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سر بزنید برای دریافت پاسخنامه به سایت ما 

شامل استان های:
اصفهان      -    البرز (3سری)    -    ایالم    -    بوشهر         
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ن   استان اصفها

1400/03/08

ساعت 8 صبح

www.20shoo.ir



باسمه تعالي

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهاننام و نام خانوادگی:                                 

اداره سنجش

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

علوم تجربی    نام درس:

دقیقه 01   امتحان: مدت8/3/0011 امتحان: تاریخ         نام پدر:                        

صفحه  3 سوالات درصبح 9  ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

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

نمره1044ماه  نوبت خرداددانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در استانی پایه نهم امتحانات هماهنگ ردیف

 بنویسید.ضمن آرزوی موفقیت برای شما با یاد و توکل به خدا با آرامش کامل لطفاً با مطالعه دقیق سؤالات، پاسخ مناسب را در محل های تعیین شده ش آموز عزیز: دان

1صفحه 

0 

 پرانتز کامل کنيد.  داخل  به کمك کلمات  را  زیر جملات 

.  پا در گروه    6با داشتن  زنبورالف(   ( حشرات ،عنکبوتیان ) .قرار دارد.........................

 (اشتراکی ،یونی)به هم متصل شده اند..........اتم ها در ترکیب منیزیم اکسید با پیوند ...... ب(
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2 

 .مشخص کنيد )غ(  با   غلط را جملات  جملات صحيح را با )ص( و

 )            ( اند.متوازنجسمبر واردنیروهایباشد،صفربرجسمواردنیروهایبرآینداگرالف( 
 )              ( روف آهني زنگ مي زنند.ظظروف مسي زودتر از ب( 
 ي ، موادآلي مي سازد. )            (از مواد معدن تولیدکننده زنجیره غذایي ،  درج( 

05/1 

3 

 انتخاب کنيد. را  گزینه ترین صحيح 

 چه تعداد الکترون به اشتراک گذاشته است ؟ ، اتم کربن(    مولکول گاز متان   )   ساختار در *( 

 8د(                        2ج(                            5ب(                        4الف( 

 و با آب و اکسیژن به شدت واکنش مي دهد ؟ تر  ( کدام فلز زیر فعال*

 ( سدیم  د( مس                          ج( آهن                       ب( آلومینیم                              الف

 دارند؟ یتر بیش یشباهت ها  ریز یجانداران در کدام سطح رده بند*( 

 رهی( تد                            ( راستهج                        ( گونهب                              ( شاخهالف

                                                                                          با توجه به شکل مقابل، اندازه شتابي که گاری پیدا مي کند چند نیوتن بر کیلو گرم است؟*( 

  4/4د(                 25/4ج(                   5/2ب(                  444الف( 

0 

0 

 ()به هم وصل کنيد. ؟هر یك از ویژگی های سمت چپ، مربوط به کدام گروه از بی مهره ها در سمت راست است
  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 .دهيد پاسخ کوتاه  ریبه سوالات ز
 .....................................................................  -2........................................................      -1   گي مهم برای یک سیاره بنویسید.ژالف( دو وی

 .کنیدبیانراتناننرماقتصادیفوایدازمورددو ب( 

1-                ................................................................................2-  .............................................................................................. 
 ..................................... )ذکر یک دلیل کافي است(است؟ طیکدام مح ،لیسف لیتشک طیمح نیبهتر (ج

............................................................................................................................................................... 
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و ستاره دریایي نمونه معروف آنهاست.دستگاه گردش آب دارای بندپایان

در همه زیستگاه ها یافت مي شوند باًبزرگترین گروه جانوران که تقری خارپوستان

 .مرجان ها بزرگترین گروه این جانوران هستند که اسکلتي آهکي دارندنرم تنان

 . بدني نرم و بدون حلقه دارند که در اغلب  آنها از صدف پوشیده شده استکیسه تنان

ادامه سوال در صفحه بعد



اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهاننام و نام خانوادگی:                                 

اداره سنجش

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

علوم تجربی   :نام درس

دقیقه 01 امتحان: مدت8/3/0011 امتحان: تاریخ         نام پدر:                        

صفحه 3سوالات در صبح 9 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

نمره1044ماه  ردادنوبت خ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در دانش آموزان  استانی پایه نهمامتحانات هماهنگ ردیف

2صفحه 

6 

 در یك برج تقطير :
 ..................................................................    برش های نفتي بر چه اساسي از هم جدا مي شوند؟ (الف 
 .....................................   های بالایي بیشتر است یا برش های پاییني؟ تعداد اتم های کربن در مولکول های  برش (ب 
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 :شکل مقابل

 ....................................زمین را نشان مي دهد؟ نوع از حرکات  ورقه های سنگ کرۀ  کدام (الف

         ؟...............................دهدميرخ  چه پدیده ایبیشتر ،حرکتنوعاین در ب(

   

5/1 

8 
 کردهمشخصراآنلحظه ای تندیبه نظر شمااست،حرکتحالدر  جنوبطرفبه    km/h06تندیباهم اکنون خودرویيبگوییماگر
 ..................................................................  چرا؟  ...................................................لحظه ای آن را؟   ................. سرعتیا  ایم
 

5/1 

9 

 :باشدشکل مقابل یك برگ درخت چنار می

 ای؟  .................ای است یا دو لپهالف( باتوجه به شکل برگ، درخت چنار تک لپه
 ..دلیل خود را بنویسید. ...........................................................

