
 

 

 

 
 

 «باسوِ تعالي »        

 90/90/09تاريخ اهتحاى :                         ًام :                                                                              ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي         
  دقيقه 09هدت اهتحاى :                           ًام خاًَادگي :                                                                     ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش                    

 صبح 0ساعت شرٍع :        تَسطِ اٍل(                         تحاى ّواٌّگ پايِ ًْن)هسَاات اه                                         ًام آهَزشگاُ :                 
    4تعداد صفحات :                                                 علوم تجربی :   درس                                                                        ي داٍطلب : شوارُ

 32تعداد سَال:                                               Sanjesh.razavi.medu.ir                                                               09جبرانی مردادًَبت : 
 بارم   اًذیطیذى پیص از اًجام کار از لغسش در اهاى هاًذى است. اهام ػلی )ع(: ردیف

 1 سة از داخل پراًتس کاهل کٌیذ.ػلوی زیر را تا اًتخاب کلوِ هٌا ػثارت ّای    -1

  . یابسٔی (کاّص – افسایص)٘مطٝ خٛش ، ٞاٞا با واٞص تؼساز وزبٗزر ٞیسرٚوزبٗاِف(  
  . تطىیُ ضسٜ است ( پیچیذُ –سادُ  )تزی بٝ ٘اْ ٔاضیٗ سازٜ یٔاضیٙی ٔا٘ٙس زٚچزذٝ اس اخشا ب(
       ضٛز. ای فزٚ را٘سٜ ٔیٍٞٙاْ بزذٛرز بٝ سیز ٚرلٝ لارٜبیطتزی زارز ٚ  چگالی( -)ضخاهتای الیا٘ٛسی ٘سبت بٝ ٚرلٝ لارٜٚرلٝ  ج(
 زار٘س. را ٞا ای خا٘ٛراٖ آبشی ٔا٘ٙس بزذی ٔاٞی٘مص ٟٕٔی زر تِٛیس اوسیژٖ ٚ تأیٗ غذاٞ( جلثک ّا – قارچ ّا) (ز

 

 1 گسیٌِ هٌاسة را اًتخاب کٌیذ. -2

، هی دّینّای کرتٌی کِ درٍى یک تطر تیغٍِ  استفادُ از یک تاتری، اهپ تا  الف(  
                           هحلَل را درٍى تطر تریسین، کذام هی خَاّین یک هذار الکتریکی تسازین. اگر 

  هی ضَد.اهپ رٍضي 
 سسیٓ وّزیس-             4اتاَ٘ٛ -         3آب ٔمطز -         2اتیّٗ ٌّیىَٛ  -1
 
 
 سذین کلریذ  -

 

هتر تِ طرف ضوال هی رٍد. جاتجایی اٍ در  300هتر تِ طرف غرب ٍ سپظ  400ب(داًص آهَزی ترای رفتي تِ هذرسِ، اتتذا 
 طی ایي هسیر تراتر است تا ....................... 

  ٔتز                       4-1400ٔتز                       3- 100ٔتز                       2- 500ٔتز 700 -1
 

 
 
  

 
 ج( در اثر ترخَرد ٍرقِ ػرتستاى تا ٍرقِ ایراى، کذام پذیذُ زهیي ضٌاسی تِ ٍجَد آهذُ است؟ 

پَستِ جذیذ در خلیج . 4  گسترش تستردریای سرخ           .3رضتِ کَُ الثرز              . 2                  رضتِ کَُ زاگرس .    1
 فارس 

 
  

 

    ؟تاضذًوی ی راٌّوا ّافسیلّای ٍیضگیکذام هَرد از  ج(
   ٌستزش خغزافیایی ٚسیغ.           4زٚرٜ س٘سٌی ٔحسٚز   .           3وٕیاب بٛزٖ .          2تطریص آساٖ .    1

 هرتَط است تِ .......................   "گًَِ ساختار یاختِ ای ًذارًذّیچ "ٍیضگی د( 
           ٚیزٚس ٞا.                             4 اسفٙح ٞا.                         3آغاسیاٖ  .                          2ٞاباوتزی. 1

 کاهل ًواییذ. را )الف( ٍ )ب(  خالیچرخِ کرتي هی تاضذ، جاّای هرتَط تِ زیر ضکل  -3
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  .دّیذ پاسخ زیر سؤاات تِ رٍتِ رٍتَر ػٌصر اتوی هذل تِ تَجِ تا -4

 دارد؟ قرار تٌاٍتی جذٍل از ستَى )گرٍُ( کذامدر ػٌصر ایي الف(
................................ 

