« باسوِ تعالي »
ًام :

تاريخ اهتحاى ۸۹/03/11 :

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

ًام خاًَادگي :

هدت اهتحاى  ۰0 :دقيقه

ادارُ سٌجش آهَزش ٍ پرٍرش

ًام آهَزشگاُ :

ساعت شرٍع 1( 13 :تعذازظهر)

سَاالت اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن(هتَسطِ اٍل)

درس  :علَم تجربي

شوارُي داٍطلب :
ًَبت  :خرداد ماه ۸۹

تعداد صفحات 4 :
تعداد سَال1۹ :

Sanjesh.razavi.medu.ir

سدٗف

سَاالت

1

عثارت های علمی زیر را تا انتخاب کلمه مناسة از داخل پرانتس کامل کنيذ.

تاسم

1

الف) زر تْیۀ کَزّای ضیویایی ٍ هَاز هٌفدزُ (سَلفَسٗک اس٘ذ – آهًَ٘اک )کاربزز زارز.
ب) بِ تغییزات سزػت یک هتحزک بز هست سهاى تغییز سزػت ( ،ضتاب هتَسظ -سشعت هتَسظ) هی گَیٌس.
ج) زر ّیسرٍکزبيّا ،با افشایص تؼساز کزبيً ،یزٍی ربایص بیي هَلکَل ّا ٍ ًقطِ خَش ( ت٘طتش – کوتش) هیضَز.
ز)بِ ًیزٍی اغطکاکی کِ زرذالف خْت ًیزٍی ها بِ خسن ٍارز ضسُ ٍ هاًغ حزکت خسن هیضَز (اصغکاک اٗستاٖٗ – اصغکاک جٌثطٖ) هیگَیٌس.

2

1

گسینه مناسة را انتخاب کنيذ.

الف) حل کشدى کذام هادُ دس آب ،حشکت َٗىّا دس آب سا تِ دسستٖ ًطاى هٖ دّذ؟
 -1اتیلي گلیکَل 

 -2بلَرّای کات کبَز 

 -4ضکز 

 -3اتاًَل 

ب)دس ضکل صٗش ،هقذاس ً٘شٍٕ خالصٖ کِ تش جسن ٍاسد هٖ ضَد ،چٌذ ًَ٘تي است؟

ً20 -1یَتي 

ً 40-2یَتَى 

ً 200-4یَتي

ً 100 -3یَتي 

ج) دسهحل دٍس ضذى ٍسقِّإ سٌگکشٓ صه٘ي کذام پذٗذٓ صه٘ي ضٌاسٖ اٗجاد ًوٖضَد؟
 -1چیي ذَرزگی 

 -2ایداز پَستۀ خسیس ٍ خَاى 

 -4سهیي لزسُ 

 -3آتطفطاى 

ب)عثاست صٗش تِ هعشفٖ کذام کشم هٖپشداصد؟
د)
"تذًٖ حلقِ حلقًِ ،شم ٍ هاّ٘چِإ ،داسإ پَست هشعَب تا هَٗشگّإ فشاٍاى"
 -1آسکاریس
3

ًَ -3اری (کسٍ) 

 -2پالًاریا 

 -4کزم ذاکی 

ضٌاسی بِ
غلطپسیسُ
ایزاى،یاکسام
ج) زر اثز بزذَرز ٍرقِ ػزبستاى با ٍرقِ
است؟ مشخص کنيذ.
آهسُزیر را
ٍخَزهای
عثارت
سهیي یک از
تودن هر
صحيح
 .4پَستِ خسیس زر ذلیح فارس
 .3گستزش بستززریای سزخ
 .2رضتِ کَُ البزس
 . 1رضتِ کَُ ساگزس
غلط 
غحیح 
الف) یُس یکی اس هَازی است کِ بِ ذویززًساى هیافشایٌس تا اس پَسیسگی زًساى خلَگیزی کٌس.

ب) سسین اتوی است کِ با اس زست زازى یک الکتزٍى بِ یَى هثبت (کاتیَى) تبسیل هیضَز.

