ضماره داوطلب :

نام :

نام خانوادگي

نام پذر:

نام آموزضگاه :

پایه  :نهم

بسمه تعالي

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان یسد

مذیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یسد

کارضناسي سنجص و پایص کیفیت آموزضي

ػلَم تدزتی
نام درس :
تاریخ امتحان 1400/3/4 :
تعذاد صفحه 4 :
تعذاد سؤال 20 :
زمان ضروع 8:30 :
وقت 70 :دقیقه

ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقت بخوانيد و با توکل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهيد.
نام و نام خانوادگی مصحح دوم :
نام و نام خانوادگی مصحح اول :
نمره با عدد

نمره تجدید نظر با عدد

نمره با حروف

نمره تجدید نظربا حروف

1

2

سؤاالت

جمالت درست را با ( )و جمالت نادرست را با (×) مطخص کنیذ.

الف -در ّیذرٍکزتي ّا تا افشایؼ تؼذاد کزتيً ،قطِ خَػ تیؾتز هی ؽَد.
بً -یزٍی کٌؼ ٍ ٍاکٌؼ ّن اًذاسُ ٍدر خالف خْت ّن ٍ تز یک خغن ٍارد هی ؽًَذ.
ج -فؾار َّا در هٌاطق کَّغتاًی کوتز اس فؾار َّا در هٌاطق عاحلی اعت.
د -پالتی پَط یک پغتاًذار خفت دار اعت.
ُ -اثز چزخاًٌذگی ًیزٍ را گؾتاٍر هی گَیٌذ.
پاسخ صحیح را با عالمت

×

ردیف

بارم

مطخص کنیذ.

الف -کارتزد کذام هادُ صحیح تیاى ًؾذُ اعت؟
کَد ؽیویایی
 )2آهًَیاک
چزم عاسی
 )1عَلفَریک اعیذ
خویز دًذاى
 )4فلَئَر
هغش هذاد
 )3فغفز
ب -خغوی تِ خزم  2کیلَگزم تز رٍی عطح افقی تذٍى اصطکاک هطاتق ؽکل سیز قزار دارد .اگز ًیزٍی افقی
ً 20یَتي تز خغن ٍارد ؽَد ،ؽتاب آى چقذر خَاّذ تَد؟
20 N

1/25

1

2 Kg

2 )4
40 )3
10 )2
20 )1
ج -تٌِ درخت عیلیغی ؽذُ حاصل کذام یک اس رٍػ ّای تؾکیل فغیل هی تاؽذ؟
 )4آثار خاًذاراى
 )3قغوت ّای عخت
 )2فغیل کاهل
 )1خایگشیٌی هَاد هؼذًی
د -در طثقِ تٌذی تٌذ پایاى ،خزچٌگ خشٍ کذام یک اس گزٍُ ّای سیز اعت؟
ّ )4شارپایاى
 )3عخت پَعتاى
 )2ػٌکثَتیاى
 )1حؾزات
3

هر یک از جمالت زیر را با کلمه مناسب داخل پرانتس کامل کنیذ.

الف -ػٌصز ًیتزٍصى(  ) 7Nتا ػٌصز  ..........خَاؿ هؾاتْی دارد ٍ در یک عتَى اس خذٍل تٌاٍتی قزار هی گیزد.
( ) 15 P - 17 Cl

ب -فاصلِ خَرؽیذ تا سهیي را یک  ..........هی ًاهٌذٍ ( .احذ ًدَهی – عال ًَری )
ج -رگثزگ ّا در گیاُ تک لپِ ّ.............غتٌذ ( .هَاسی – هٌؾؼة )
د -فغیل راٌّوا ،فغیلی اعت کِ تؼذاد آى  ............اعت ( .فزاٍاى – کن )
ُ -عوٌذر اس دٍسیغتاى  ............اعت ( .دم دار – تی دم )
1
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به سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ.
4

0/5

ؽکل سیز عاختار الکتزًٍی اتن ّای ّیذرٍصى ٍ اکغیضى را در هَلکَل آب ًؾاى هی دّذ.
الف) تیي اتن ّا در هَلکَل آب چِ ًَع پیًَذی ٍخَد دارد؟
ب) در هذار آخز اتن اکغیضى در هَلکَل آب چٌذ الکتزٍى ٍخَد دارد؟

5

پلی اتي فزاٍردُ ای اعت کِ طی یک تغییز ؽیویایی اس اتي تِ دعت هی آیذ .خَاؿ فیشیکی اتي را تا پلی اتي
هقایغِ کزدُ ٍ یک تفاٍت آى ّا را تٌَیغیذ.

6

هتحزکی هطاتق ؽکل اتتذا اس ًقطِ  Aتِ  ٍ Bعپظ اس  Bتِ  Cهی رٍد.
الف) تزدار خا تِ خایی آى را رعن کٌیذ.
ب) اگز تٌذی هتَعط آى  108کیلَهتز تز عاػت تاؽذ ،ایي تٌذی چٌذ هتز تز ثاًیِ اعت؟

7

ؽکل رٍ تِ رٍ دٍر ؽذى ٍرقِ ّای عٌگ کزُ را ًؾاى هی دّذ.
الف) ػلت حزکت ٍرقِ ّا چیغت؟

A

C

0/25

0/5

B

0/5

ب) ایي حزکت تاػث ایداد چِ پذیذُ ای هی ؽَد؟ ( یک هَرد )
8

در راتطِ تا هٌظَهِ ؽوغی:
الف) تیؾتزیي ػٌصز تؾکیل دٌّذُ خَرؽیذ چِ ًام دارد؟
ب) یک عیارُ ّای درًٍی ٍ یک عیارُ تیزًٍی ًام تثزیذ.

