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تاريخ اهتحاى 79/31/31 :
هدت اهتحاى  07 :دقيقِ
ساعت شرٍع 3( 31 :بعدازظْر)

اهام علی (ع) :اًذیطیذى پیص اس اًجام کار اس لغشش در اهاى هاًذى است.

در عثارت ّای سیز جاّای خالی را تا اًتخاب کلوِ هٌاسة اس داخل جذٍل ،کاهل کٌیذ.

تارم
1

تاسداًِ  -گسل – تکیِ گاُ– فلَئَر – اًذاسُ ًیزٍ – درسُ – ًْاى داًِ – آّي
الف) بذى اًساى برای ساختي ّوَگلَبیي  ،بِ یَىً .................... ،یاز دارد.
ب) بسرگی گشتاٍر ًیرٍ بِ  ٍ .....................فاصلِ ًقطِ اثر ًیرٍ تا هحَر چرخؼ بستٍی دارد.
ج) اگر سًٌ ّای دٍ طرف شکستٍیً ،سبت بِ ّن جابجا شذُ باشٌذ .................. ،را بِ ٍجَد هی آٍرًذ.
د) بسیاری از گیاّاًی کِ اهرٍزُ رٍی زهیي ٍجَد دارًذ ،گیاّاى گلذارًذ .بِ گیاّاى گلذار .................. ،هی گَیٌذ.
2

1

گشیٌِ هٌاسة را اًتخاب کٌیذ.
الف) ضکل هقاتل  ،ساختار الکتزًٍی اتن ّای ّیذرٍصى ٍ اکسیضى را در هَلکَل آب ًطاى هی دّذ.
تزای تطکیل یک هَلکَل آب تیي اتن ّای ساسًذُ ،چٌذ پیًَذ اضتزاکی تطکیل هی ضَد؟

.0

0

.5

3 .3

5

0 .0

ب)داًص آهَس سوت راست تا ًیزٍی ً 50یَتٌی ٍ داًص آهَس سوت چپ تا ًیزٍی ً 110یَتٌی جعثِ را ّل هی دٌّذ ،هقذار

ًیزٍی خالع تزاتز است تا.............. :

ً 060 -0یَتي

ً 60 -5یَتي

ً 80 -3یَتي

ً 000 -0یَتي

ج) کذاهیک اس هحیط ّای سیز تزای فسیل ضذى هٌاسة تز است؟
 -0باتاق ّا

 -5هعادى ًوک

 -3هحیط ّای کن عوك دریا

 24هتي تِ هعزفی کذام گزٍُ اس هْزُ داراى هی پزداسد؟
د)

 -0خاکستر ّای آتشفشاًی

"هٟرُ داراًی با بذًی پَشیذُ از هَ یا پشن کِ از ًظر دستٍاُ ّای داخلی بذى ،پیچیذگی بیشتری دارًذ".
.0پستاًذاراى
 .3هاّی ّا
 .5دٍزیستاى
 . 0خسًذگاى

3

درست یا ًادرست تَدى عثارت ّای سیز را هطخع کٌیذ.

الف) اتیلي گلیکَل را در رادیاتَر خَدرٍ هی ریسًذ تا از یخ زدى آب در زهستاى جلَگیری کٌذ.

ب) در ّزم هادُ ٍ اًزصی ،فقط  00درصذ از هادُ ٍ اًرصی از یک تراز بِ تراز بعذی هٌتقل هی شَد.

درست ͏

درست ͏

ج) طبك اصل پاسکال ،درهایعات هحصَر ،فشار بذٍى ضعیف شذى بِ بخشٟای دیٍر هایغ ٍ ظرف هٌتقل هی شَد .درست ͏
د) آًٍذ ّای چَتی هَاد ساختِ شذُ در اًذام ّای فتَسٌتس کٌٌذُ را بِ سراسر پیکرُ گیاُ هی برًذ.

4

ضکل سیزً ،حَُ تطکیل پلی اِتِي را ًطاى هی دّذ.

الف) عٌاصز اصلی ساسًذُ پلی اِتِي را ًام تثزیذ؟ ............................

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

درست ͏

ًادرست ͏

ًادرست ͏
ًادرست ͏

ًادرست ͏

ب) یکی اس خَاظ فیشیکیِ اِتِي را تا پلی اِتِي هقایسِ کٌیذ................................................................................................ .

صفحِ 1

اداهِ سَاات در صفحِ تعذ

1
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اهام علی (ع) :اًذیطیذى پیص اس اًجام کار اس لغشش در اهاى هاًذى است.