 گیرًذ؟ػٌصر در یک  ستَى )گرٍُ( قرار هیتا ایي      یا        ( کذام یک از دٍ ػٌصر   ب
................................... 
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 ادامه سواات در صفحه بعد                                                                                     ۱صفحه 
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 سذین کلریذ                  کلر          +        سذین
                                                                   g6/11                 g1/11                 g7/7 

 

 الف( در هجوَع چٌذ گرم ٍاکٌص دٌّذُ هصرف ضذُ است؟  .........................
 ب( تراتر تَدى هجوَع جرم ٍاکٌص دٌّذُ ّا  تا  فرآٍردُ،  تیاًگر کذام قاًَى هْن طثیؼی است؟  .................................
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 (: C6( ٍ یک اتن کرتي )H1اتن ّیذرٍصى ) 4از ترکیة    -6
 

 الف( چِ هَلکَلی تَجَد هی آیذ؟ ...................
 

ب( در ٌّگام ٍاکٌص تیي کرتي ٍ ّیذرٍصى چِ پیًَذی ایجاد هی ضَد؟ 
................... 
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 :هی دّذ ًطاى را تقطیر ترج یک هقاتل ضکل -7

 است؟ کن تر  Bترش از ترش کذام جَش ًقطِ ی الف(
 

 تِ چِ دلیل؟تر ّستٌذ؟ تر ٍ سٌگیيهَجَد در کذام ترش تسرگ هَلکَلْایج( 
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 .............................................یکای دادُ ضذُ هرتَط تِ کذام کویت فیسیکی است؟  -8
 "(N/Kgنيوتن بر کيلوگرم )"

25/0 

 )ًَضتي فرهَل الساهی است( .آٍریذ دست تِ حرکت ضرٍع از پظ ثاًیِ 5  را اتَهثیل سرػت  ضکل رٍی اطاػات تِ تَجِ تا -9
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 در ػثارت زیر یک غلط ػلوی ٍجَد دارد. زیر غلط ػلوی خط تکطیذ ٍ درست آى را تٌَیسیذ.  -10
 ................................................. )) طبك لاٖ٘ٛ سْٛ ٘یٛتٗ، ٘یزٚی وٙص ٚ ٚاوٙص ٞٓ ا٘ساسٜ ٚ ٞٓ خٟت یىسیٍز٘س. ((
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 ادامه سواات در صفحه بعد                                                                                     3صفحه
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 در ضکل زیر هقذار ًیرٍی خالص تراتر چٌذ ًیَتي ٍ در چِ جْتی است؟   -11

 ..........................................هقذار ًیرٍی خالص: 
 

 جْت ًیرٍی خالص: ...........................................
 

 

5/0 

 آهَختِ ایذ، تِ سَاات زیر پاسخ دّیذ. آثاری از گذضتِ زهیيتر اساس آًچِ در هَرد  -12
 کٌٌذ؟ ................                      دٌّذُ پَستِ زهیي استفادُ هیکیل ی ترای تؼییي سي  ایِ ّای تطیّاضٌاساى از چِ فسیلفسیلالف( 

 تر است؟ .............................ُ تاضٌذ، کذام ایِ از ّوِ قذیویّا ٍارًٍِ ًطذدر تَالی رسَتی، اگر ایِب(  
 .......................................................................................................................................قالة داخلی چگًَِ تطکیل هی ضَد؟ج( 

1 

  .تا استفادُ از کلوات داخل جذٍل ػثارت ػلوی زیر را تکویل ًواییذ -13
  )یک کلوِ اضافی است(

ّا، جریاى ًیوِ هایغ دارد. ػاهل حرکت ٍرقِ کٌٌذ کِ حالت خویری ٍحرکت هیرٍی خویر کرُ  ....ّای ..................ٍرقِ
          ای کِ هقذار هتَسط آى راّا در ّوِ جا یکساى ًیست تِ گًٍَِرقِّورفتی در .......................... است. سرػت حرکت 