ریشه به سوی این برگ ها موثر ازآببه بالایروحرکتبر، چه عواملي زیاد ارتفاعچنار با  درخت در موردب(  
 )دو مورد( است؟

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

5/0 

01 

.                -1  ؟را بنویسید دیخورش ياصل بیترک دو مورد از ا عناصر تشکیل دهنده  الف( .................................2- .................................. 
 

 .دیکن انیمورد از آنها را ب دودارد.  یادیز تیاهم ما يدر زندگ دیوجود خورشب( 

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

0

00 

 های زیر پاسخ دهيد.به پرسش  ،گان در مورد پرند

 را بنویسید. بتوانند پرواز کنند نکهیا یبرا گي های آنها،ژدو مورد از ویالف( 

1-                              . ..............................................................2- ..........................................................................
 ؟دشوميبرای آنها  اکسیژنجذبدر ششکارایيافزایشسببب( چه عاملي  .

....................................................... 
 چیست؟)دو مورد( مازندگيدرپرندگاننقشچ( 

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

5/0 

02 

 همزیستی بين قارچ و جلبك : ۀ در رابط
 ...........................................؟ ................................دارد چه نقشي برای جلبک قارچ (الف
 ...................................................      ؟( نقش جلبک در این رابطۀ همزیستي چیستب 
 ...................موجود جدیدی که از این همزیستي تشکیل مي شود چه نام دارد؟ ............. (ج
 

25/0 

ادامه سواالت در صفحه بعد



اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهاننام و نام خانوادگی:                                 

اداره سنجش

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

علوم تجربی   :نام درس

دقیقه 01 امتحان: مدت8/3/0011 امتحان: تاریخ         نام پدر:                        

صفحه 3سوالات در صبح 9 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

نمره1044ماه  ردادنوبت خ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در دانش آموزان  استانی پایه نهمامتحانات هماهنگ ردیف

3صفحه 

03 

؟ ................................ دنکنميبندیگروهاساسيچهبرراهاباکتریاینالف( دانشمندان 
 در زیر هر شکل یادداشت کنید. د؟ندهميآنهابههایينامچهاساسبراینب( 

 
 
 
 

 

0 

  الزامی است ( در مسائل) نوشتن واحد و  فرمول ها   

00 

)روی  این حالت مکعب این  قرار دارد. فشاری که سطح زمینروی ،  بر  متر 1 × 3×4و ابعاد   نيوتن 1266  وزن مکعب مستطیلي به

 است؟چند  پاسکال  وارد کند روی سطح زمینبرمي تواند  سطح بزرگ(

 

 

 

0 

05 

برابر    2Fهرم یکنواختي مطابق شکل در حال تعادل است . چنانچه نیروی ا

N 06 1ی باشد ، نیروF  چند نیوتن است؟ 
  ) جرم میلۀ اهرم ناچیز است( 
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06 

 شکل مقابل: 
 الف( چه نوع قرقره ای را نشان می دهد؟ ............................

 ب( یک مورد از کاربرد این قرقره را نام ببرید. .....................

 برده می شود؟  ................................. با چه نیرویی به بالا نيوتنی 126( 2F) ج( وزنه
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 موفق و پیروز باشید

m1

m3
m4

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



ز   استان البر

1400/03/17

ساعت 8 صبح 

www.20shoo.ir



باسمه تعالي

دقيقه 80مدت امتحان : صبح  8 شروع :ساعت نهم پايه : علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

4 تعدادصفحات :1400/ 3/ 17تاريخ امتحان:   شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1400خرداد ماه صبح نوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

) 4از  1(صفحه ي 

 است.) صحيحال فقط يك گزينه ؤ(در هر س گزينه مناسب را انتخاب كنيد. 1

A( 4عنصردرساختار  كدامSO2H  (سولفوريك اسيد)؟ستين  

 ���� هيدروژن)د  ���� ج)كربن  ����   اكسيژن) ب  ����  گوگرد) الف

B( از چه عناصري تشكيل شده است؟ ،تركيب اصلي خورشيد در حال حاضر  

 ����هليم و نيتروژن) د     ����هليم و هيدروژن) ج    ����هيدروژن و نيتروژن   )ب         ����   هيدروژن و اكسيژن) الف

C ( است؟ ترمناسبهاي زير محيطشرايط تشكيل فسيل در كداميك از 

 ����معادن نمك  )د     ����مناطق كوهستاني )ج                    ����  هابيابان )ب            ����  هادرياها و اقيانوس )الف

D( ؟بزرگترين ورقه سنگ كره چه نام دارد  

 ����  هنداقيانوس ) د  ����  اقيانوس آرام) ج  ����آمريكاي جنوبي)ب                            ���� استراليا )الف

1 

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 2

 شود.سديم كلريد يا نمك طعام ايجاد ميواكنش داده و  ........... هاي گاز زرد رنگ و سميفلز سديم با مولكول) الف

 .افتدسازگان اتفاق ميدر بوم .يند مهم انتقال انرژي و................ادو فر )ب

 شود.به هواكره وارد مي  هاي فسيلي، مقادير زيادي گاز....................سوختن سوخت بر اثر) ج

 از ................. است. بيشترغذاي قورباغه بالغ ) د

1 

  درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد.  3

غ   ص برند. هاي ديگر ميرا از ريشه به اندامآوندهاي چوبي، آب و مواد معدني ) الف

 غ  ص   .سلولز يك بسپارطبيعي است) ب

 غ  ص  برد.ها را از بين ميشود و آنهاي قرمز تكثير ميويروس ايدز در گويچه) ج

غ  ص  عروس دريايي مي باشد.         ،تنانگروه كيسهترين بزرگ) د

1 

 »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي دوم«« 
 ددـع ا ـنمره ب

←←←←

  عبارتند از :اول متوسطه  ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از: وجهت

ومانند آن اگرچه به ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

  موضوع امتحان مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني،  )ب

به ديگران  استفاده از اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود

 اعم از اينكه در جلسه امتحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد.

فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه امتحان و همچنين شخصي كه  پ)

  ورقه امتحاني اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد.

  اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو . ت)

 روفـحنمره با 

←←←←

نام و نام 

 خانوادگي

←←←←ي دبير امضاو

مصحح سوم درصورت مغايرتدر صورت اعتراض تجديدنظر تصـحيــح دبيــر مربـوط



باسمه تعالي

دقيقه 80مدت امتحان : صبح  8 شروع :ساعت نهم پايه : علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

4 تعدادصفحات :1400/ 3/ 17تاريخ امتحان:   شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1400خرداد ماه صبح نوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

) 4از  2(صفحه ي 

 تعريف كنيد. ه هاي زير راژوا 4

        :گونه)الف

 :نيوتونقانون اول ) ب

1 

  االت زير پاسخ كوتاه دهيد.ؤبه س 5

 ؟شوداز همزيستي قارچ و جلبك تشكيل مي جانداركدام - 1

 چه نام دارند؟، گياهاني كه دانه توليد مي كنند اما گل نمي دهند-2

 هاي پاك توليد كنند؟سوخت  رانداجاناز كدام گروه از  امروزه دانشمندان تالش مي كنند- 3

   .يكاي شتاب جاذبه را بنويسيد - 4

   ؟آب رساناي جريان الكتريسيته  استدر  پتاسيم پرمنگناتآيا محلول -5

اثر يكديگر را خنثي كنند، نيرو هاي وارد بر جسم ر هم زمان اثر كند و اين نيرو ها اگر بر جسمي چند نيرو به طو  - 6

   ؟را اصطالحاً چه مي گوييم       

 .هاي سنگ كره را نام ببريدهاي حاصل از حركت ورقهيك مورد از پديده- 7

75/1 

 .ديپاسخ ده رياالت زؤبه س اراتيدر مورد س 6

  ست؟يچ ارهيمنظور از س - 1

 ؟گازي اياست  سنگي ه هاياريجزء س يمشتر -2

75/0 

 ...................  مار  خرگوش  گياه  رو:در زنجيره غذايي روبه 7

كنندهمصرفاولين  كننده  مصرف دومين سومين مصرف كننده

  ؟زنجيره غذايي چه مي گويند اولين حلقهبه ) الف

 در زنجيره غذايي فوق سومين مصرف كننده چه جانوري مي تواند باشد؟) ب

5/0 

 االت زير پاسخ دهيد.ؤتنان به سدر مورد نرم 8

  تنان چيست؟نرم اكثر نقش صدف در )الف

  .رودتن نام ببريد كه به عنوان آفت گياهان به شمار مييك نرم) ب

 يك مورد بيان كنيد. دارويي، -در صنعت بهداشتيتنان  كاربردهاي نرماز ) ج

75/0 

 »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي سوم«« 



باسمه تعالي

دقيقه 80مدت امتحان : صبح  8 شروع :ساعت نهم پايه : علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

4 تعدادصفحات :1400/ 3/ 17تاريخ امتحان:   شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1400خرداد ماه صبح نوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

) 4از  3(صفحه ي 

 پشت ها، مارها)ها، الك(پرندگان،كروكوديلكنيد.(يك كلمه اضافي است)ا كاملرجدول زيرداخل پرانتزبا كلمات 9

 نقش دارند. ها آندر تنظيم جمعيت با تغذيه از حشرات و موش ها  )الف

 .ها است ها نشان دهنده محل زندگي آن آن شكل پاهاي )ب 

 .دارندهاي بيني روي پوزه اي دراز قرار سوراخ ها روي سر و چشم هاي آن )ج 

75/0 

دهد. هاي هيدروژن و اكسيژن را در مولكول آب نشان ميساختار الكتروني اتم زيرشكل  10

 گذارد؟الكترون به اشتراك ميبراي تشكيل يك مولكول آب، هر اتم هيدروژن چند  )الف

  ؟اكسيژن چه نوع پيوندي وجود دارد بين هيدروژن ودر تركيب فوق  )ب

5/0 

دهد.را نشان مي aN11و سديم  Li3مدل اتمي عنصر ليتيم  روبروشكل  11

        ؟ويژگي مشترك اين دو عنصر چيست) الف

        .يك تفاوت بين اين دو اتم را بيان كنيد) ب

5/0 

؟شكل مقابل به كدام گروه از گياهان تعلق دارد) الف 12

؟لكه هاي قهوه اي پشت برگ اين گياهان چيست )ب

5/0 

 االت زير پاسخ دهيد.ؤبه س ها)(هيدروكربندر مورد تركيبات نفت خام  13

  ساده ترين هيدروكربن چه نام دارد؟) الف

  كنند؟در برج تقطير، اجزاي نفت خام را بر چه اساسي از هم جدا مي) ب

 كنند؟براي انجام چه كاري استفاده مي شودجدا مي كه از نفت خام،  )4H2C(در صنعت كشاورزي، از گاز اتن ) ج