تعداد سَال07 :

تارم

الف) راتطِ هقاتل ،کذام قاًَى ًیَتي را ًطاى هی دّذ؟

0/5

ب) در ضکل ،چْارچزخِ در حال حزکت است ،اگز ٍسًِ ای را رٍی چْار چزخِ قزار دّین ،ضتاب حزکت آى چِ تغییزی

هی کٌذ؟

6

هکعثی تِ ٍسى ً 4000یَتي را هطاتق ضکل ،رٍی سهیي قزارهی دّین ،هکعة چِ هقذار فطار تز سطح سهیي ٍارد هی کٌذ؟

7

ضکل رٍتزًٍَ ،عی ماشین ساده را ًطاى هی دّذًَ( .ضتي فزهَل هشیت هکاًیکی الشاهی است) .

(ًَضتي فزهَل الشاهی است).

0/75

1

الف) ًام ایي هاضیي چیست؟ ............................

ب)هشیت هکاًیکی آى چٌذ است؟ .....................

ج) تا چِ ًیزٍی هحزکی هی تَاى ٍسًِ ً 200یَتٌی را تاا تزد؟ ..................
8

در ضکل هقاتل اگز چزخ دًذُ ی ٍرٍدی را تا  12دًذُ 3 ،دٍر کاهل ٍ تػَرت ساعتگزد تچزخاًین ،چزخ دًذُ ی تشرگ تا

0/5

9

ًوَدار هقاتل را تفسیر کٌیذ.

0/5

 36دًذُ ،چند دور ٍ در چه جهتی هی چزخذ؟

تن
و ت داد سی

یا ا

صفحِ 2

اداهِ سَاات در صفحِ تعذ

م ی در ا ی
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تاريخ اهتحاى 79/31/31 :
هدت اهتحاى  07 :دقيقِ
ساعت شرٍع 3( 31 :بعدازظْر)

اهام علی (ع) :اًذیطیذى پیص اس اًجام کار اس لغشش در اهاى هاًذى است.

تعداد سَال07 :

در عثارت ّای سیز غلط علوی را یافتِ ٍ درست آى را داخل پزاًتش تٌَیسیذ.

تارم
0/75

 حذٍد  000سال پیؼ گالیلِ با اختراع اسطراب ٍ رصذ آسواى ،بِ شٌاخت دقیك تر جٟاى پرداخت).......................................( .

 بِ جرهی آسواًی کِ تحت تاثیر ًیرٍی گراًشی بِ دٍر یک ستارُ هی چرخذ ،قور هی گَیٌذ)..........................................( .
 بیؼ از  90درصذ سیارک ّا در ًاحیِ کوربٌذ سیارکی ،کِ بیي هریخ ٍ زهیي ٍاقغ شذُ است ،تورکس یافتِ اًذ)...............................( .

0/5

11

دٍ سیارُ منظ مه شمسی را ًام تثزیذ کِ فاصلِ آى ّا تا خَرضیذ کوتز اس یک ٍاحذ ًجَهی تاضذ؟

12

در جذٍل سیز ،هفاّین ستَى (الف) را تِ عثارت ّای هٌاسة آى در ستَى (ب) هتػل کٌیذ (تَجِ :یک هفَْم اضافی است).

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

الف

ب

*
عاهل سیاُ شذى خَشِ ّای گٌذم
*
شٌاختِ شذُ تریي گرٍُ آغازیاى
*
ًَعی قارچ تک سلَلی
ًَعی ٍیرٍس کِ با از بیي بردى گلبَل ّای سفیذ ،سیستن ایوٌی بذى را ضعیف هی کٌذ* .

13

در هَرد اکتری ها تِ سَاات سیز پاسخ دّیذ.

14

چیستا

1



ایذز



قارچ



جلبک



آًفلَآًسا



هخور

0/5

الف) باکتری ّا را هی تَاى در کذام گرٍُ قرار داد؟ (َّ ّستِ ای (یَکاریَت) یا پیؼ ّستِ ای (پرٍکاریَت))؟
ب) باکتری ّا دیَارُ یاختِ ای دارًذ  ،ایي ٍیضگی آًٟا را شبیِ کذام سلسلِ از جاًذاراى هی کٌذ؟ (یک هَرد)
0/5

!!!

الف) هطابك شکل ،بري ّایی با ظاّری شبیِ شاخِ دارم .در چِ گرٍّی از گیاّاى قرار هی گیرم؟

سرخظ ّا ͏ " ،
͏ ،
ًٟ ،اى داًِ ّا
" بازداًِ ّا ͏
ب) پشت بري ّاین برآهذگی ّای ًارًجی ٍ ق َُٟای رًً دارمً .ام ایي برآهذگی ّا را بٌَیسیذ؟
..........................

15

گیاها در سًذگی ها اًساًْا ًقص ّای گًَاگًَی دارًذ ،دٍ هَرد اس آًْا را تیاى کٌیذ.

16

هتي سیز را تخَاًیذ ٍ تِ سَاات آى پاسخ دّیذ.