 ساًتی هتر درسال در ًظر هی گیرًذ.      5
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 کیلَگرم تاضذ، حذاقل ًیرٍیی کِ  1500در ضکل زیر، اگر جرم اتَهثیل  -14
 ٍارد هی ضَد چٌذ ًیَتي خَاّذ تَد؟  A 1تِ پیستَى  

 )ًَضتي فرهَل الساهی است( 
 
 
 
 

75/0 

هقذاری آب در داخل ظرفی هطاتق ضکل  کِ رٍی هیس قرار دارد، هی ریسین. ارتفاع  -15
 تااتر قرار هی گیرد؟ ..................................  قسوتآب در کذام 
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 ایذ تِ سَاات زیر پاسخ دّیذ. آهَختِ  ّاهاضیيتر اساس آًچِ در هَرد  -16
 کٌین ًیرٍی هحرک افسایص هی یاتذ یا کاّص؟ ........................... ٍقتی از سطح ضیة دار استفادُ هی الف(

 ........................................................................................... ب( گطتاٍر ًیرٍ در کذام ضکل تیطتر است؟ چرا؟ 
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 سواات در صفحه بعد ادامه                                                                                  2صفحه 

 خویر کرُ  –سٌگ کرُ  –اقیاًَسی 
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 ّای ػلوی را یافتِ ٍ درست آى را داخل پراًتس تٌَیسیذ. ّای زیر غلطدر ػثارت -17

  آسواًی کِ تحت تاثیر ًیرٍّای گراًص تِ دٍر یک ستارُ در گردش است، قور گفتِ هی ضَدتِ جرم .)................................( 

  ّا در ًاحیِ کورتٌذ سیارکی، کِ تیي هریخ  ٍ زهیي ٍاقغ ضذُ است، تورکس یافتِ اًذ. )..................(درصذ سیارک 10تیص از 

  (...جرم آسواًی تا اتوسفر زهیي ایجاد هی ضَد، ضْاب سٌگ )ضخاًِ( ًاهیذُ هی ضَد. ).....ًَری کِ از ترخَرد یک............. 

75/0 

، طثقِ تٌذی هی کٌٌذ. تر ایي اساس ّر کذام از یا گرٍُ اصلی پٌج سلسلِگًَِ کِ هی داًیذ ّوِ جاًذاراى را در در  ّواى -18
 جاًذاراى زیر را در سلسلِ خَد قرار دّیذ. 

 

75/0 

 ) یک هفَْم اضافی است())الف(( تٌَیسیذ.هفَْم هَرد ًظر را از ستَى  ))ب(( اًتخاب ٍ در ستَى  -19

 
 

 . 
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 هتي زیر را تخَاًیذ ٍ تِ سَاات آى پاسخ دّیذ.  -20
 
 

 

 ..................................................... پززاسز؟ٔی ٞا ٟٔزٜبٝ ٔؼزفی وساْ ٌزٜٚ اس بی اِف( ٔتٗ فٛق
 ٞا را ٔؼزفی ٕ٘اییس؟  .......................................       ............................................. ٟٔزٜزٚ ٕ٘ٛ٘ٝ )ٔثاَ( اس ایٗ بیب( 
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 تِ سَاات زیر پاسخ دّیذ. )کاًگَرٍ(  جاًَر در هَرد -21
                                                        ..........................  ضٛز؟ بٙسی ٔیزر وساْ ٌزٜٚ اس پستا٘ساراٖ طبمٝاِف(واٍ٘ٛرٚ اس ٘ظز ٘حٜٛ پزٚرش خٙیٗ 

    ب( ٘حٜٛ تِٛس ٚ رضس ٚ ٕ٘ٛ ٘ٛساز واٍ٘ٛرٚ چٍٛ٘ٝ است؟
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 ....................................  "ٟٔزٜ زاری با پٛستی ٘اسن، ٔزطٛب ٚ بسٖٚ پِٛه ٞستٓ وٝ ٔی تٛا٘ٓ تٙفس پٛستی ٞٓ ا٘داْ زٞٓ. "ٔٗ چیستٓ؟   -22
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 آهَختِ ایذ تِ سَاات زیر پاسخ دّیذ.  تا ّن زیستيتر اساس آًچِ در هَرد  -23
 .................................... ٘اْ آٖ را بٙٛیسیس. یه اس خا٘ٛراٖ )) ذزس، ذشٜ، ٌٛسٖ لطبی(( لزار ٔی ٌیزز؟وساْ  1اِف( زر  حّمٝ ضٕارٜ 

