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صحیح یا غلط بودن هر جمله را با عامت ضربدر در جای مناسب نشان دهید .
الف) دو عنصر  3Liو

11Na

«ص» «غ»

نمره
1

متعلق به یک ستون از جدول عنصر ها هستند.

ب) در مدار آخر اتم هیدروژن  ،در مولکول آب دو الکترون وجود دارد.

ج ) چگالی ورقه قاره ای از ورقه اقیانوسی  ،بیشتر است.
5

د) لکه های زرد روی برگ و سیاه شدن خوشه های گندم ،نشان دهنده وجود اغازیان در این گیاهان است.
در هر مورد صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید .

 -1تصویر روبرو مربوط به کدام گروه از بی مهره ها است ؟
الف ) بند پایان

ب ) نرم تنان

ج ) خارپوستان

د ) هزارپایان

الف )آهن

ب )مس

ج) طا

د) منیزیم

-5سرعت واکنش پذیری کدام یک از فلزات زیر بیشتر است؟

1

-3تغییرات سرعت بر واحد زمان را ...............................می گویند.
الف )سرعت

ب ) تندی

د) شتاب

ج)جابجایی

 -4محلول اتانول و پتاسیم پرمنگنات در آب به ترتیب ...................و .........................الکتریکی هستند.
الف) رسانای  -نارسانا

ج ) نارسانا – رسانا
3

4

ب) رسانا  -رسانا

د )نارسانا  -نارسانا

با انتخاب کلمه مناسب از ستون سمت چپ  ،آن را داخل پرانتز جلو هرجمله بنویسید (.یک کلمه اضافی است).
(

)

الف)آغازیان

 -1عامل ایجاد ایدز هستند.

 -3پوسته هایی از جنس سیلیس دارند ،که در شیشه سازی به کار می روند( .

)

پ) قارچ ها

 -5شناخته شده ترین گروه آغازیان می باشند .

(

 -4این جانداران  ،جزء پیش هسته ایها(پروکاریوت ها )هستند.

(

)
)

1

ب) جلبک ها

ت) ویروس ها

ث) باکتری ها

به صورت کوتاه به سواات زیر پاسخ دهید.

1/2

الف) تفاوت تندی با سرعت یک متحرک را بنویسید؟

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

ب ) نام دو گیاه که مواد غذایی را در ساقه و ریشه ذخیره می کنند ،بنویسید ؟
ذخیره در ریشه........................... :

ذخیره در ساقه ............................. :

ج ) تصویر روبرو مربوط به چیست ؟ ..................................
د )گشتاور نیرو  ،به دو عامل بستگی دارد آن دو را بنویسید؟
.........................................1
2

.........................................5

در متن زیر یک غلط علمی وجود دارد  ،زیر آن غلط خط بکشید و سپس صحیح آن را بنویسید .

"در گروه بندی جانداران هر چه ازباا به پایین حرکت می کنیم انواع جانوران زیاد ترشده  ،شباهت های

افراد بیشتر و تعداد آنها کمتر می شود "
ادامه سواات در صفحه بعد
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ردیف
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نمره

6

الف) شکل روبرو مربوط به چیست ؟

0/2

7

با توجه به جدول روبرو به سواات پاسخ دهید:

ب) محل تقریبی ستاره قطبی را با عامت * مشخص کنید؟

1

الف)کدام سیاره جزء سیارات داخلی است؟ .........
ب)دمای کدام سیاره بیشتر است؟ ...........

ج)کدام سیاره چگالی کمتری دارد؟ ...........

8

د) احتمال دیدن شهاب در کدام سیاره بیشتر است؟ ...........

0/2

شکل روبرو مربوط به برج تقطیر نفت خام است .با توجه به آن  ،به سواات پاسخ دهید:

الف) کدام برش نفتی بهتر جاری می شود؟ ..............

ب) نقطه جوش کدام ماده نسبت به سایر مواد بیشتر است؟...............
9

0/2

با توجه به ایه های رسوبی روبرو  ،به سواات زیر پاسخ دهید:

الف)قدیمی ترین ایه کدام است؟

ب) اگر ایه  Cمربوط به  033میلیون سال قبل باشد ایه
 Bچه سنی می تواند داشته باشد؟

10

در شکل مقابل چرا با فشار روی بادکنکی که روی میخ های زیادی قرارگرفته بادکنک

11

نام موجودی که مشخصات عمومی آن در جدول نوشته شده است را بنویسید .

نمی ترکد؟

مشخصات عمومی موجود

 -1پستانداری تخم گذار ،که در آب شنا می کند و به فرزند خود شیر می دهد .
-2یک نمونه از دوزیستان ،که دارای دم است.
 -3جانوری با بدنی دوکی شکل که دارای خط جانبی در طول بدن می باشد.
-4خزنده ای با جثه بزرگ و تحرک کم که چشم ها روی سر و بینی روی پوزه است.
15

0/2

1
-1

نام موجود

-5
-3
-4

با انتخاب کلمه مناسب آن را روبروی جمله مربوطه بنویسید (.دو مورد اضافی است).

