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 1 ٌضیٙٝ ٔٙاػة سا ا٘تخاب وٙیذ.

اص ٔثادِٝ اِىتشٖٚ تیٗ یه اتٓ فّضی ٚ یه اتٓ  ٘افّضی دس اثش یه تغییش اِف( 

 ؿیٕیایی ٔغاتك ؿىُ، چٝ ٔادٜ ای تٛجٛد ٔی آیذ ؟ 

 هَلکَل ّای چٌذ اتوی   . 1

 تزکیة اضتزاکی   .  2

 تزکیة یًَی    .  3

  اضتزاک الکتزًٍی گستزدُ  .4
 

 دس ؿىُ ظشف ٞای ٔشتثظ ٔماتُ، فـاس ٔایغ دس وذاْ یه اص ٘ماط ٔـخص ؿذٜ تیـتش اػت؟  ب( 

 
1 )A                2)B                  3 )C                   4 .در ّوِ ی ًقاط هطخص ضذُ تا ّن تزاتز است ) 

 

 

 

 

 ؟ ، تشای تؼییٗ ٔٛلؼیت ٔىا٘ی ، حذالُ تٝ چٙذ ٔاٞٛاسٜ ٘یاص اػت GPSج( دس ػأا٘ٝ ٔٛلؼیت یاب جٟا٘ی 

1    .1                                         2 .   3                                                 3.   12                                         4 .24  

                                                                              ،  وذاْ ٚیظٌی ٔـتشن  اػت؟                                                                                                     "ٔاس   ،    ٔاٞی     ٚ لٛستاغٝ   " دس ػٝ جا٘ٛسد(  
 پا  داضتي .4  ستَى هْزُ                             .3اسکلت خارجی                            . 2                         الِ  داضتي ت.    1

 ٔـخص وٙیذ.  ػثاست ٞای صیش تٛدٖ  ٘ادسػتیا  دسػت  

 

 

                                                                                                                                                                                ͏  ٘ادسػت             ͏͏   دسػت     .اػصاب ٚ لّة اػتیىی اص ٚظایف یٖٛ ػذیٓ دس تذٖ ا٘ؼاٖ، ایجاد جشیاٖ اِىتشیىی دس اِف( 3

                                                                                                                                                                                ͏٘ادسػت                  ͏͏دسػت        اص ٔٙاعك ػاحّی اػت. تیـتش اعك وٛٞؼتا٘ی ٙدس ٔفـاس ٞٛا  ب(

                                                                                                                                                                                ͏٘ادسػت                  ͏͏دسػت       . پالتی پٛع جضء پؼتا٘ذاساٖ جفت داس اػت  ج(

        ͏٘ادسػت                 ͏͏دسػت      . ٔی تش٘ذتٝ ا٘ذاْ ٞای دیٍش ٌیاٜ  سا  اص سیـٝ آب ٚ ٔٛاد ٔؼذ٘یآٚ٘ذٞای چٛتی،  د(

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

1 

 دس ؿىُ، ػاختاس اِىتشٚ٘ی اتٓ ٞای ٞیذسٚطٖ ٚ اوؼیظٖ دس ِٔٛىَٛ آب ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت.  4

 ٔـخص وٙیذ؟  .........  آب اِف( ٘ٛع پیٛ٘ذ سا دس ِٔٛىَٛ

 ظٖ دس ِٔٛىَٛ آب، یب( دس ٔذاس آخش اتٓ اوؼ

  چٙذ اِىتشٖٚ ٚجٛد داسد؟ .........................
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 ٔؼافت - تاوتشی – ٌشْ ٚ ٔشعٛب – تؼپاس )پّیٕش( –  جاتجایی - تشؽ ٘فتی –ٌشْ ٚ خـه – لاسچ
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 تٝ دسػتی ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت؟ ػّت ا٘تخاب خٛد سا تٛضیح دٞیذ.  سرعت هتوسطدس وذاْ ٔٛسد ٔفْٟٛ  5
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دس ؿىُ ٔماتُ ٌشفتٗ پٛ٘ض تیٗ دٚ اٍ٘ـت ٚ فـشدٖ آٖ ٔی تٛا٘ذ ػثة آػیة سػا٘ذٖ تٝ یىی اص  6