غحیح 

غلط 

ج) بیص اس  90زرغس سٌگْای فضایی زر ًاحیِای ،بیي هسار هزید ٍ هطتزی ٍاقغ ضسُاًس.

غحیح 

غلط 

ز)پستاًساراًی هثل کفتار ٍ ضغال زر طبیؼت با ذَرزى الضِ خاًَراى زر پاکساسی طبیؼت ًقص زارًس.

غحیح 

غلط 

1

جاّإ خالٖ سا تا عثاسات علوٖ هٌاسة کاهل کٌ٘ذ؟
4

الف) هایؼی غلیظ ٍ سیاُ رًگ با بَی ذاظ کِ اس ّیسرٍصى ٍ کزبي ساذتِ ضسُ استً ....................................... ،ام زارز.
ب) بِ هدوَع طَلّایی کِ یک هتحزک اس هبسأ تا هقػس هیپیوایس............................................،گفتِ هیضَز.

صفحه 1

ادامه سواالت در صفحه تعذ
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« باسوِ تعالي »
ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

ًام :
ًام خاًَادگي :
ًام آهَزشگاُ :

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

درس  :علَم تجربي

شوارُي داٍطلب :
ًَبت  :خرداد ماه ۸۹

Sanjesh.razavi.medu.ir

سدٗف

5

تاريخ اهتحاى ۸۹/03/11 :
هدت اهتحاى  ۰0 :دقيقه
ساعت شرٍع 1( 13 :تعذازظهر)
تعداد صفحات 4 :
تعداد سَال1۹ :

سَاالت

الف) چشا گشفتي پًَض ت٘ي دٍ اًگطت ٍ فطشدى آى هٖ تَاًذ سثة آس٘ة سساًذى تِ ٗکٖ

تاسم

0/5

اصاًگطتّا ضَد ؟
ب) دٍ ٍس٘لِ کِ تش هثٌإ اصل پاسکال کاس هٖکٌٌذ سا ًام تثشٗذ.
0/5
.......................................
6

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

هٖ داً٘ذ کِ تخص ٍس٘عٖ اص سغح صه٘ي سا سٌگّإ سسَتٖ پَضاًذُ است .چِ ٍٗژگّٖاٖٗ دس سٌگّإ سسَتٖ ،تاعث

0/5

اّو٘ت ٍ کاستشد آًْا دس هغالعٔ تاسٗخچٔ صه٘ي ضذُ است؟(دٍ هَسد)

7

هغاتق ضکل ،تِ سؤاالت صٗش پاسخ دّ٘ذًَ( .ضتي فشهَل الضاهٖ است)
ّزگاُ ًیزٍی هحزک ٍارز بز طٌاب ً 100یَتي ٍ ًیزٍی هقاٍم ً 200یَتي باضس ،زر غَرتی کِ
طٌاب تَسط ضرع بِ اًساسُ  0/4هتزکطیسُ ضَز:
الف) کار ًیزٍی هحزک چٌس صٍل هی ضَز؟

0/5

0/5

ب) خابِ خایی ٍسًِ چقسر ذَاّس بَز؟

0/5

پ) هشیت هکاًیکی قزقزُ راحساب کٌیس؟

تاتَجِ تِ هغالة علوٖ کِ دس فصل ًگاّٖ تِ فضا آهَختِاٗذ ،تِ سؤاالت صٗش پاسخ کَتاُ دّ٘ذ .
8

الف) خزم آسواًی کِ تحت تاثیز ًیزٍی گزاًص بِ زٍر یک سیارُ زر گززش باضس ،چِ ًاهیسُ هی ضَز؟

ب) ػٌاغز اغلی تطکیل زٌّسُ ذَرضیس را ًام ببزیس.

