« باسوِ تعالي »
ًام :

تاريخ اهتحاى13۳۱/03/11 :

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

ًام خاًَادگي :

هدت اهتحاى  ۷0 :دقيقه

ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش

ًام آهَزشگاُ :

ساعت شرٍع  10 :صثح

سَاات اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن(هتَسطِ اٍل)

درس  :علَم تجربي

شوارُي داٍطلب :

ًَبت  :خرداد ماه ۳۱

تعداد سَال1۳ :
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سَاات

رزیف

1

تعداد صفحات 4 :

بارم

1

عثارت های علمی زیر را تا انتخاب کلمه منا سة از داخل پرانتس کامل کنيذ.
الف) فلشی جاهذ،کِ تا آب ٍ اکغیضى تِ ؽذت ٍاکٌؼ هی دّذ ،ایي فلش (مس ( -)Cuسدین (ً ))Naام دارد.

ب) اگز فقط آثار ٍ ؽکل تزجغتگی ّا ٍ اجشای عطح خارجی صذف یا اعکلت جاًذار در رعَتات تزجای تواًذ ٍ تِ فغیل تثذیل ؽَد،

(قالة ذارجی -قالة زاذلی) تؾکیل هی ؽَد.

ج) عٌگّای فضایی کِ ٍارد جَ سهیي هیؽًَذ ٍ تِ عطح سهیي تزخَرد هیکٌٌذ ( شرانه – شْاب ) ًام دارًذ.

2

د) لکِّای سرد رٍی تزگ ٍ عیاُ ؽذى خَؽِّای گٌذمً ،ؾاى دٌّذُی ٍجَد (آغازیاى -قارچ ّا) در ایي گیاّاى اعت.

1

گسینهی مناسة را انتخاب کنيذ.
الف) کدامیک از مدل ّای زیر ،بیانگر عٌصری است که زراولیي ستَى(گروه) جدول تٌاوبی عٌاصر قرار زارز؟

()1

()3

()2

ب) زرصَرتی که جرم کتاب علَم شوا 600 ،گرم باشد ،وزى آى زر زمیي حدوزاً چٌد نیَتي است؟

()4

ً 60 -2یَتي
ً 600-1یَتي
ً 6 -3یَتي  0/6 – 4 نیَتي 
ب) گروّی ازجانَراى که به ّن شثیهاند و می تَانٌد ازعریق تَلید مثل ،زازهّایی شثیه ذَز با قابلیت زنده ماندى و
ج)
تَلید مثل به وجَز آورند ................... ،نامیده میشَند.

 . 1راعتِ 

 .2خاًَادُ 

 .3گًَِ 

 .4جٌظ 

ز) بسیاری از گیاّانی که امروزه روی زمیي وجَز زارند ،گیاّاى گلزار ّستٌد .به ایي گیاّاى  ..................میگَیٌد.
ٍجَد آهذُ اعت؟
ایزاى،
ج) در اثز
 .4تاسداًِ 
تِ 
ؽٌاعیخشُ
داًِکذامپذیذُ سهیي .3
ٍرقًِْاى
تزخَرد ٍرقِ عزتغتاى تا .2
عزخظ 
.1
3

4

 .4پَعتِ جذیذ در خلیج

 .3گغتزػ تغتزدریای عزخ
 .2رؽتِ کَُ الثزس
 . 1رؽتِ کَُ ساگزط
صحيح یا غلط تودن هر یک از عثارتهای زیر را مشخص کنيذ.
فارط
صحیح
الف) تٌَع ٍ تعذاد فغیلّا در هحیطّای تیاتاًی ًغثت تِ هحیطّای دریایی تیؾتز اعت.
ب) در عطح ؽیثذار هیتَاى جغن عٌگیي را تا ًیزٍی تیؾتز؛ اها در هغافتی طَاًیتز ،تِ عوت تاا حزکت داد .صحیح
صحیح
ج) اس عن هارّا در تْیِ تعضی اس دارٍّا هثل دارٍّای قلثی ،ضذ خًَزیشی ٍ عزطاى اعتفادُ هیؽَد.
صحیح
د) جشایز خارک ٍ کیؼ ًوًَِای اس جشایز هزجاًی ّغتٌذ.
زر شکل زیر ،ساذتار الکترونی عٌصرّای ّیدروغى و اکسیػى ،زر مَلکَل آب نشاى زازه شده است.

الف) ًَع پیًَذ را در هَلکَل آب هؾخص کٌیذ......................... .
ب) در هذار آخز اتن اکغیضى در هَلکَل آب،
چٌذ الکتزٍى ٍجَد دارد؟ .....................................