 
 

 ٔٛرز اس ػٛأُ را ٘اْ ببزیس؟  سٜ است. سٝٔتفاٚتی باػث واٞص تٙٛع سیستی ض زر طَٛ ػٕز سٔیٗ ػٛأُ ب(
 
 
 
 

 

1 

 تَاًٌد با هراجعِ بِ سايت هٌدرج در سربرگ، سَال ٍ راٌّواي تصحیح ايي درس را هشاّدُ ًوايٌد.ّوکاراى هحترم هيآهَزاى عسيس ٍ داًش
 ۱0 جمع بارم                                                                 موفق باشيد                                                                                                                         4صفحه 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

 
 

     
       

 

ٟٔزٜ، بس٘ی ٘زْ ٚ بسٖٚ حّمٝ زار٘س ٚ زر بیطتز ٛراٖ بیذساٚ٘س خا٘ٛراٖ ٔتٙٛػی زر رٚی وزٜ سٔیٗ ذّك وززٜ است. یه ٌزٜٚ اس ایٗ خا٘
 باضس.  ٞا ٔیٞای ایٗ بی ٟٔزٜبریٝ ٚ وّسیٓ لابُ خذب اس واربززآٟ٘ا برطی سفت بٝ ٘اْ صسف، بسٖ را زر بز ٌزفتٝ است. تٟیٝ ٘د 

 ب اِف

ی زر سطح بزي وٝ ٔحُ ٚرٚز ٚ ذزٚج ٌاسٞا است.یٞا...................  : سٛراخ 

رسا٘ٙس. ٞای زیٍز ٌیاٜ ٔیٝ آب ٚ ٔٛاز ٔؼس٘ی را اس ریطٝ بٝ ا٘ساْی وی.................... :  ِِٛٝ ٞا 

 .بزآٔسٌی ٞای لٟٜٛ ای رً٘ پطت بزي  سزذس را ٌٛیٙس  : ................... 

ٖٞاٌسا 

آٚ٘س آبىص 

ٝ٘رٚس 

آٚ٘س چٛبی 

 

 ج( .................. ب( ............... جاًَراى الف( .............. آغازیاى سلسلِ 

 هخور  اکتَتاسیل  قوری خاًگی گل ضوؼذاًی  جلثک سثس ًوًَِ 

 

 3حّمٝ  2حّمٝ  1حّمٝ 



 ( رضوي ) استاى خراساى  هواهنگ پایه نهناات اهتحاى ؤراهنواي تصحيح س
     89 جبرانی هرداد نوبت:                   89-89سال تحصيلی : علوم تجربی                          درس : 

 98/90/89اهتحاى:      تاریخ

 اداره سنجش آهوزش وپرورش
Sanjesh.razavi.medu.ir 

 پاسخنامه  ردیف
 (25/0) ّاجلثک  د(                (25/0)  چگالیج(                    (25/0)   سادُ ب(                 (25/0) کاّصالف(     1

 (25/0) ّاٍیرٍس-4گسیٌِ د(     (25/0)کویاب تَدى– 2گسیٌِ ج(      (25/0)هتر 500-  2گسیٌِب(      (25/0)  سذین کلریذ-4 الف(  2

                (25/0)    کرتي رخیرُ ضذُ در خاک، آب ٍ سَخت ّای قسیلی ب(                   (25/0) کرتي رخیرُ ضذُ در جاًذاراى  (  الف 3
 Mg 12 (25/0)ب(                                   (25/0) ستَى )گرٍُ( دٍم الف(   4
     (25/0)  قاًَى پایستگی جرم (ب                                          (   25/0) گرم 6/11 الف( 5
 (  25/0) پیًَذ اضتراکی (ب                                               (    25/0)  هتاىالف(  6
زیرا ّر چِ تؼذاد کرتي ّای ّیذرٍکرتي تیطتر تاضذ، سٌگیي تر است.        D  (25/0   )ترش  -ب      A  (25/0   )ترش الف(   7