75/0 

 »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي چهارم«« 



باسمه تعالي

دقيقه 80مدت امتحان : صبح  8 شروع :ساعت نهم پايه : علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

4 تعدادصفحات :1400/ 3/ 17تاريخ امتحان:   شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1400خرداد ماه صبح نوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

) 4از  4(صفحه ي 

 5/0 با توجه به شكل فرق درزه و گسل را بنويسيد. 14

 را در اين روش توضيح دهيد. كامل با توجه به شكل نحوه تشكيل فسيل )الف 15

.يك مورد از ويژگي فسيل هاي راهنما را بيان كنيد )ب 

75/0 

دهد؟چه نوع قرقره اي را نشان مي روبروشكل ) الف 16

        ب) مزيت آن چند است؟

 نيوتوني را باال بكشيم؟ 100توانيم سطل ) مي1Fكردن چه مقدار نيروي محرك(با وارد) ج

1

كيلومتر بر  54ثانيه با سرعت 5كند و پس از موتور سواري در مسير مستقيم از حالت سكون شروع به حركت مي 17

    (نوشتن فرمول الزامي)رسد. شتاب متوسط اين موتور سوار چقدر است؟ ساعت به طرف شمال شرق مي

1 

نيوتن مي تواند به مساحت كف خود وارد كند چند  80متر به وزن  1و2،4فشاري كه مكعبي به ابعاد  بيشترين) الف 18

  نيوتن بر متر مربع است؟

1 

 15 جمع نمرات »» موفق باشيد «« 
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باسمه تعالي

دقيقه 80مدت امتحان :   ظهر 12 ساعت شروع :نهمپايه : علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

4تعدادصفحات :1400/  3/ 17تاريخ امتحان:   شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1400خرداد ماه ظهرنوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

 ) 4از  1(صفحه ي 

  ال فقط يك گزينه صحيح مي باشد.)ؤ( در هر س گزينه مناسب را انتخاب كنيد. 1

A (  ؟دهدنميكدام عنصر زير با اكسيژن واكنش  

 طال )د         مس )ج                                    آهن )ب                                  منيزيم )الف

B(  ثير نيروي گرانش به دور يك سياره در گردش هستند؟أتحت ت اجرام آسمانيكدام 

  هاي فلكيصورت )د  هاسيارك  )ج    هاشهاب  )ب     قمرها )الف

C ( كره چيست؟سنگ هاي حركت ورقهعلت 

  جريان همرفتي سنگ كره )ب         اختالف چگالي سنگ كره )الف

 نرم كره هاي همرفتيجريان )د          اختالف دما در سنگ كره )ج

D( د؟از جاندار وجود دار كاملي احتمال تشكيل فسيل محيط  در كدام  

 رسوبات )د صمغ درختان  )ج                           هاخشكي )ب              هادرياها و اقيانوس )الف

1 

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 2

شوند.ميتركيبات يوني........................... هستند و در اثر ضربه خرد  )الف

 شود.تشكيل مي .......................... از همزيستي قارچ و جلبك )ب

 كند.خالف جهت به جسم اول وارد مي برولي  سم دوم نيز نيرويي.............اگر جسمي به جسم ديگر نيرو وارد كند، ج) ج

 .است..................مخلوطي از صد ها تركيب به نام  نفت خام) د

1 

  درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد.  3

غ  ص  شوند. بر اساس تفاوت در رنگ از هم جدا مي دو مايعالف) در دستگاه تقطير ساده، 

 ص  غ   شوند.ب) رشته هاي ظريفي كه بر روي ريشه قرار دارند، تارهاي كشنده ناميده مي

 غ ص  هاي ضخيم و سخت يا صفحات استخواني پوشيده شده است.        ج) پوست خزندگان با پولك

غ  ص  ها در گياهان است. دهنده وجود باكتريهاي زرد روي برگ و سياه شدن خوشه گندم نشاند) لكه

1 

 »»ي سؤاالت در صفحه ي دوم ادامه «« 
←←←← ددـع ا ـنمره ب

  عبارتند از :اول متوسطه  ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از: وجهت

ومانند آن اگرچه به موضوع ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

  امتحان مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني،  )ب

استفاده از اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود به ديگران اعم از 

  اينكه در جلسه امتحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد.

امتحان و همچنين شخصي كه ورقه  فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه پ)

  امتحاني اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد.

  اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو . ت)

←←←← روفـنمره با ح

 نام و نام خانوادگي

←←←←ي دبير امضاو

مصحح سوم درصورت مغايرتدر صورت اعتراض تجديدنظر تصـحيــح دبيــر مربـوط



باسمه تعالي

دقيقه 80مدت امتحان :   ظهر 12 ساعت شروع :نهمپايه : علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

4تعدادصفحات :1400/  3/ 17تاريخ امتحان:   شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1400خرداد ماه ظهرنوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

 ) 4از  2(صفحه ي 

  االت زير پاسخ كوتاه دهيد.ؤبه س 4

. شوديك پستاندار كيسه دار نام ببريد كه نوزاد آن به صورت نارس متولد مي- 1

  كند؟ بر اساس كدام قانون فيزيك كار ميترمز هيدروليكي خودرو -2

  ها به چه عاملي بستگي دارد؟ دندهچگونگي كاركرد چرخ - 3

  طبيعي مثال بزنيد.يك بسپار  - 4

  يك مورد از داليل رقابت جانوران را بنويسيد.-5

 ؟يندشخصي دارند را اصطالحاً چه مي گوها درون پوششي قرار دارد و هسته م ي وراثتي آنجانداراني كه ماده - 6

  ؟رشته كوه از برخورد ورقه عربستان با ورقه ايران به وجود آمده استكدام  - 7

  ؟شتاب با جرم جسم چه رابطه اي داردقانون دوم نيوتن  در -8

2 

 .را نشان مي دهد )S 16( گوگرد و )O 8(براي اتم عنصر هاي را مدل اتمي بور  روبروشكل  5 

        .مدل اتمي را بيان كنيد اين دو شباهت و تفاوت

5/0 

 )يك مورد اضافي است( .را با توجه به كلمات داخل پرانتز كامل كنيد زيرزنجيره غذايي   6

                                 عنكبوت) (ملخ ،گرگ، 

5/0 

   )يك كلمه اضافي است( كامل كنيد. را رجدول زي با كلمات داخل پرانتز 7

 مارها)سم  - هاپرنده  –تنان نرم - بازدانگان  –ها سرخس -(گونه 

 هوادار براي افزايش كارايي شش هستند.هاي داراي كيسه - 1

 در تهيه نخ بخيه و دارو كاربرد دارد. -2

 يابند.با توليد هاگ تكثير مي - 3

 .كننددهند كه شبيه به هم بوده و زاد و ولد ميهاي خانگي را تشكيل ميگروه قمري- 4

 كنند.ساخت داروهاي قلبي و ضد سرطان استفاده مي در-5

25/1 

 »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي سوم «« 

گياه سبز پروانه

1.............( 2..............(



باسمه تعالي

دقيقه 80مدت امتحان :   ظهر 12 ساعت شروع :نهمپايه : علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

4تعدادصفحات :1400/  3/ 17تاريخ امتحان:   شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1400خرداد ماه ظهرنوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

 ) 4از  3(صفحه ي 

       .االت زير پاسخ دهيدؤبا توجه به شكل به س 8

 باشد؟دانگان ميبه رو مربوط به كدام گروه از نهان شكل رو )الف

 دانگان در................. محصور شده است.دانه نهان) ب

5/0 

 ......................)1        دهيد. االت زير پاسخؤبا توجه به شكل به س 9

 باشد؟مي جانورانملخ مربوط به كدام گروه از ) الف

 مشخص شده در شكل را نام گذاري كنيد. قسمت هاي) ب

 2 (......................... 

75/0 

  االت زير پاسخ دهيد.ؤهاي فلكي به سدر مورد صورت 10

 كردند؟ها به عنوان تقويم استفاده ميچرا در قديم از آن) الف

 يك صورت فلكي نام ببريد.) ب

75/0 

  چيست؟فسيل  )الف 11

 ؟جانداران به فسيل تبديل نمي شوندچرا همه بدن  )ب

 شوند؟ها يافت ميدر بين كدام نوع از سنگ ها معموالً فسيلج) 

75/0 

  االت زير پاسخ دهيد.ؤبه س، كرههاي سنگدر مورد برخورد ورقه 12

 شود؟ يك مورد را نام ببريد.ها حاصل ميهاي اقيانوسي كدام پديدهدر محل دورشدن ورقه) الف

 .يك مثال بزنيدشود، ايجاد مي ورقه هابرخورد  در اثرترين نواحي لرزه خيز جهان كه مهماز ) ب

5/0 

 »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي چهارم «« 



باسمه تعالي

دقيقه 80مدت امتحان :   ظهر 12 ساعت شروع :نهمپايه : علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

4تعدادصفحات :1400/  3/ 17تاريخ امتحان:   شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1400خرداد ماه ظهرنوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

 ) 4از  4(صفحه ي 

 بنويسيد. راتركيب فلز سديم وكلر  نمادي معادله با توجه به شكل زير )الف 13

؟ورده اين واكنش چيستانام علمي فر )ب

1 

 5/0 چه نوع نيروهايي را نشان مي دهد؟ 3و1 ،روه شكل روبدر 14

شود. وارد مي m2و عرض  m3به طول  مقطع آن بر سطح حاصل از وزن جسم نيوتوني 24000به رو نيروي  در شكل رو 15

  شود؟حساب كنيد چند پاسكال فشار بر آن سطح وارد مي

1 

ثانيه از  3سرعت خودرويي را در مدت زمان  ،مسير مستقيم و رو به شرقاي در يك راننده 16
��

�
به  36 

��

�
رساند. مي 90 

( شتاب متوسط خودرو را بر حسب متر بر مربع ثانيه
�

�2
 ) حساب كنيد.