صفحه 1

ادامه سواات در صفحه تعذ

غلط

1

غلط
غلط
غلط
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« باسوِ تعالي »
ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

ًام :
ًام خاًَادگي :
ًام آهَزشگاُ :

ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش
سَاات اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن(هتَسطِ اٍل)

درس  :علَم تجربي

شوارُي داٍطلب :

ًَبت  :خرداد ماه ۳۱

Sanjesh.razavi.medu.ir

سَاات

رزیف

5

تاريخ اهتحاى13۳۱/03/11 :

هدت اهتحاى  ۷0 :دقيقه
ساعت شرٍع  10 :صثح
تعداد صفحات 4 :

تعداد سَال1۳ :

گاز بیرنگی ّستن که به عَر عثیعی به وسیله برذی از میَهّای رسیده مانٌد مَز آزاز

میشَم.

بارم

0/5

الف) هي چِ گاسی ّغتن ؟
ب) اگز هزا را در یک ظزف درتغتِ گزها دٌّذ ،تا یک تغییز ؽیویایی تِ چِ هادُای تثذیل
هی ؽَم؟

6

رانٌده ای زر یک مسیر مستقین ،سرعت ذَزرویی را زر مدت  5ثانیه از  11متر بر ثانیه به  31متر بر ثانیه رسانده است.

0/75

7

زر شکل مقابل:

0/5

8

الف) با تَجه به شکل مقابل ،نَع حرکت ورقهی سٌگکره

2

شتاب متَسظ ذَزرو را برحسة متر بر مربع ثانیه (  ) m/sحساب کٌید( .باشکر فرمَل)

الف) گؾتاٍر ًاؽی اس کذام ًیزٍ هیخَاّذ اّزم را عاعتگزد تچزخاًذ؟
ب) در حالت تعادل ،تِ ًغثت اًذاسُی ًیزٍی هقاٍم تِ اًذاسُی ًیزٍی هحزک
چِ گفتِ هی ؽَد؟
............................

را مشرص کٌید…………………………. .

0/5

ب) ایي نَع حرکت بیشتر زر کجا رخ می زّد؟

9

ّرگاه نیروی معیٌی را به زو سغح ( )1و ( )2وارز کٌین ،فشار زر کدام سغح

بیشتراست؟ چرا؟

صفحه 2

ادامه سواات در صفحه تعذ

0/5

« باسوِ تعالي »
ًام :

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

ًام خاًَادگي :

ساعت شرٍع  10 :صثح

سَاات اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن(هتَسطِ اٍل)

درس  :علَم تجربي

شوارُي داٍطلب :

ًَبت  :خرداد ماه ۳۱

تعداد صفحات 4 :

تعداد سَال1۳ :
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سَاات

رزیف

زر جدول زیر ،مفاّین علوی ستَى (الف) را به عثارتّای مٌاسة آى زر ستَى (ب) با ذظ متصل کٌید(.یک کلوِ اضافی اعت)
الف
*
عال ًَری
*
اعطزاب
*
ٍاحذ ًجَهی
صَرتّای فلکی *
*
قوز

11

هدت اهتحاى  ۷0 :دقيقه

ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش

ًام آهَزشگاُ :

10

تاريخ اهتحاى13۳۱/03/11 :

بارم

1

ب
 جزم آعواًی کِ در اثز ًیزٍی گزاًؼ تِ دٍر یک عیارُ در گزدػ اعت.
 هَقعیت عتارگاى در آعواى کِ تِ ؽکلّا ٍ صَرتّای خاصی دیذُ هیؽًَذ.
 اتشار ًجَهی کِ تزای تعییي ساٍیِ ارتفاع عتارگاى ٍ هطالعات ًجَهی دیگز اعتفادُ هیؽَد.

 تِ فاصلِای کِ ًَر درهذت سهاى یک عال طی هیکٌذ.

زر قرقرهی مرکة مقابل اگرنیروی محرک 50 Nو نیروی مقاوم 100 Nباشد؛

1/5

ّرگاه عٌاب تَسظ شرصی به اندازه 0/4 mکشیده شَز ،مغلَب است :
الف) کار ًیزٍی هحزک چٌذ صٍل هی ؽَد؟(رکز فزهَل ضزٍری اعت)

ب) جاتِجایی ٍسًِ چقذر خَاّذ تَد؟
12

الف) اجرام فضایی که بیي مدار مرید و مشتری واقع شدهاند ،چه نام زارند؟

0/25

ب) جلثکّا شٌاذته شدهتریي گروه آغازیاىاند .ایي آغازیاى چه کاربرزّایی میتَانٌد زاشته باشٌد؟(4مَرز)

ج) نام گیاّی را بٌَیسید که از آى نَعی زارو ،برای بیواراى قلثی تْیه میکٌٌد.
13

1

0/25

جدول زیر بعضی تفاوتّای زو گروه گیاّاى نْاندانه( تکلپهایّا و زولپهایّا) را نشاى می زّد .زر جای ذالی واغهی
مٌاسة را بٌَیسید.