ج) زر گذضتِ بزای تؼییي ساٍیِ ارتفاع ستارگاى ٍ سایز هطالؼات ًدَهی اس چِ ٍسیلِای استفازُ هی ًوَزًس؟
ز) زر بیي سیارات هٌظَهۀ ضوسی ػالٍُ بز سهیي کسام سیارُ ،قابلیت بزرسی ضزایط حیات را زارز؟

صفحه 2

ادامه سواالت در صفحه تعذ

1/25

« باسوِ تعالي »
ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

ًام :
ًام خاًَادگي :

سَاالت اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن(هتَسطِ اٍل)

درس  :علَم تجربي

شوارُي داٍطلب :
ًَبت  :خرداد ماه ۸۹

ساعت شرٍع 1( 13 :تعذازظهر)
تعداد صفحات 4 :
تعداد سَال1۹ :

Sanjesh.razavi.medu.ir

سدٗف

9

هدت اهتحاى  ۰0 :دقيقه

ادارُ سٌجش آهَزش ٍ پرٍرش

ًام آهَزشگاُ :

تاريخ اهتحاى ۸۹/03/11 :

تاسم

سَاالت
جذٍل صٗش ،دس هَسد گًَاگًَٖ جاًذاساى است .هفاّ٘ن ستَى (الف) سا تِ عثاستّإ هٌاسة آى دس ستَى (ب) هتصل کٌ٘ذ.
(ٗک کلوِ اضافٖ است )
الف
ٍیزٍس
خلبک
گًَِ
باکتزی
قارذ

10

ب
*
*
*
*
*



اطزاف هازُ ٍراثتی ایي خاًَر پَضص هطرع ًسارز.
.
هزس هیاى هَخَزات سًسُ ٍ غیز سًسُ کِ ساذتار یاذتِای ًسارًس.



ضٌاذتِ ضسُ تزیي گزٍُ اس آغاسیاى بِ ضوار هیآیٌس.



سازُّایی ضبیِ ذَز با قابلیت سًسُ هاًسى ٍ تَلیس هثل بِ ٍخَز هیآٍرًس .



دسستٖ ٗا ًادسستٖ عثاست صٗش سا تا اسائِٕ دل٘ل ت٘اى کٌ٘ذ.

1

0/5

"اص گشٍُّإ تضسگتش تِ گشٍُّإ کَچکتش ،تفاٍتّإ افشاد ت٘طتش هٖضَد؛ دس حالٖ کِ ضثاّتّإ آًْا کوتش هٖضَد".

11

الف)

ضکل صٗشتخصّإ هتفاٍت چِ ًَع گ٘اّٖ سا ًطاى هٖ دّذ؟ .........................

ب) قسوتّإ خَاستِ ضذُ سا سٍٕ ضکل ًامگزاسٕ کٌ٘ذ؟

12

دس تس٘اسٕ اص گ٘اّاى تخاسآب اص سٍصًِّإ تشگ خاسج هٖضَد ٍ دس تعضٖ تشگّا تعذاد سٍصًِّا دس دٍ عشف تشگٗ ،کساى

1

0/5

ً٘ست .تا چِ هادُإ هٖتَاى اٗي ٍاقع٘ت سا ثاتت کشد؟(فقظ ًام هادُ رکش ضَد)
13

الف)دس ه٘اى تٌذپاٗاى ،حطشات اص تقِ٘ ،فشاٍاىتشًذ .اگش دً٘إ ها تذٍى حطشات تاضذ ،تا چِ هطکالتٖ هَاجِ خَاّ٘ن ضذ؟
( ۴هَسد)

ب) عثاست صٗش کذام گشٍُ اص تٖهْشُّا سا هعشفٖ هٖکٌذ؟ .......................................
"داضتي دستگاُ گشدش آب ،کِ کاس دستگاُّإ گشدش خَى ،تٌفس ٍ دفع سا دس تذى اًجام هٖدّذ".