( اسفنج ها -مرجان ها -سخت پوستان -خارپوستان -نرم تنان -بندپایان )

الف ) اسکلت این جاندار به عنوان موج شکن طبیعی عمل می کند................................... :

ب ) درون بدن آنها،دستگاه گردش آبی وجود دارد که کار دستگاه های گردش خون ،تنفس و دفع را انجام می دهد:

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

ج) در دیواره بدن این جاندار یاخته های رشته دار سبب گرفتن غذا از آب می شود................................... :
د)عقرب  ،نمونه ای از این گروه جانداران می باشد ............................. :

ادامه سواات در صفحه بعد

1

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام آموزشگاه:

مدیریت آموزش و پرورش .............................

نام پدر:

ردیف
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1

با توجه به شکل ها  ،جدول را کامل کنید.
شکل
الف

نام گیاه

نمره

روش تکثیر (هاگ-دانه)

ب

14

سنجاب ها چگونه می توانند به حفظ جنگل های بلوط دامنه زاگرس کمک کنند؟

12

نمودار زیر روابط غذایی بین جانداران را نشان می دهد  ،آن را کامل کنید .
روابط بین جانداران :
 -1همزیستی

0/2

1

رابطه ی  .......................مانند  :رابطه جلبک و قارچ در گلسنگ
رابطه ی انگلی

مانند ............................................:

رابطه ی  ......................مانند  :رابطه ماهی کوچک چسبیده به بدن کوسه
....................... -5

مانند  :رابطه بین شیر و آهو

 -3رقابت
دانش آموز عزیز  ،در حل مسائل زیر نوشتن فرمول و واحد الزامی است.

/72

16

جعبه ای به شکل مقابل چه فشاری برسطح زمین وارد می کند؟

17

جعبه روبرو  21کیلوگرم جرم دارد با توجه به نیروهای وارده  ،شتاب جعبه را حساب کنید؟

18

در اهرم روبرو مقدار نیروی  F2چقدر باشد ،تا اهرم در تعادل قرار گیرد .

1

جمع

« موفق و پیروز باشید».

12

/72

کلید سؤال

ام رس :علوم تجربی

اداره کل آموزش و پرورش استان

ارخ امتحان3329 / 3 / 92 :

اصفهان

اداره س جنش

پايه :نهم(متوسّطة اوّل)

مديريت آموزش و پرورش

غائبین مجازخرداد ماه89

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

نظر همکاران در تصحیح محترم است.
جواب

سوال

 1 .1الف)ص ()0/52
-1 .2ب ()0/52

.3

ج)غ

ب) ص ()0/52
-5د ()0/52

-1ویروس ها ()0/52

د)غ()0/52

()0/52

-3د ()0/52

 -5جلبک ها ()0/52

-4ج()0/52

 -3آغازیان(-4 )0/52باکتری ها()0/52

 2 .4الف-تندی بدون جهت است ولی سرعت همراه با جهت حرکت بیان می شود ()0/52
ب-هویج( – )0/52سیب زمینی()0/52
ج-هرم ماده و انرژی( )0/52د-1-نیرو (-5 )0/52فاصله تا نقطه اثر نیرو()0/52

.5

انواع جانوران زیاد ترشده ( )0/52کمتر شده()0/52

3 .6الف) ستاره قطبی ()0/52

.7

الف) B

()0/52

ب) 2برابر ستاره هفتم مانند شکل ()0/52

ب) )0/52( B

 5 .8الف ) ماده )0/52( 1

د) )0/52( A

ج) )0/52( A

ب)ماده )0/52( 2

 6 .9الف) )0/52( A
ب) بیشتر از  300میلیون سال (هر عددی باای  300میلیون سال قابل قبول است) ()0/52
 .11چون تعداد میخ ها زیاد است سطح بیشتر شده ( )0/52وفشار وارد بر بادکنک کمتر می شود)0/52( .
-1 .11پاتی پوس -5سمندر -3ماهی -4کروکودیل (هرمورد )0/52
د-بندپایان
 .12الف  -مرجان ها ب -خارپوستان ج-اسفنج ها
( .13هرمورد )0/52
شکل

نام گیاه

روش تکثیر

ب

سرخس

هاگ

خزه

الف

(هاگ-دانه)

هاگ

 .14سنجاب ها درفصول مناسب ،مقداری از دانه ها و میو ه های جنگلی را در زیرزمین ،ذخیره می کنند ()0/52که بسیاری از
آنها در فصل بهار می رویند و گیاهان جدیدی را در جنگلها به وجود می آورند)0/52( .

 .15همیاری ( - )0/52کنه در حال مکیدن خون انسان ( - )0/52همسفرگی ( -)0/52صیادی ()0/52

.16

()0/52

()0/52

7 .17در سه قسمت فرمول  -جواب صحیح عدد  3و واحد نمره در نظر گرفته شود.

()0/52

 9 .18فرمول ()0/52

()0/52

 -جاگذاری(- )0/52

()0/52

جواب()0/52
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