نْاىزانگاى

صفحه 3

برگ

گل

تک لپهایّا

رگثرگّا ..................

تعداز گلثرگّا ..................

زو لپهایّا

رگثرگّا ..................

تعداز گلثرگّا ..................

ادامه سواات در صفحه تعذ

1

« باسوِ تعالي »
ًام :

تاريخ اهتحاى13۳۱/03/11 :

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

ًام خاًَادگي :

هدت اهتحاى  ۷0 :دقيقه

ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش

ًام آهَزشگاُ :

ساعت شرٍع  10 :صثح

سَاات اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن(هتَسطِ اٍل)

درس  :علَم تجربي

شوارُي داٍطلب :

ًَبت  :خرداد ماه ۳۱

تعداد صفحات 4 :

تعداد سَال1۳ :
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سَاات

رزیف

بارم

تصَیر مقابل مربَط به نَعی بٌدپا است.

14

الف) ایي جاًَر درکذام گزٍُ اس تٌذپایاى قزار دارد؟............................

0/5

ب) ًام ایي جاًَر را تٌَیغیذ؟ ......................................
15

ّریک از عثارتّای زیر ،ویػگی کدام یک از جانَراى بی مْره را بیاى میکٌد؟

16

مشرص کٌید ّر یک از تصاویر زیر ،مربَط به کدام گروه از جانَراى مْرهزار است؟

الف) تذًی ًزم ٍ تذٍى حلقِ دارًذ ،تیؾتز آىّا صذفدار تَدُ ٍ عاکي دریا ٍ خؾکیاًذ)...................................( .
ب) عادُتزیي گزٍُ کزمّا کِ تذًی پْي تا دعتگاُ عصثی ٍ گَارػ عادُ داؽتِ ٍ عوذتاً اًگلاًذ).....................................( .
ج) جاًَراًی دریاسی کِ در جای خَد ثاتتاًذ ٍ در پیکز آىّا عَراخّای کَچکی ٍجَد دارد کِ آب اس آًْا ٍارد هیؽَد).......................(.

ب)..................................

الف)..................................

0/75

0/75

ج ) ................................

17

پستاندار تروگصاری که زر آب به ذَبی شٌا میکٌد و زر کٌار آب ،انه میسازز ،چه نام زارز؟

0/25

18

شکل مقابل ّ ،رم مازه و انرغی را زر زنجیرهّای غصایی نشاى میزّد.
دریافت خَد را اس ؽکل در یک عطز تیاى کٌیذ.

0/5

19

الف)گاّی رابغهی ّوعیستی زو جاندار به تشکیل مَجَزی جدید می انجامد .گلسٌگ چٌیي مَجَزی است که از
ّوعیستی قارچ و جلثک تشکیل می شَز .نقش قارچ و جلثک را زر زندگی گلسٌگ بٌَیسید.
ًقؼ قارچ.................................................... :
ًقؼ جلثک.................................................. :
جٌگل گلغتاى ()............................
ب) نَع ّریک از بَم سازگاى را بٌَیسید .تااب ؽادگاى () ..............................

0/5

صفحه4

موفق تاشيذ

تصحیح ٍ ًوزُ گذاری
تا عذد

ًام ٍ ًام خاًَادگی
هصحح  /دتیز

تا حزٍف

ًوزُ ًْایی پظ اس رعیذگی تِ
اعتزاضات
تا عذد

اهضاء

جمع تارم

تا حزٍف
اهضاء

0/5
15

تاریخ اهتحاى۸۹/0۰/11 :

راٌّواي تصحيح سؤاات اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن ( استاى خراساى رضَي )

درس  :علَم تجربی
ردیف
1

سال تحصيلی ۸۹-۸۹ :

الف) عذین ()0/25

خرداد هاًَُ( ۸۹بت صبح)