صفحه3

ادامه سواالت در صفحه تعذ

1

0/5

« باسوِ تعالي »
ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

ًام :
ًام خاًَادگي :

هدت اهتحاى  ۰0 :دقيقه

ادارُ سٌجش آهَزش ٍ پرٍرش

ًام آهَزشگاُ :

سَاالت اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن(هتَسطِ اٍل)

درس  :علَم تجربي

شوارُي داٍطلب :
ًَبت  :خرداد ماه ۸۹

ساعت شرٍع 1( 13 :تعذازظهر)
تعداد صفحات 4 :
تعداد سَال1۹ :

Sanjesh.razavi.medu.ir

سدٗف

تاريخ اهتحاى ۸۹/03/11 :

تاسم

سَاالت

14

داًطوٌذاى تشاساس ًَع استخَاًگاى (اسکلت) ،هاّّٖا سا عثقِ تٌذٕ هٖکٌٌذ.
0/25

)۱دسصَستٖ کِ تصَٗش هقاتل هاّٖ قضل آال تاضذ ،هاّٖ غضشٍفٖ است ٗا استخَاًٖ ؟
...................................
 )۲قسوتّإ خَاستِ ضذُ سا ًامگزاسٕ کٌ٘ذ؟
الف ) ................................

0/5

ب) ....................................
15

هٖ داً٘ذ کِ پشًذگاى دس صًذگٖ ها اًساىّا ًقصّإ گًَاگًَٖ داسًذ  .ضوا داًصآهَص گشاهٖ دٍ ًوًَِ اص کاستشدّا ٍ ًقصّاٖٗ کِ

0/5

پشًذگاى دس صًذگٖ ها اًساىّا داسًذ ،سا تٌَٗس٘ذ.

16

0/5

تا تَجِ تِ ًَع استثاط جاًذاس تا هح٘ظ ،ساتغٔ ّوضٗستٖ ّش ٗک اص جاًَاساى صٗش سا تع٘٘ي کٌ٘ذ.
الف) کٌِ دس حال هک٘ذى خَى اًساى ().................................
ب) ه٘گَٕ تو٘ضُ کٌٌذُ دس حال خَسدى اًگلّإ دّاى هاس هاّٖ ()...............................

17

دسعَل عوش صه٘ي ،چِ عَاهلٖ ،سثة اص ت٘ي سفتي گًَِّا ٍ کاّص تٌَع صٗستٖ؛ دسسٍٕ کشٓ صه٘ي ضذُ است ؟(دٍ هَسد کافٖ است )

18

الف)ضثکٔ غزاٖٗ ضکل هقاتل  ،هشتَط تِ چِ ًَع تَم ساصگاًٖ است ؟(خطکٖ ٗا آتٖ)

0/5

0/5

ب)چشا تِ جاًذاساى اٍل٘ي حلقٔ ّش صًج٘شُ غزاٖٗ ،تَل٘ذ کٌٌذُ هٖگٌَٗذ؟

صفحه 4

موفق تاشيذ

تصحیح و نمزه گذاری
با ػسز

نام و نام خانوادگی
مصحح  /دبیز

با حزٍف

نمزه نهایی پس اس رسیدگی به اعتزاضات
با ػسز

اهضاء

جمع تارم

با حزٍف
اهضاء

15

تاریخ اهتحاى1۰۸۹/0۰/11 :

راٌّواي تصحيح سؤاالت اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن ( استاى خراساى رضَي )
سال تحصيلی ۸۹-۸۹ :

درس  :علَم تجربی

ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش

Sanjesh.razavi.medu.ir

خرداد هاُ ًَ( ۸۹بت بعدازظْر)
پاسخٌاهِ

ردیف
ب) ضتاب هتَسظ ()0/25

1

الف) آهًَیاک ()0/25

2

الف) گشیٌِ  2بلَرّای کات کبَد ( )0/25ب) گشیًٌِ 100 3یَتي ( )0/25ج)گشیٌِ  1چیي خَردگی( )0/25د)گشیٌِ  4کزم خاکی ()0/25

ج) بیطتز ()0/25

3

الف) ًادرست ()0/25

4
5

ب) هسافت پیوَدُ ضذُ ()0/25
الف) ًفت خام ()0/25
الف) با ایٌکِ ًیزٍّای ٍارد ضذُ اس عزف اًگطتاى بِ یک پًَش بزابز ٍ در جْت هخالف یکذیگزًذ ،تٌْا در هحل اتصال ًَک پًَش با اًگطت ًطاًِ،
احساس درد هیکٌینّ( .زچِ سغح کوتز ضَد فطار ٍارد بزسغح بیطتز هی ضَد)0/5( ).
ب)  -1جک ّای ّیذرٍلیکی ( -2)0/25تزهشّای ّیذرٍلیکی ()0/25
خودرو(0/25
هیدرولیکی
فسیل)یافت هی ضَد )0/25
بعضی اس آًْا
ترمز -در بیي
/25اًذ2 )0/25( ). 0
ّیذرٍلیکی (الیِ
باالبزّای رسَبی الیِ
ب)سٌگ ّای
-1