 اٍ٘ـت ٞا ؿٛد. چشا؟
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 سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ. هاشیي سادهؿىُ سٚتشٚ، ٘ٛػی  7

 ٘اْ ایٗ ٔاؿیٗ چیؼت؟  ............................اِف( 

 ب(ٔضیت ٔىا٘یىی آٖ چٙذ اػت؟ .....................

 ٘یٛتٙی سا تاال تشد؟ .................. 500چٝ ٘یشٚی ٔحشوی ٔی تٛاٖ ٚص٘ٝ صشف ٘ظش اص اصغىان، تا ج(تا 
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٘یٛتٗ دس چٝ فاصّٝ ای اص تىیٝ ٌاٜ لشاس  150، پؼشؽ تا ٚصٖ ٔتشی تىیٝ ٌاٜ تاؿذ 5/0 ی دس فاصّٝ٘یٛتٙ  600دس ؿىُ ٔماتُ، اٌش پذس  8

 ()ًَضتي فزهَل الشاهی است.ٌیشد تا ٞٓ چٙاٖ دس حاَ تؼادَ تالی تٕا٘ٙذ؟ 
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سا  ٘ـاٖ ٔی دٞٙذ،  شکستگیؿىؼتٗ ػًٙ ٞا ٔی ؿٛد. ؿىُ ٞای صیش دٚ ٘ٛع تشخی ٔٛالغ حشوت ٚسلٝ ٞای ػًٙ وشٜ صٔیٗ تاػث  9

 ٘اْ آٖ دٚ سا تٙٛیؼیذ. 

 

 

 

 

 . 

 

5/0 
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𝒉
     

        
 𝟒𝟎   اِف(  

       𝒌𝒎

𝒉
 ) تٝ عشف ؿشق (   
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یا ٌشٜٚ اصّی ، عثمٝ تٙذی ٔی وٙٙذ. تش ایٗ اػاع ٞش وذاْ اص جا٘ذاساٖ صیش  سلسلهٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔی دا٘یذ ٕٞٝ جا٘ذاساٖ سا دس دس پٙج  11

 سا دس ػّؼّٝ خٛد لشاس دٞیذ. 

 ج( ................ ب(............. ٌیاٞاٖ اِف( ................ ػّؼّٝ 

 ٕٝ٘ٛ٘ 
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 پاػخ وٛتاٜ دٞیذ.  12

 اِف( یىی اص ساٜ ٞای ٚسٚد ٚیشٚع ایذص تٝ تذٖ ا٘ؼاٖ سا تٙٛیؼیذ؟ 

 ب( ایٗ ٚیشٚع تذٖ سا دچاس چٝ ٔـىّی ٔی وٙذ؟ 
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 ٌُ داس( –خضٜ ٞا  –صیش سا تا اػتفادٜ اص وّٕات دادٜ ؿذٜ وأُ وٙیذ. )ػشخغ ٞا  ًوودار هفهوهی 13
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 .اضافی اػت( دس جذَٚ صیش، ٔفاٞیٓ ػتٖٛ )اِف( سا تٝ ػثاست ٔٙاػة آٖ دس ػتٖٛ )ب( تا خظ  ٔتصُ وٙیذ )یه ٔفْٟٛ 14

 ب اِف

*                                    ته ِپٝ ای

*                                                                                                                  تاس وـٙذٜ