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

0/5

.....................................................................................
0/75

خذاًٍذ جاًَاراى هتٌَعی در رٍی کزُ سهیي خلق کزدُ است .یک گزٍُ اس آًْا ،تعٌَاى سادُ تزیي جاًَراى دریاسی
ضٌاختِ هی ضًَذ .ایي جاًَراى در جای خَد ثاتت ّستٌذ .در پیکز آًْا ،سَراخ ّای کَچکی ٍجَد دارد کِ آب اس آًْا
ٍارد تذى جاًَر هی ضَد ٍ اس سَراخ تشرگ تاای تذى خارج هی ضَد.
الف) هتي فَق بِ هعرفی کذام گرٍُ از جاًَاراى هی پردازد؟ ...............................
ب) جریاى آب در بذى ایي جاًَراى ،در اًجام چِ کارّای بِ آًٟا کوک هی کٌذ؟ (دٍ هَرد ) .................
صفحِ 3

اداهِ سَاات در صفحِ تعذ

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

درس  :علَم تجربي

شوارُي داٍطلب :

ًَبت  :خرداد ماه79

ردیف

تعداد صفحات 2 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

اهام علی (ع) :اًذیطیذى پیص اس اًجام کار اس لغشش در اهاى هاًذى است.

17

تِ سَاات سیز پاسخ کَتاُ دّیذ.

18

در هَرد ایي جان ر تِ سَاات سیز پاسخ دّیذ.

19

ًقطِ هفَْهی سیز در هَرد گزٍُ ّای عوذُ خسندگا اهزٍسی است .آى را کاهل ًواییذ.

تعداد سَال07 :

تارم
0/75

الف) خرخاکی با داشتي  00عذد پای حرکتی ٍ پَستِ سخت ،جسء کذام گرٍُ از بٌذپایاى است؟ ......................
ب) سادُ تریي گرٍُ کرم ّا کِ بذًی پٟي ٍ دستٍاُ ّای گَارػ ٍ عصبی سادُ دارًذ ،چِ ًام دارًذ؟ .........................
ج) حلسٍى ٍ ّشت پا ًوًَِ ّای از کذام بی هٟرُ ّا ّستٌذ؟ ..................

0/5

الف) ایي جاًَر جسء کذام گرٍُ ازهٟرُ داراى طبقِ بٌذی هی شَد؟ .........................................
ب) غذای بیشتر ایي جاًَر ،حشرُ است ٍ با داشتي پَستی ًازک  ،هرطَب ٍ بذٍى پَلک  ،عاٍُ
برتٌفظ ششی  ،تٌفظ ً .....................یس اًجام هی دٌّذ .
1

خشًذگاى
هارّا

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

20

کزٍکَدیل

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

اک پطت دریایی

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

..........

آفتاب پزست

1/25

تز اساط آًچِ در هَرد ا هم ز ستن آهَختِ ایذ تِ سَاات سیز پاسخ دّیذ.

الف) در سًجیزُ غذایی سیز ،کذام جاًذار اس هَاد هعذًی ،هَاد آلی هی ساسًذ؟ دٍر آى را خط تکطیذ.
ب) اس ّوشیستی قارچ ٍ جلثک ،گلسٌگ تَجَد هی آیذً .قص قارچ ٍ جلثک در ایي ّوشیستی چیست؟

ًقص قارچ.................................................................. :

ًقص جلثک.................................................................... :

ج) ًوَدار هقاتل راتطِ تیي جوعیت یک ضکارچی ٍ ضکار را
در یک هٌطقِ ًطاى هی دّذ ،آى را تفسیز کٌیذ.

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
داًش آهَزاى عسيس ٍّوکاراى هحترم هي تَاًٌد با هراجعِ بِ سايت هٌدرج در سربرگ ،سَال ٍ راٌّواي تصحيح ايي درس را هشاّدُ ًوايٌد.
تصحیح ٍ ًورُ گذاری
با عذد

ًام ٍ ًام خاًَادگی
هصحح  /دبیر

با حرٍف

هَفك باشیذ.

ًورُ ًٟایی پظ از رسیذگی بِ
اعتراضات
با عذد

اهضاء

جوغ بارم

با حرٍف
اهضاء

02

تاریخ امتحان 79/31/31

راهنواي تصحيح سؤاات اهتحاى هواهنگ پایه نهن ( استاى خراساى رضوي )

درس  :علوم تجربی
ردیف
1

2

سال تحصيلی 79-79 :

الف) آّي ()0/25

الف) گشیٌِ )0/25( 2

ب)ًیزٍ ()0/25

ب) گشیٌِ )0/25( 2

نوبت عصر

پاسخٌاهِ

ج)گسل ()0/25

ج) گشیٌِ )0/25( 3

4

الف) کزتي ّ ٍ 0/25یذرٍصى ( )0/25ب) اتي گاسی است در حالی کِ پلی اتي جاهذ است )0/25( .در هجوَع ً 0/75وزُ