1 

 چه نوع قرقره اي را نشان مي دهد؟ روشكل روبه )الف 17

  ؟مزيت مكانيكي آن چند است) ب

 خواهد بود؟ چقدر 2Fباشد اندازه نيروي مقاوم  N 50=1Fاگر نيروي محرك ) ج

1 

 15 جمع نمرات»»  موفق باشيد«« 
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دقيقه 80مدت امتحان : عصر 16شروع :ساعت نهمپايه : علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

4تعدادصفحات :1400/  3/ 17تاريخ امتحان: شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1400خرداد ماه عصرنوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

) 4از  1(صفحه ي 

 است.) صحيحال فقط يك گزينه ؤ(در هر س گزينه مناسب را انتخاب كنيد. 1

A( يك بسپار مصنوعي است؟كدام  

 نشاسته) د  پالستيك) ج  گوسفند پشم) ب  سلولز)الف

B( كدام يك جزء سيارات دروني (سنگي) است؟  

 عطارد) د ن نپتو )ج  كيوان(زحل) )ب    مشتريالف) 

C (؟نمي باشد رساناي جريان الكتريسيته كدام ماده زير، محلول 

 پرمنگناتپتاسيم  )د نمك  )ج                               شكر   )ب                          كات كبود  ) الف

D( كمياب ترين گروه بند پايان چه نام دارد؟  

 هزارپايان)د سخت پوستان )ج  عنكبوتيان) ب                              حشرات )الف

1 

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 2

نفت خام مخلوطي از صدها تركيب به نام .............................. است. )الف

 برند.مياز روابط غذايي بين جانداران، در رابطه ................................. هر دو جاندار سود  )ب

 كنند.در تهيه نخ بخيه و توليد كلسيم قابل جذب استفاده مي از........................) ج

 دارد.نام  ................شود، ........گازي بي رنگ كه به طور طبيعي از ميوه هاي رسيده مانند گوجه فرنگي و موز آزاد مي) د

1 

  درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد.  3

غ  ص   يك فسيل كامل است. نمونه اي از ،هاي طبيعيها در داخل يخچالفسيل ماموت )الف

 غ ص   است. صفرراه توقف كرده باشد، تندي آن  اگر خودرويي پشت چراغ قرمز يك چهار )ب

 غص   .شودباشند، گسل ايجاد مي نشده جااگر سنگ هاي دو طرف شكستگي جابه )ج

غ   ص .كندپس از خروج از تخم با آبشش تنفس و از جلبك ها و گياهان آبزي تغذيه مي نوزاد قورباغه )د

1 

 »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي دوم«« 
  عبارتند از :اول متوسطه  ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از: وجهت←←←←ددـع ا ـنمره ب

ومانند آن اگرچه به ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

  موضوع امتحان مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني،  )ب

استفاده از اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود به ديگران 

  اعم از اينكه در جلسه امتحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد.

امتحان و همچنين شخصي كه  فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه پ)

  ورقه امتحاني اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد.

  اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو . ت)

←←←←روفـنمره با ح

 نام و نام خانوادگي

←←←←ي دبيرامضاو

مصحح سوم درصورت مغايرتدر صورت اعتراض تجديدنظر تصـحيــح دبيــر مربـوط



 باسمه تعالي

 دقيقه 80مدت امتحان :  عصر 16شروع :ساعت  نهمپايه :  علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 4تعدادصفحات : 1400/  3/ 17تاريخ امتحان:  شماره داوطلب: نام و نام خانوادگي :                                       

  آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1400خرداد ماه عصرنوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

  استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

 

 نمره را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت  رديف
 

 ) 4از  2(صفحه ي 

 

  تعريف كنيد.اصطالحات زير را   4

                                                                               :سونامي) الف

            :سال نوري )ب

  :نيوتون دومقانون ) ج

5/1  

  االت زير پاسخ كوتاه دهيد.ؤبه س  5

  ؟داننددر چه چيزي ميكره را هاي سنگدانشمندان علت اصلي حركت ورقه - 1

  ؟گويندچه مي ،ايجاد مي شود روي پولك هاي مخروط مادهها  گياهان كه دانه آن به گروهي از - 2

  ؟ويندگچه مي را كنندمي ي شبيه خود ايجاد هايتوليدمثل زادهكه از طريق ،در يك گروههم  به نوران شبيهجا - 3

  .بنويسيداز عواملي كه مانع از تشكيل فسيل مي شود يك مورد  - 4

  چه نام دارند؟، ثير جاذبه دركنار هم جمع شده اندأگردوغباركه تحت ت و گازها ،مجموعه  عظيمي ازستارگان - 5

   شود؟در كدام وسيله ديده مي ،وسط آن است آن كامالً گاه ترين شكل اهرم كه تكيهساده - 6

5/1  

  

  

  االت زير پاسخ دهيد.ؤسازگان به سبوممورد در   6

  جنگل گلستان چه نوع بوم سازگاني است؟ )الف

  شود؟در يك بوم سازگان تشكيل ميبه هم از اتصال زنجيره هاي غذايي  )ب

  .سازگان را نام ببريديك نمونه از جانداران تجزيه كننده در بوم )ج

75/0  

  

  

  

  دهيد.االت زير پاسخ ؤدر مورد پرندگان به س  7

  هاي هوادار هستند؟چرا پرندگان داراي كيسه) الف

  دهنده چيست؟شكل منقار در پرنده نشان) ب

  .يك مورد از فوايد پرندگان براي كشاورزان را بنويسيد) ج

75/0  

  

  

  

   ست؟يچ اسفنج هاآب در بدن  انيجر عامل ايجاد  8

  

  

5/0  

  »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي سوم«« 



باسمه تعالي

دقيقه 80مدت امتحان : عصر 16شروع :ساعت نهمپايه : علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

