
 

 

 

 باسمه تعالی

 اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

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

 علوم تجربی  نام درس:

 دقیقه 07 امتحان: مدت 7/5/89 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه  9 سواات در صبح 9 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

                         مصحح: و امضای انوادگی نام خ نام و                                         :جمع نمره با حروف                                                                                                عملی: -نمره شفاهی :نمره کتبی
 

 نمره 9318ماه  مرداد  در نوبت  دانش آموزان پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
  
 پرانتز كامل كنید.   درون به كمک كلمات  را  زیر جمات  1

 (کربننیتروژن،اکسیژن،  ).درو می کاره ب آمونیاک تولید برای اولیه ۀماد عنوان به ................  گاز ۀعمد بخش الف(
 نرم تنان، بندپایان( )کیسه تنان،.دارند آهکی اسکلتی که هستند ..... ............ گروه معروف ترینمرجان ها ب( 
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 نشان دهید. )غ(  با   غلط را جمات  جمات صحیح را با )ص( و 2
 (       .)  می باشند نافلز اتمو یک  فلز اتم، شامل یک یونی های الف( ترکیب
 (       )   .شوند می کم جانوران انواع پایین به باا از ،بندی جاندارانب( درگروه

 (       . )  کنندمی  سقوط هابیابان در ها سنگ شهاب بیشترج( 
 

55/ 
 
 

3 
 

 را انتخاب كنید. گزینه صحیح 
 ؟در ظرف دربسته می توان پاستیک تهیه کردکدام هیدروکربن از گرما دادن *

 C5H4 ) (د( اتن           C5H4) n)ج( پلی اتن                 ) C5H6ب( اتان  )             CH4 )الف( متان)   
 باشد؟   به صورت محلول یونی* کدام یک از موارد زیر می تواند 

 اتانول  د(                            آب نمک   ج(                        آب خالص   ب(                          آب قند   الف(
 تیر های درخشانی که در آسمان هر شب به سرعت می گذرند..........................نام دارند.* 

  ( دنباله دارد                       شخانه (ج             شهابسنگ  (ب                    شهاب  (الف
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 ()به هم وصل كنید. ؟مربوط به كدام یک از جانداران در سمت راست است هر یک از ویژگی های سمت چپ، 4
  

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 .دیپاسخ كوتاه ده ریبه سواات ز 5
 مورد(2؟)شود استفاده سوخت ۀتهی برای ، بیشتر نفت خام از همچنان که است شده سببچه عواملی ( الف

1-               ..............................................................................................2- ................................................................................................ 
 افتد؟ یم یاتفاق چه، صفر باشد متحرک  جسم کیخالص وارد بر  یرویاگر ن( ب

.................................................................................................................................................................................................................................... 
  مورد از ویژگی های فسیل راهنما را بنویسید.دو  (ج
1-                  ........................................................2- ........................................................ 
 .............................................................................. کدام ویژگی در پرندگان کارایی شش آنها را برای جذب اکسیژن بیشتر می کند؟( د
 

 ادامه سواات در صفحه بعد

2 

 ها قارچ

 ویروس ها

 .شود نمی تکثیر و است بلور شبیه ما بدن از خارجاین جاندار آغازیان

لیت  فع
شكل 01 انواعی ا رچ ق ه
با اجعه م به ابع م معتب مثال هایی استفا   ا ی باکت ها،
چ قا ها و یا آغا عت ص ایی، غ
ی، کشاو محیط ت ی …و ع ج ی آو و ا گ آ ا

کا ائه ا هید ه و گ می تواند
شی ب ا این کا ا انجا هد
الف رچ ق ی ه خته ی پ ای
رچ ق م م ر هده مش ب وسكوپ میك نوری

چ قا ا گا ید ش می شو که چ قا ا ها به وا ع
نوعی ی سب نا می ند ب مثاا  می د گوی
به نظ ا ش ا چ این ه ج ست نا است؟ ی سب هاست
خو را یید م بی

211
وشبیه یتکثیواستب شون

 جلبک ها معروف ترین این گروه هستند.