5

الف ) قاًَى دٍم ًیَتي (– )0/25ب) کاّص هی یاتذ 0/25 .در هجوَع ً 0/ 5وزُ
00

د) غ ()0/25

د) گشیٌِ )0/25( 4

در هجوَع ً 1وزُ

3

0 52

ج)ظ ()0/25

د) ًْاى داًِ ()0/25

در هجوَع ً 1وزُ

الف) ظ ()0/25

6

ب) ظ ()0/25

اداره سنجش آهوزش وپرورش

0000
00

0 52

فشار

در هجوَع ً 1وزُ

 0 52فشار

ًیرٍ
هساحت سطح

در هجوَع ً 0/75وزُ
7

الف) قزقزُ هتحزک ()0/25

ب) )0/25( 2

ج) ً = 011 Nیزٍی هحزک

 0 52هسیت

ًیرٍی هقاٍم
ًیرٍی هحرک

()0/25

در هجوَع ً 1وزُ
در هجوَع ً 0/5وزُ

8

یک دٍر ( ٍ )0/25پاد ساعتگزد ()0/25

9

تعذاد ٍ تٌَع فسیل در هحیط ّای دریایی تیطتز است ( )0/25سیزا ضزایط اسم تزای فسیل ضذى در دریا تْتز است ()0/25
در هجوَع ً 0/5وزُ

00

در عثارت ّای سیز غلط هاي علوی را یافتِ ٍ درست آى را داخل پزاًتش تٌَیسیذ.

 حذٍد  400سال پیص گالیلِ تا اختزاع اسطزاب ٍ رصذ آسواى ،تِ ضٌاخت دقیق تز جْاى پزداخت.( .تلسکَج)0/25

 تِ جزهی آسواًی کِ تحت تاثیز ًیزٍی گزاًطی تِ دٍر یک ستارُ هی چزخذ ،قوز هی گَیٌذ.........( .سیارُ)........0/25 ..
 تیص اس  90درصذ سیارک ّا در ًاحیِ کوزتٌذ سیارکی ،کِ تیي هزیخ ٍ سهیي ٍاقع ضذُ است ،توزکش یافتِ اًذ......( .هطتزی).0/25 .

00

عطارد 0/25
سّزُ /25
هجوَعً-1/250وزُ
در

05

در هجوَع ً 0/5وزُ
الف

در

هجوَع
ً 1وزُ

*
عاهل سیاُ شذى خَشِ ّای گٌذم
*
شٌاختِ شذُ تریي گرٍُ آغازیاى
ًَعی قارچ تک سلَلی
*
ًَعی ٍیرٍس کِ با از بیي بردى گلبَل ّای سفیذ ،سیستن ایوٌی بذى را ضعیف هی کٌذ* .

03

الف) پزٍکاریَت ( - 0/25ب) گیاّاى – یا تزخی آغاسیاى  0/25در هجوَع ً 0/5وزُ

00

الف) سزخس ّا  - 0/25ب) ّاگذاى  0/25در هجوَع ً 0/5وزُ

02

فتَسٌتش – تْیِ کاغذ – تعٌَاى دارٍّای قلثی – طة سٌتی دٍ هَرد کافی است در هجوَع ً 0/5وزُ

ب


ایذز



قارچ



جلبک



آًفلًَسا



هخور

06

الف) اسفٌج (  – ) 0/25ب) تٌفس ٍ گَارش  0/5در هجوَع ً 0/75وزُ
ج) ًزم تٌاى در هجوَع ً 0/75وزُ

07

الف) سخت پَستاى  0/25ب) کزم پْي 0/25

08

الف) دٍسیستاى  0/25ب) تٌفس پَستی  0/25در هجوَع ً 0/5وزُ

09

خرًذگاى

هارّا

مار

.اک پشت ّا ...

اک پشت دریایی

......کرٍکَدیل ّا

.......سَسوارّا...

....توساح .........

آفتاب پرست

در هجوَع ً 1وزُ
50

الف) گیاُ 0/25

ب) قارچ ،هَاد هعذًی را تزای جلثک فزاّن هی آٍرد  ٍ 0/25جلثک تا اًجام دادى فتَسٌتش ،کزتَّیذرات ّای هَرد ًیاس خَد ٍ

قارچ را تأهیي هی کٌذ 0/25

ج) تعذاد ضکارچیاًی کِ هی تَاًٌذ در یک تَم ساسگاى سًذگی کٌٌذ ،تِ تعذاد جاًَراًی تستگی دارد کِ ضکار آًْا هی ضًَذ«
0/5

در هجوَع ً 1/25وزُ

ّوکار هحترم ضوي عرض خذاقَت :بِ پاسخ ّای درست بر پایِ کتاب درسی ًورُ هٌظَر فرهاییذ.