*                                                  ػشخغ     

 * خضٜ           

 ٙٙذ. سؿتٝ ٞای ظشیفی سٚی سیـٝ وٝ آب ٚ ٔٛاد ٔؼذ٘ی ٔحَّٛ ساٚاسد سیـٝ ٔی و 

    .ٌیاٞا٘ی تا  استفاع وٓ وٝ پٛؿؾ ٔخُٕ ٔا٘ٙذ سٚی صٔیٗ ایجاد ٔی وٙٙذ 

   اص ٚیظٌی ٞای ایٗ  3داؿتٗ سٌثشي ٞای ٔٛاصی، دا٘ٝ ته لؼٕتی ٚ ٌّثشي ٞایی تا ٔضشب

 . ٌیاٞاٖ اػت
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 سا تیاٖ ٔی وٙذ.   جاًوراى بی ههرهٞش وذاْ اص ػثاست ٞای صیش، ٚیظٌی وذاْ ٌشٜٚ اص  15

 ........................(..........الف( گزٍّی اس تٌذپایاى، کِ تسیاری اس آًْا تِ داضتي ًیص سّزی هعزٍف ّستٌذ. ).......

 ............(............تزای ٍرٍد هَاد دارًذ ٍ خزٍج هَاد اس سطح تذى اًجام هی ضَد. )............................ب( سادُ تزیي کزم ّا کِ تٌْا یک راُ 

 .....................(................ج( سادُ تزیي جاًَراى دریاسی تا تذًی سَراخ دار.  )........

 ........................................(.........)..........ستگاُ گزدش آب ٍجَد دارد. جاًَراًی تا تذى خاردار کِ در درٍى تذى آًْا د د(

1 

 در چه گروهی قرار هی گیرم؟  )شکل هقابل(هي 16

 "،     ͏  تٙذپا پاٖ      ،     ͏    ،   ٘شْ تٙاٖ   ͏  ویؼٝ تٙاٖ     "

 ...................................................................ػّت ا٘تخاب خٛد سا تٙٛیؼیذ؟   
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 بارم أاْ ػّی )ع(: ا٘ذیـیذٖ پیؾ اص ا٘جاْ واس اص ِغضؽ دس أاٖ ٔا٘ذٖ اػت. ردیف

 

 ٔتٗ صیش سا تخٛا٘یذ ٚ تٝ ػٛاالت آٖ پاػخ دٞیذ.  17
 
 
 
 

 
 

 وذاْ ٌشٜٚ اص جا٘ٛاساٖ ٔی پشداصد؟ ............................... اِف( ٔتٗ فٛق تٝ ٔؼشفی
 ب( جا٘ذاس  ٔؼشفی ؿذٜ دس ٔتٗ چٍٛ٘ٝ تٙفغ ٔی وٙٙذ؟ ........................................     

 ...............ج( اص ا٘ٛاع تاِٝ ٞای تذٖ ایٗ جا٘ذاس،  تاِٝ دٔی اػت. ٚظیفٝ تاِٝ دٔی چیؼت؟     ...................
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 سا ٔا٘ٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ ٚیظٌی آٖ ٔتصُ ٕ٘اییذ.  جاًوراى ههره دارٞش یه اص  18

 
 

 پؼتا٘ذاساٖ   خض٘ذٌاٖ  پش٘ذٌاٖ   دٚصیؼتاٖ

    

 ویؼٝ ٞای ٞٛاداس  داؿتٗ غذد ؿیشی  دٌشدیؼی )تغییش ؿىُ( پٛػتی تا  صفحات اػتخٛا٘ی

 
 

 
 
 

 

 

 

 

75/0 

٘مـٝ ٔفٟٛٔی صیش سا وأُ ٕ٘اییذ.  19
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 تٝ ػٛاالت صیش پاػخ دٞیذ.  ،آٔٛختٝ ایذ با هن زیستيتش اػاع آ٘چٝ دس ٔٛسد   20

اِف( ؿثىٝ غزایی وٝ دس ؿىُ سٚتشٚ ٔـاٞذٜ ٔی وٙیذ، ٔشتٛط تٝ چٝ ٘ٛع تْٛ 

 ػاصٌا٘ی اػت؟ )خـىی یا آتی(  ..............................