4تعدادصفحات :1400/  3/ 17تاريخ امتحان: شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1400خرداد ماه عصرنوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

) 4از  3(صفحه ي 

  )يك كلمه اضافي است(كلمات داخل پرانتز را در جدول قرار دهيد.  9

 شيره خام) –ها سرخس -لوبيا - (شيره پرورده

 شوند.هستند كه در برگ ساخته شده و همراه آب وارد آوندهاي آبكشي ميموادي  - 1

 جزء اولين گروه از گياهان آونددار هستند. -2

 اي است.دولپه دانه آن - 3

75/0 

 5/0 .توضيح دهيد ،فسيل تبديل آن به داخلي از بدن جاندار ودر مورد نحوه تشكيل قالب  10

  .است جلبك هامربوط به  شكل زير 11

  ؟را بر اساس چه چيزي طبقه بندي مي كنند جلبك ها) الف

 .در زندگي ما بنويسيدرا جلبك ها مورد از كاربردهاي  دو) ب

75/0 

 االت زير پاسخ دهيد:ؤدرمورد فلز مس به س 12

..... +  مس ......... معادله روبرو را كامل كنيد.         مس اكسيد ) الف

  .بيان كنيد يك مورد از كاربردهاي مس را )ب

 شرايط يكسان ظروف مسي زودتر زنگ مي زند يا ظروف آهني؟ در )ج

75/0 

 مبادله مي كند؟ چند الكتروناتم سديم  توجه به شكل با )الف 13

  مي گيرد يا از دست مي دهد؟ كلر الكترون در اين واكنش) ب

  ؟يوني است يا مولكولياين تركيب  )ج

75/0 

 : ..........................2شماره          .را كامل كنيدچرخه كربن  نمودار شكل زيردر )الف 14

 يا توليد؟ شودكربن دي اكسيد مصرف مي 3درشماره  )ب

5/0

 »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي چهارم«« 



باسمه تعالي

دقيقه 80مدت امتحان : عصر 16شروع :ساعت نهمپايه : علوم تجربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

4تعدادصفحات :1400/  3/ 17تاريخ امتحان: شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1400خرداد ماه عصرنوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

) 4از  4(صفحه ي 

 .مشخص شده را بنويسيدنام نيروهاي با توجه به قانون سوم نيوتن  درشكل زير 15

1 (  .......................2(........................  1  2 

5/0 

 m 3 /0(75/0 محورچرخشتا  فاصله نقطه اثر نيرو     ,N 360(نيروي محرك  )نوشتن فرمول نمره دارد(. اندازه گشتاور نيرو را بدست آوريد زيرشكل  در 16

 50اتومبيلي با سرعت 17
��

�
كند. حساب كنيد اين اتومبيل چند كيلومتر مسافت به سمت شمال حركت مي h 5به مدت  

 فرمول نمره دارد)(نوشتن  ؟كندبه سمت شمال طي ميدر اين بازه زماني را 

75/0 

  االت زير پاسخ دهيد.ؤدر مورد فشار به س 18

 .دو حالت روي زمين قرار داده ايم جسم مثلثي شكل را مطابق شكل در) الف

 ؟كندوارد مي زيرين خود ي به سطح فشار بيشتر حالت جسمدر كدام  

متر مربع وارد شود، حساب كنيد چند نيوتون بر متر مربع  600مساحت نيوتوني را بر سطحي به  36000اگر نيروي ) ب

  (نوشتن فرمول نمره دارد) شود؟بر جسم فشار وارد مي

1 

 15 جمع نمرات»»  موفق باشيد«« 

F=٣٦٠N٠/٣m

A

B



استان ایالم  

1400/03/01

 ساعت 09:30 صبح 

www.20shoo.ir



«باسمه تعالی»

وزارت آموزش و پرورش

اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی استان ایالم

1400خرداد پایه نهمارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی 

 ............................شهرستان/منطقه: 

آموزان و داوطلبان آزاددانش–علوم تجربینام درس: 

  1/3/1400تاریخ امتحان: 

 صبح 9:30 ساعت شروع امتحان:

      3 تعداد صفحه:

17تعداد کل سؤاالت: 

دقیقه 70 زمان پاسخگویی:

 ............................نام آموزشگاه: 

 ............................نام کالس: 

............................شماره داوطلب:   

 ............................ :نام

 ............................نام خانوادگی: 

 بارمشرح سؤاالتردیف

1 

 

 هاي زیر را مشخص كنید: صحیح یا غلط بودن عبارت

غص                                               .ز همه بیشتر استادر بین فلزات، واکنش پذیری طال  (الف