6

ب) درست ()0/25

د) اصغکاک ایستایی ()0/25

7

)(0/5
(ً 1وزُ)

8

جابِ جایی × 40J = 200N

هتز  = 0/2جابِ جایی

الف) قوز ()0/25

ب) ّیذرٍصى ٍّلین ( )0/5

9

جابِ جایی × ًیزٍی هحزک = اًذاسُ کار ًیزٍی هحزک

جابِ جایی × ًیزٍی هقاٍم =  40 Jاًذاسُ کار ًیزٍی هقاٍم = اًذاسُ کار ًیزٍی هحزک

ج) اسغزالب ()0/25

د) هزیخ)0/25( .

الف

ٍیزٍس
جلبک
گًَِ
باکتزی
قارچ

10

ج) درست ()0/25

100N ×0/4m= 40J

د)درست()0/25

ب
اعزاف هادُ ٍراثتی ایي حاًَر پَضص هطخص ًذارد.
•
هزسهیاى هَجَدات سًذُ ٍغیز سًذُ کِ ساختار یاختِ ای ًذارًذ.
•
ضٌاختِ ضذُ تزیي گزٍُ اس آغاسیاى بِ ضوار هیآیٌذ.
•
سادُ ّایی ضبیِ خَد با قابلیت سًذُ هاًذى ٍ تَلیذ هثل بِ ٍجَد آٍرًذ
•
ّز هَرد 0/25

*
*
*
*
*

اس گزٍُّای بشرگتز بِ گزٍُّای کَچکتز ،تفاٍتّای افزاد کوتز ( )0/25هی ضَد؛ در حالی کِ ضباّتّای آًْا بیطتز ( )0/25هیضَد.
ّ-1اگذاى ()0/25

11

الف)خشُ ()0/25

12
13

کبالت کلزیذ ()0/5

 -2هیلِ ()0/25

 -3ریطِ سا ()0/25

الف) اگز دًیای ها بذٍى حطزُ باضذ ،بسیاری هیَُّا ،سبشی ّا ٍ هحصَالت کطاٍرسی تَلیذ ًویضًَذ؛ چَى گزدُ افطاًی آًْا اًجام ًویضَد.
ابزیطن ،هَم ٍ عسل ًخَاّین داضت چَى ایي ّا را حطزات تَلیذ هی کٌٌذّ (.ز هَرد ())0/25
ب) خارپَستاى ()0/5
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 )1هاّی استخَاًی ()0/25
 )2الف) سزپَش آبططی()0/25
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اس گَضت ٍ تخن پزًذگاى هثل هزغ ،اردک ،بَقلوَى ٍ غاس بِ عٌَاى غذا استفادُ هی کٌین .صذای بسیاری اس پزًذگاى هاًٌذ قٌاری ٍ بلبل در
عبیعت ،بزای ها لذت بخص است .بعضی پزًذگاى بِ خاعز خَردى حطزات ٍ داًِ علف ّای ّزس بِ کطاٍرساى کوک هی کٌٌذًَ (.ضتي دٍهَرد
کافی است ّز هَرد ())0/25
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الف)اًگلی ( )0/25ب) ّویاری()0/25

17

الف) یخبٌذاى ،سقَط ضْاب سٌگ ،فعالیت ّای اًساًی ( دٍ هَرد کافی استّ .ز هَرد )0/25
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الف) خطکی ()0/25
ب) چَى جاًذاری است کِ هی تَاًذ اس هَاد هعذًی  ،هَاد آلی بساسد)0/25( .

ب) بالِ پطتی سخت()0/25

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