  25/0ضتاب )قاًَى دٍم ًیَتي(  8   (25/0)
شتاب متوسط   سمان  سزعت تغییزات 9                

ُ                                                

  25/0خاف جْت   یکذیگرًذ. ((. ّن جْت)) طثق قاًَى سَم ًیَتي، ًیرٍی کٌص ٍ ٍاکٌص ّن اًذازُ ٍ  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25/0جْت ًیرٍی خالص:  تِ سوت راست                                           25/0   ًیَتي 100   هقذار ًیرٍی خالص: 11
ٍ  25/0اگر رسَتات تِ داخل صذف یا تذى جاًذاری ًفَر کٌذ ج(                (    25/0)ایِ زیریي   ب( ،  (25/0. )فسیل راٌّواالف(  12 

 (              25/0) ٍ سخت ضَد،  قالة داخلی تَجَد هی آیذ. آثار تخص ّای داخلی تذى آى تر رٍی رسَتات تاقی تواًذ

 
 

ها، جزیان همزفتی عامل حزکت ورقه نیمه مایع دارد. کننذ که حالت خمیزی ومیروی خمیز کزه حزکت  (25/0) سٌگ کرُهای ورقه 13
 است (25/0) خویرکرُدر

14 F1/A1= F2/A2       (0.25)             15000N/1500cm2=F1/5cm2       (0.25)                 F1=50 N  (0.25) 
 

 
 

 
 

 (   25/0ّا یکساى است.  )ارتفاع آب در ّوِ ی قسوت 15
زیرا گطتاٍر تِ فاصلِ ًیرٍ تا هحَر چرخص یا تکیِ گاُ ٍاتستِ است تٌاترایي ضکل الف  -(25/0(   ب( ضکل الف )25/0الف( کاّص ) 16

  5/0گطتاٍر تیطتری دارد ٍ راحت تر هی چرخذ. 
17  (25/0).............سیارُ....... در گردش است، قور گفتِ هی ضَد ستارُ تِ جرم آسواًی کِ تحت تاثیر ًیرٍّای گراًص تِ دٍر یک...... 

  (25/0هطتری...ُ است، تورکس یافتِ اًذ. ).ٍاقغ ضذ زهیيدرصذ سیارک ّا در ًاحیِ کورتٌذ سیارکی، کِ تیي هریخ  ٍ  10تیص از... 

  ،(25/0.ضْاب...ًاهیذُ هی ضَد. )....... ضْاب سٌگ )ضخاًِ(ًَری کِ از ترخَرد یک جرم آسواًی تا اتوسفر زهیي ایجاد هی ضَد. 
 25/0  ج( قارچ ّا                    25/0ب(.تاکتری ّا                   25/0الف(گیاّاى  18
19 

 

 ب الف
 سوراخ های در سطح بزگ که محل ورود و خزوج گاسها است. .........25/0..........روسنه : 

 لوله های که آب و مواد معذنی را اس ریشه با انذام های دیگز گیاه می رساننذ.      25/0آونذ چوبی  : 

  بزآمذگی های قهوه ای رنگ پشت بزگ  سزخس را گوینذ. 25/0...هاگذان  : ........ 

 هاگذان 

 آونذ آبکش 

 روسنه 

 آونذ چوبی 

 25/0حلسٍى              25/0لیسِ وًَِ )هثال(:  ب( دٍ ً                        25/0ًرم تٌاى الف(   20
 تر هَجَد کیسِ درٍى تِ تَلذ از تؼذ ًَزاد 25/0 . ضَد هی هتَلذ ًارس صَرت تِ آى ًَزادب( (  25/0)  پستاًذار کیسِ دارالف(  21

  25/0. کنذمی تغذیه مادر شیز اس نمو و رشذ مزاحل شذن کامل تا نوساد دارًذ قرار ضیری غذد آى، در کِ خسدهی هادر ضکن رٍی

 ( 25/0قَرتاغِ ) 22
     25/0ػَاهل اًساًی -3         25/0یخثٌذاى   -2        25/0ترخَرد ضْاب سٌگ -1ب(                             25/0الف( خسُ   23

 ّوکار هحترم ضوي ػرض خذاقَت: تِ پاسخ ّای درست تر پایِ کتاب درسی ًورُ هٌظَر فرهاییذ.




