخت مواد بهداشتی  -توليد سوخت پاک  -شيشه سازي  -توليد اکسيژن ( دو مورد کافی است .هر

0/72

مورد  0/52نمره)
 -50ساقه و برگ حقيقی ندارند  -ريشه ندارند و به جاي آن ريشه سا دارند  -با هاگ تکثير می شوند –
در جاهاي مرطوب زندگی میکنند  -ميوه و دانه تشکيل نمی دهند( .سه مورد کافی است و هر مورد 0/52

0/72

پاسخ سؤاالت بخش زیست شناسی

نمره)
 -51به ترتيب:

چوبی

برگ ها

-

-

(هر مورد  0/52نمره)

آبکشی

0/72

 -55کيسه تنان مانند :شقايق دريايی  -عروس دريايی  -مرجان (يک مورد کافی است)
زالو :کرم حلقوي

1

حلزون :نرم تنان
حشرات مانند :ملخ  -زنبور  -پروانه و ...
 -53الف) هزار پايان
 -54به ترتيب:

(يک مورد کافی است)

ب) خارپوستان

اکسيژن

-

-

خون مادر

بند ناف

(هر مورد  0/52نمره)
(هر مورد  0/52نمره)

0 /2

(هر مورد  0/52نمره)

0/72

 -52هم خشکی زي و هم آبزي دارند  -بعضی سمی و بعضی غير سمی هستند  -با تغذيه از حشرات و موش ها
0/72

جمعيت آن ها را کنترل می کنند  -از سم آن ها در تهيه بعضی از داروها استفاده می شود.
(سه مورد کافی است و هر مورد  0/52نمره)
 -56الف) نادرست

ب) درست

ج) نادرست

د) نادرست

(هر مورد  0/52نمره)

 -57يخ بندان  -سقوط شهاب سنگ  -شهر سازي  -سد سازي  -افزايش گرماي جهانی و ...
(دو مورد کافی است و هر مورد  0/52نمره)
جمع نمره
همکار گرامی
به ساير پاسخ هاي صحيح نيز نمره تعلق می گيرد.
پیشاپیش عید سعید فطر بر شما مبارک باد.

2
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0 /2
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