 .کنند می استفاده دارو تولید و آفت به مقاوم امروزه از آنها برای تولیدگیاهان

 ها باکتری .است گیاه این در وجود آنها دهندۀ نشان ،برگ روی زرد های لکه



 

 

 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

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

 علوم تجربی   نام درس:

 دقیقه 07 امتحان: مدت 7/5/89 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه  9سواات در  صبح 9 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه
 

 نمره 9318ماه  مرداددر نوبت  دانش آموزان  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 
 غلط علمی در متن وجود دارد( یک)  علمی را اصاح كنید. متن كوتاه زیر را به دقت بخوانید و غلط 6

 » شوند می آنها شکار که  دارد بستگی جانورانینوع  به کنند، زندگی سازگان بوم یک در توانند می که شکارچیانی تعداد»
 

5/0 

5 
 

 ..............(...............)..........   د؟از آن ها فسیل تشکیل شوکدام یک احتمال بیشتری دارد که  ، كرم خاكی و  ستاره دریایی  از دو جانور
 برای انتخاب خود دو دلیل بیاورید. 

 ..............................................................................  -2......................................................... -1دلیل:  
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8 

 )است کافی پدیده یک( شود؟ می ای پدیده چه ایجاد باعث زمین كره سنگ های ورقه در زیر های حركت از یک هر

 ...........................................................: هم کنار در ورقه دو لغزیدن )الف

 ..............................................  : ایران ورقه با عربستان ورقه برخورد( ب

 ..............................................  : : هم از ورقه دو شدن دور( ج

55/0 

9 
 

 5/0 .بنویسید را علت . است بهتر ها زلزله این وقوع شود می گفته و دهد می رخ کوچک های زلزله اوقات بیشتر زاگرس کوه رشته اطراف در
 

)مربوط به طبقه مفهومی زیر  ۀهای خالی نقشدرجا 10
 كلمه های مناسب بنویسید. بندی گیاهان(
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 (باشدمی بعدي جاندار غذاي جاندار هر دهدمی نشان پیكان جهت) .دهید پاسخ زیر سؤاات به غذایی یزنجیره ا توجه به ب 11

   جلبک         میگو                                 ماهی کوسه ماهی                                                    

 ..................................   چیست؟ غذایی ۀزنجیر این در جلبک نقش( الف

 را مورد دو حداقل دهد؟ روی است ممکن غذایی ۀزنجیر در تغییرهایی چه، دکاهش یاب ماهی ها تعداد ناگهانی طور به سال یک اگر( ب
 .کنید بیان

1- ....................................................                               2- ..................................................... 

55/ 

 داران تکمیل كنید.جدول زیر را برای گروهی از مهره 12
 پوشش بدن مهره دار
 پوست نازک و مرطوب ..................
 .................... خزندگان
 پوشیده از پر ................
 .............................. پستانداران

 بعددر صفحه سواات ادامه 

1 
 
 
 
 
 

گیاهان

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

خزه

آوند دار

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

...........

دو لپه ای ها ...........

بازدانگان

بدون دانه

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



 

 

 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

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

 علوم تجربی   نام درس:

 دقیقه 07 امتحان: مدت 7/5/89 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه  9سواات در  صبح 9 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه
 

 نمره 9318ماه  مرداددر نوبت  دانش آموزان  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 

 .دهید زیرپاسخ سواات به ماهواره مورد در 13

 ....................................  ؟ مصنوعی یا هستند طبیعی قمر ها ماهواره ) الف

 ؟ سه مورد از کاربرد ماهواره ها را بنویسید ) ب
1-   ...................................................2-   .................................................3- ..................................................... 

1 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش  با توجه به شکل، 14
  ............................ دارد؟ تعلق ها مهره بی گروه کدام به جانور این )الف

 چیست؟ ها مهره بی سایر به نسبت جانوران گروه این بارز ویژگی )ب
..................................................................................................................... 

 .ببرید نام را ها مهره بی گروه این به متعلق دیگر جانور دو  )ج
1 )......................................  2 ) ............................................ 
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  الزامی است ( ها  فرمول نوشتن واحد و ) مسائل:     
 نیوتن مطابق شکل روی سطح صافی قرار دارد.  05111به وزن   جعبه ای 15

 را محاسبه کنید. زیرین به سطح جعبهفشار وارد شده از طرف 
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 طرف شمالبه  ثانیهمتر بر  01 بهرا   ثانیه سرعت خود 01پس از  در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت و دوچرخه سواری 16
 است؟ (5m/s)چند متر بر مربع ثانیهاتومبیل  این شتاب متوسط رسانده است.
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را محاسبه  آن  مزیت مکانیکی اهرم نیوتن را جابجا کند. 0011توسط اهرمی، سنگی به وزن  ینیوتن 011قصد دارد  با نیروی  یشخص  15
 کنید.
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 05 «موفق و پیروز باشید.»  جمع
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             m3 
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 باسمه تعالی

 8931ماه  مردادنوبت راهنمای تصحیح 
  نظر همکاران در تمام موارد قابل احترام می باشد. 