 اص ٔادٜ ٚ ا٘شطی اص ٌیاٜ ػثض تٝ ّٔخ یا پشٚا٘ٝ ٔی سػذ؟ .............ب( چٙذ دسصذ 

ج( تا افضایؾ تؼذاد ّٔخ ٞا دس ایٗ  تْٛ ػاصٌاٖ، تؼذاد وذاْ جا٘ذاس  افضایؾ ٔی یاتذ؟ 

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

 15 هَفق تاضیذ.                                                                جوع تارم                                                                4صفحِ  

 تصحیح ٍ ًوزُ گذاری

 

 

 

 

 

 

خاًَادگیًام ٍ ًام   

 هصحح / دتیز

 

 

ًوزُ ًْایی  پس اس رسیذگی تِ 

 اعتزاضات

 

 

 

  تا حزٍف تا عذد   تا حزٍف تا عذد

    اهضاء   

 

 سِ ًَع راتطِ ّوشیستی

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

 یک جاًذار سَد ٍ جاًذار دیگز، ًِ سَد هی تیٌذ ٍ ًِ سیاى 

 اًگلی

 . هیشتاى سیاى هی تیٌذ

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

 .ّزدٍ جاًذار سَد هی تزًذ

وشٜ صٔیٗ خّك وشدٜ اػت. یه ٌشٜٚ اص آٟ٘ا، تذ٘ی دٚوی، ِغض٘ذٜ ٚ پٛؿیذٜ اص پِٛه )فّغ(  ساٖ ٔتٙٛػی دس سٚیذاٚ٘ذ جا٘ٛخ
داس٘ذ ٚ تا داؿتٗ تاِٝ تشای صیؼتٗ دس آب ػاصٌاس٘ذ. تیـتش آٟ٘ا تاِٝ ٞای ٔختّفی داس٘ذ. تاِٝ ٞا  تش اػاع ٔٛلؼیت لشاس ٌشفتٗ 

 ٚظایف ٔختّفی تش ػٟذٜ داس٘ذ.
 



 ( رضوي ) استاى خراساى  هواهنگ پایه نهناالت اهتحاى ؤراهنواي تصحيح س
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 اداره سنجش آهوزش وپرورش

 پاسخٌاهِ  ردیف
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 ًورُ                           1در هدوَع         (   25/0) 3(           د( گسیٌِ  25/0) 2(     ج( گسیٌِ 25/0)4ب( گسیٌِ (      25/0) 3 گسیٌِ الف(  2

 ًورُ                           1(           در هدوَع 25/0(           د(  ظ )25/0)  غ(     ج( 25/0(      ب( غ  )25/0الف( ظ  ) 3

 ًورُ  5/0در هدوَع    (25/0)  8 ب(   (25/0) پیًَذ اضتراکی الف(   4

   است.   25/0خْت  ( ٍ دیگری 25/0)یا اًذازُ هقذار  -1دٍ ًَع اطالع را بِ ها هی دّذ.  زیرا سرعت  –( 25/0الف ) 5 

 ًورُ  75/0در هدوَع 

 5/0(  در هدوَع 25/0( ٍ بٌابرایي فطار  بیطتری  ایداد هی کٌذ. )25/0زیرا سطحی کِ بر  آى  ًیرٍ ٍارد هی ضَد ، کَچک است ) 6

 ًورُ 

 (                25/0ًیَتي  ) 500(      ج( 25/0)   1(         ب( 25/0الف(  قرقرُ ثابت  ) 7

 ( یا         25/0گطتاٍر ًیرٍی ساعتگرد = گطتاٍر ًیرٍی پادساعتگرد  )                                                                 8

                                                                          F1 ×d1 = F2 ×d2  

X                             ×151   =5/1   ×011      (25/1) 