0/75

9

ؽکل سیز یک اعفٌح را ًؾاى هی دّذ کِ در دیَارُ تذًؼ یاختِ ّای رؽتِ دار دارد.
الف) تٌفظ ٍ دفغ هَاد در آى چگًَِ صَرت هی گیزد؟

0/75

ب) یک فایذُ اعفٌح را تٌَیغیذ.

2
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11

ًقؾِ هفَْهی رٍ تِ رٍ را کاهل کٌیذ.

11

درخت کاج ٍ عزٍ ّویؾِ عثش تَدُ ٍ هخزٍط دارًذ .کاج ٍ عزٍ چِ ؽثاّت ٍ تفاٍت اعاعی تا عزخظ دارًذ؟
ؽثاّت............................................................................................................................... :
تفاٍت.................................................................................................................................. :

12

در خذٍل سیز هَارد هزتَط در عتَى  B ٍ Aرا تِ ّن ٍصل کٌیذ ( .در عتَى  Bیک کلوِ اضافی اعت) .

0/75

ًَ 3ع ّن سیغتی
ّوغفزگی

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

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

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

کٌِ ٍ اًغاى

قارذ ٍ خلثک

))A

))B

علغلِ ای اس خاًذاراى کِ دیَارُ یاختِ ای دارًذ ٍ اطزاف هادُ ٍراثتی پَؽؾی ًذارًذ.

خلثک ّا

تزخی اس اًَاع آى ّا آفت گیاّاى تَدُ ٍ لکِ ّای سرد رٍی تزگ گٌذم را ایداد هی کٌٌذ.

قارذ ّا

ؽٌاختِ ؽذُ تزیي گزٍُ آغاسیاى کِ در هکول غذایی اعتفادُ هی ؽًَذ.

تاکتزی ّا

عاختار یاختِ ای ًذارًذ ٍ در تذى هَخَد سًذُ تکثیز هی ؽًَذ.

اعفٌح ّا

0/5

1

ٍیزٍط ّا
13

خؼثِ ای تِ اتؼاد  1×2×3هتز تا ٍسى ً 300یَتي اس طزف کَچکتزیي عطح خَد تز رٍی سهیي قزار دارد .فؾار
ٍارد ؽذُ اس طزف خؼثِ تز عطح سهیي چٌذ پاعکال اعت؟

0/5

14

در ؽکل سیز تا تَخِ تِ قاًَى گؾتاٍرّا ،تزای ایداد تؼادل هقذار ًیزٍی  Fرا حغاب کٌیذ.

0/5
F1 = 60

? = F2
8m

4m
mm
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15

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان یسد
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تا تَخِ تِ ؽکل تِ عَاالت پاعخ دّیذ.
الف) ؽکل رٍ تِ رٍ چِ ًَع قزقزُ ای را ًؾاى هی دّذ؟
ب) هشیت هکاًیکی آى را حغاب کٌیذ.

ػلَم تدزتی
نام درس :
تاریخ امتحان 1400/3/4 :
تعذاد صفحه 4 :
تعذاد سؤال 20 :
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0/75

F = 25 N

ج) اگز ًخ 1هتز تِ عوت تاال حزکت کٌذ ،کار ًیزٍی هحزک را حغاب کٌیذ.

50 N

16

تا تَخِ تِ ؽکل رٍ تِ رٍ یک سًدیزُ غذایی عِ حلقِ ای تٌَیغیذ.

0/75

17

در هایؼات فؾار ٍارد ؽذُ تز هایغ در یک ظزف هحصَر تذٍى ضؼیف ؽذى تِ ّوِ قغوت ّای هایغ ٍ دیَارُ
ظزف ٍارد هی ؽَد .ایي ٍیضگی چِ ًام دارد؟
 -یک کارتزد آى را تٌَعیذ.

0/5

18

فایذُ هَارد سیز را تٌَیغیذ.
الف) فایذُ کیغِ ّای َّادار در کٌار ؽؼ پزًذگاى:

1/5

ب) فایذُ پَلک ّای ضخین رٍی پَعت خشًذگاى:
ج) فایذُ آًٍذ چَتی در گیاّاى:
19

21

1

کارتزد هَارد سیز را تٌَیغیذّ(.ز کذام 2هَرد)
الف) کارتزد هاَّارُ ّا:
ب) کارتزد ًزم تٌاى در سًذگی ها :
در طثقِ تٌذی خاًذاراى ،گًَِ در آخزیي طثقِ قزار هی گیزد .دٍ ٍیضگی هؾتزک تزای افزادی کِ در یک گًَِ
قزار هی گیزًذ تٌَیغیذ.

« هَفق ٍ عزتلٌذ تاؽیذ»
4
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