 5/0 52/0هرمورد کیسه تنانب(     نیتروژن (الف 1
 /55 52/0هرمورد                                     (  غ)  ج(             (ص)  ب(       (  ص  )   الف( 2
3 

 

 55/0 52/0هرمورد           شهاب (الف*                                       آب نمک  ج( *                         C5H4 ) (اتن (د   *
4   

 
 52/0هرمورد 

 

1 
 
 
 
 

 افزایش جمعیت و نیاز به انرژی -2              در دسترس بودن -1  ( الف 5
 ثابت به حرکت خود ادامه می دهد.با سرعت ( ب
 همه جا پیدا می شوند -3موجوداتی با بدن ساده                -2فراوان بودن                  -1   (ج
 داشتن کیسه های هوایی ذخیره( د
 

2 

  »شوند می آنها شکار که  دارد بستگی جانورانی نوع به کنند، زندگی سازگان بوم یک در توانند می که شکارچیانی تعداد» 6
 52/0هرمورد تعداد    

5/0 

5 
 

 22/0  (  ستاره دریایی) 
 25/0زندگی در آب و رسوبگذاری شدید -2   25/0داشتن اسکلت و یا قسمت سخت-1دلیل:  

 

55/0 

 میان اقیانوسی(، زمین لرزه کوهزایی)رشته کوه های( ج             زمین لرزه، چین خوردگی و کوهزایی( ب             زمین لرزه )الف 8
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9 
 

شده در نتیجه از بروز زلزله های شدید و خرابی های شدید انرژی به مرور زمان تخلیه شده و از ذخیره آن جلوگیری 
 جلوگیری می شود.

5/0 
 

)مربوط به طبقه مفهومی زیر  ۀهای خالی نقشدرجا 10
 كلمه های مناسب بنویسید. بندی گیاهان(

 
 52/0هرمورد
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 52/0هرمورد تولیدکننده( الف 11

 کاهش تعداد کوسه ماهی-2  افزایش تعداد میگوها -1 ( ب
 

55/ 

گیاهان

بدون آوند

خزه

آوند دار

دانه دار

نهاندانگان

دو لپه ای ها تک لپه ایها

بازدانگان

بدون دانه

سرخس

 .شود نمی تکثیر و است بلور شبیه ما بدن از خارجاین جاندار

لیت  فع
شكل 01 انواعی ا رچ ق ه
با اجعه م به ابع م معتب مثال هایی استفا   ا ی باکت ها،
چ قا ها و یا آغا عت ص ایی، غ
ی، کشاو محیط ت ی …و ع ج ی آو و ا گ آ ا

کا ائه ا هید ه و گ می تواند
شی ب ا این کا ا انجا هد
الف رچ ق ی ه خته ی پ ای
رچ ق م م ر هده مش ب وسكوپ میك نوری

چ قا ا گا ید ش می شو که چ قا ا ها به وا ع
نوعی ی سب نا می ند ب مثاا  می د گوی
به نظ ا ش ا چ این ه ج ست نا است؟ ی سب هاست
خو را یید م بی

211
وشبیه یتکثیواستب شون

 جلبک ها معروف ترین این گروه هستند.

 .کنند می استفاده دارو تولید و آفت به مقاوم امروزه از آنها برای تولیدگیاهان

 .است گیاه این در وجود آنها دهندۀ نشان ،برگ روی زرد های لکه

 آغازیان

 ویروس ها

 ها قارچ

 ها باکتری



 

 

 

12  
 52/0هرمورد

 
 

 

 پوشش بدن مهره دار
 پوست نازک و مرطوب دوزیستان
 پوست ضخیم و داشتن پولک شاخی و ضخیم خزندگان
 پوشیده از پر پرندگان

 بدن پوشیده از پشم و مو پستانداران

1 
 
 
 

 52/0هرمورد مخابراتی و .... سموقعیت یابی  سنظامی  سهواشناسی  ) ب            مصنوعی) الف 13
 

1 

 22/0 خارپوستان )الف 14

 2/0داشتن دستگاه گردش آب   )ب

 22/0سکه شنی ( 2  22/0توتیا  (1  )ج
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  الزامی است ( ها  فرمول نوشتن واحد و ) مسائل:     
  مترمربع است 12=2*3برابر   قطعه   کف مساحت  15
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16  
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15  
 (22/0   )3    (     =22/0 )21

وی مقاو  (22/0)  =      0      نی
ک وی مح نی

 =  مزیت مکانیکی  
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  نظر همکاران در تصحیح قابل احترام می باشد. 
 15 «مـوفــق باشــــید » جمع

 