                                                 2m =X   (25/1)             ًورُ 75/0در هدوَع 

 ًورُ                           5/0در هدوَع        ( 25/0)درزُ (      ب(25/0)  گسلالف(  9

                       (25/0)اسطرالب (   (         25/0ُ(                د( هریخ   )25/0(      ج(سال ًَری )25/0(         ب( خَرضیذ  )25/0الف( بیضی   ) 10

 ًورُ  25/1در هدوَع 
11 

 

 (25/0ج( .باکتری ّا )  (25/0)ب(خاًَراى  گیاّاى (25/0الف( .....آغازیاى) سلسلِ 

 ًوًَِ 

  

 

 

  

 ًورُ  75/0در هدوَع 
 یک رٍش کافی است.   ( 25/0ّوراُ با برخی هایعات هاًٌذ خَى یا ٍسایل آلَدُ )الف(  12

 ًورُ  5/0ر هدوَع د     (25/0 )هی کٌٌذ.در گلبَل ّای سفیذ تکثیر ٍ سیستن ایوٌی بذى را ضعیف ب( 

 ًورُ  75/0در هدوَع     ( 25/0)ج( گل دار  –  (25/0))ب( سرخس ّا   -  (25/0)الف( خسُ ّا  13

 

 

 

 

 25/0ّر هَرد در خای خَد  14

 

 

 ب الف

*                                    تک لپِ ای

تار کطٌذُ *                                                                                                                

سرخس     *                                                 

 خسُ           *

  ریطِ کِ آب ٍ هَاد هعذًی هحلَل در آى  را بِ گیاُ هی رساًذ. رضتِ ّای ظریفی رٍی 

    .گیاّاًی با  ارتفاع کن کِ پَضص هخول هاًٌذ رٍی زهیي ایداد هی کٌٌذ 

از ٍیژگی ّای ایي  3داضتي رگبرگ ّای هَازی، داًِ تک قسوتی ٍ گلبرگ ّایی با هضرب 

 ًورُ  75/0در هدوَع                            . گیاّاى است

 ًورُ  1در هدوَع  25/0)  د( خارتٌاى(                25/0) اسفٌح(      ج(25/0) کرم ّای پْي(         ب( 25/0)   ( عٌکبَتیاىالف  15



 ًورُ  5/0 در هدوَع  ( 25/0 )بذلیل داضتي قطعات بذًی ٍ پاّای  بٌذ بٌذ در ایي گرٍُ قرار هی گیرد. –(  25/0در گرٍُ بٌذپایاى )  16

 ًورُ  75/0در هدوَع   ( 25/0)ج( برای ایداد ٍ ضرٍع حرکت  (  25/0)   تٌفس آبططی ب( (  25/0)  هاّی ّا الف(  17

 ًورُ  75/0هَرد در هدوَع  3                       25/0ّر  هَرد در خای خَد  18

 

 پستاًذاراى   خسًذگاى  پرًذگاى   دٍزیستاى

 

    

 کیسِ ّای َّادار  داضتي غذد ضیری  دگردیسی )تغییر ضکل( پَستی با  صفحات استخَاًی

 

19  

 
  ًورُ 5/0در هدوَع 

 ًور75/0ُدر هدوَع    (  25/0)  تعذاد عٌکبَت ّا ج(        (  25/0)   درصذ 10( ب          (  25/0) بَم سازگاى خطکیالف(  20

 خداقًت: بٍ پاسخ َای درست بر پایٍ کتاب درسی ومرٌ مىظًر فرمایید.َمکار محترم ضمه عرض 

 سِ ًَع رابطِ ّوسیستی

 /........25َمسفرگی .....

 یک جاودار سًد ي جاودار دیگر ، وٍ سًد می بیىد ي وٍ زیان 

 اًگلی

 . میسبان زیان می بیىد

 /.....25َمیاری ........

 می برود.َردي جاودار سًد 