ب) قالة خارجی ()0/25

ج) ؽخاًِ ()0/25

2

الف) گشیٌِ )0/25( 1

3

الف)ًادرعت ()0/25

ب) ًادرعت ()0/25

4

الف) پیًَذ اؽتزاکی( کٍَااًغی) ( )0/25ب)  8الکتزٍى ()0/25

5

ب -پاعتیک ( الیاف هصٌَعی) ()0/25

د) قارچ ّا ()0/25

ج)گشیٌِ )0/25( 3

د)گشیٌِ )0/25( 4

ج) درعت ()0/25

(38 -18 = 20 )0/25

د) درعت()0/25

6

()0/25

7

الف) ًیزٍی هحزک ()0/25

8

الف) ٍرقِ اهتذاد لغش ()0/25

9

الف) در عطح )0/25( 2
ب -سیزا ّزچِ عطح کوتز تاؽذ فؾار ٍارد تز عطح تیؾتز اعت (فؾار تا ًیزٍ ًغثت هغتقین ٍتا عطح ًغثت عکظ دارد) ()0/25

10

20 ÷ 5 = 4 m/s2

Sanjesh.razavi.medu.ir

پاعخٌاهِ

ب) گشیٌِ)0/25( 3

الف) گاس اتي ()0/25

ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش

()0/25

ب -هشیت هکاًیکی ()0/25
ب) درتغتز اقیاًَط ّا ()0/25

-

ب

الف

*
عال ًَری
*
اعطزاب
*
ٍاحذ ًجَهی
صَرت ّای فلکی *
*
قوز

•

•
•
•

جزم آعواًی کِ در اثز ًیزٍی گزاًؼ تِ دٍر یک عیارُ در گزدػ اعت.
هَقعیت عتارگاى در آعواى کِ تِ ؽکل ّاٍ صَرت ّای خاصی دیذُ ؽًَذ.
اتشار ًجَهی کِ تزای تعییي ساٍیِ ارتفاع عتارگاى ٍ هطالعات ًجَهی دیگز اعتفادُ هی ؽَد.
تِ فاصلِ ای کِ ًَر درهذت سهاى یک عال طی هی کٌذ..
ّز هَرد 0/25

(= 50N ×0/ 4m = 20J )0/5

11

()0/25جابه جایی × نیروی محرک = اندازه کار نیروی محرک

( )0/25متر = 0/2جابه جایی ( )0/25جابه جایی × )0/25( 20 J=100 Nجابه جایی × نیروی مقاوم =  20 Jاندازه کار نیروی مقاوم =اندازه کار نیروی محرک

12

13

ب) )1تَلیذ اکغیضى )2 ،غذای جاًَراى آتشی هاًٌذ هاّیْا  )3 .در عاختي هَاد تْذاؽتی  )4هکولّای
الف) عیارک ّا (0/25
غذایی ،تِ ٍیضُ ٍیتاهیي ّا )5داًؾوٌذاى در تاػ اًذ تا اس جلثکْا عَختْای پاک تَلیذ کٌٌذ ّزهَرد تا  4هَرد (ً )0/25وزُ هٌظَر ؽَد.
ج) گل اًگؾتاًِ ()0/25
درگیاّاى تکلپِای رگثزگّا هَاسی ٍ گلثزگّا هضزتی اس عِ اًذ .
درگیاّاى دٍلپِ رگثزگّا هٌؾعةاًذ ٍگلثزگ ّا هضزتی اس چْار ٍ پٌجاًذ.
() 0/25

ّزهَرد () 0/25

14

الف ) عخت پَعتاى

15

الف )

ًزم تٌاى

16

الف )

دٍسیغتاى

17

پاتی پَط یا ًَک اردکی () 0/25

18

ًؾاى هی دّذ در ّز تزاس هقذاری اس هادُ ٍ اًزصی آى کن هی ؽَد )0/25( .
ٍ فقط  10درصذ هادُ ٍ اًزصی اس یک تزاس تِ تزاس تعذی هٌتقل هی ؽَد) 0/25 (.

19

الف) قارچ ،هَاد هعذًی را تزای جلثک فزاّن هی آٍرد) 0/25( .
جلثک تا اًجام دادى فتَعٌتش ،کزتَّیذرات ّای هَرد ًیاس خَد ٍ قارچ را تأهیي هی کٌذ) 0/25 ( .
ب)تااب ؽادگاى تَم عاسگاى آتی ــ خؾکی اعت ( )0/25جٌگل گلغتاى ًوًَِ ای اس تَم عاسگاى خؾکی ()0/25

() 0/25
() 0/25

ب) خزخاکی () 0/25
ب)
ب)

کزم ّای پْي () 0/25
پزًذگاى

() 0/25

ج) اعفٌج ّا

() 0/25

خشًذگاى

() 0/25

ج)

ّوکار هحترم ضوي عرض خداقَت :بِ پاسخ ّاي درست بر پایِ کتاب درسی ًورُ هٌظَر فرهایيد.