غص       .شودداران استفاده میشناسایی جاناز کلیدهای شناسایی دوراهی برای  (ب

غ ص  . ی خام استی پرورده بیشتر از شیرهمیزان کربوهیدرات در شیرهج( 

غ ص   . محرک به نیروی مقاوم است مزیت مکانیکی یک ماشین، نسبت نیروی د( 

1 

 را انتخاب كنید:  صحیحي گزینه 2

 ؟دارد کدام ترکیب دمای جوش باالتریالف( 

   1 ) C5H12  2 )C10H22  3 )C24H50   4 )C16H34 

؟ شودی زیر یک ترکیب یونی محسوب نمیمادهکدام  ب(

   1 )NaCl   2)3 NH   3 )NaF   4 )MgO 

 دانند.می ............................های سنگ کره را دانشمندان، علت حرکت ورقهج( 

 2و  1موارد (    4 نرم و خمیری بودن(   3 اختالف دما و چگالی(  2 جریان همرفتی ( 1    

 ؟ی زیرزمینی کدامنددار با ساقهاولین گروه از گیاهان آوندد( 

 هاسرخس (   4 دانگاننهان(  3 هاخزه (    2 بازدانگان( 1    

1

را با كلمات مناسب كامل كنید: جاي خالی  ،زیرهاي عبارتدر  3

به وجود ..........................   ی زمین، نسبت به هم جا به جا نشده باشند،های دو طرف شکستگی در پوستهاگر سنگ  الف(

 .آیدمی

 .شوندتبدیل می..........................  ها با گرفتن الکترون به برخی از اتم ب(

 .سازندمی..........................  گذارند، سیستمی به نامی محیط و تأثیرهایی که بر هم میعوامل زنده و غیر زنده ج( 

 .الکترون دارد..........................  اتم اکسیژن در مدار آخر ( د

1 

رو وصل كنید: هر یک از جمالت زیر را به عبارت مناسب با آن در روبه 4

های هوادار کیسه   .هاها، با خوردن آنکنترل جمعیت حشرات و موشالف( 

 پالتی پوس  شود در آب شنا کند و دیده نشود. سبب میروی پوزه، ها روی سر، و سوراخ بینی قرار گرفتن چشمب( 

کروکودیل                                     .        کند                  گذاری است که در آب به خوبی شنا میدار تخمپستانج( 

 مارها                                                      شود.اکسیژن می جذبدر پرندگان، سبب افزایش کارایی شش در د( 

1 



وزارت آموزش و پرورش

ارزشیابیاداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی استان ایالم

استانی  1400خرداد پایه نهمتحصیلی هماهنگ

 ............................شهرستان/منطقه: 

آموزان و داوطلبان آزاددانش–علوم تجربینام درس: 

  1/3/1400تاریخ امتحان: 

 صبح 9:30 ساعت شروع امتحان:

      3 تعداد صفحه:

17تعداد کل سؤاالت: 

دقیقه 70 زمان پاسخگویی:

 ............................نام آموزشگاه: 

 ............................نام کالس: 

............................شماره داوطلب:   

 ............................ :نام

 ............................نام خانوادگی: 

 

5 

 

 به سؤاالت زیر به صورت كوتاه پاسخ دهید:

ای آن با هم برابر است. تندی یک خودرو در امتداد یک مسیر مستقیم تغییر نکرده، و تندی متوسط و تندی لحظه الف(

 این خودرو چه نوع حرکتی دارد؟

 شود؟ی نارس به رسیده  استفاده میدر صنعت کشاورزی، از چه گازی برای تبدیل میوهب( 

 تیر )عطارد( و ناهید )زهره( جزء کدام دسته از سیارات هستند؟ج( 

هایی شبیه خود با قابلیت زنده ماندن توانند از طریق تولید مثل، زادهداران که به هم شبیه هستند، و میبه گروهی از جاند( 

 گویند؟تولید مثل به وجود آورند چه می و

 دانه است؟های کدام گروه از گیاهان نهانهای موازی از ویژگیه( داشتن رگبرگ

 گر کدام اصل فیزیکی است؟و( انتقال فشار توسط روغن ترمز به پیستون )هنگام ترمز کردن( بیان

5/0 

25/0 

5/0 

5/0 

25/0 

25/0 

 5/0 بنویسید: های فسیل راهنما راویژگی 6

ربای روی یک چهارچرخه را آهن Sربایی را روی چهارچرخه قرار داد. قطب ی آهنرباها، دو تیغهاحمد در بازی با آهن 7

ها به سرعت به هم نزدیک شدند. به نظر شما دلیل ی دیگر نزدیک کرد. چهارچرخهچهارچرخهروی ربای آهن Nبه قطب 

 این نزدیک شدن چیست؟

 اندازد؟ها، شما را به یاد کدام قانون نیوتن میچهارچرخه این حرکت

25/0 

25/0 

 ، بر سطح تماس با زمین چند پاسکال است؟ )نوشتن فرمول الزامی است(.زیرفشار ایجاد شده توسط مکعب مستطیل  8

5m

450 N 3                                      = وزنm

4m

75/0 

نیوتنی، مطابق شکل زیر بر روی یک میله )اهرم( قرار دارد. در طرف مقابل، باید نیروی محرک چند  600جسمی  -الف 9

 نیوتن باشد تا تعادل برقرار شود؟ )نوشتن فرمول الزامی است(

 )ساعتگرد یا پادساعتگرد(. را مشخص کنیدF2   و   F1 جهت گشتاور نیروهای -ب

 F1  600 =             (محرک)نیروی N  F2 (مقاوم)نیروی 

100cm 50cm   

25/1 



وزارت آموزش و پرورش

ارزشیابیاداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی استان ایالم

استانی  1400خرداد پایه نهمتحصیلی هماهنگ

 ............................شهرستان/منطقه: 

آموزان و داوطلبان آزاددانش–علوم تجربینام درس: 

  1/3/1400تاریخ امتحان: 

 صبح 9:30 ساعت شروع امتحان:

      3 تعداد صفحه:

17تعداد کل سؤاالت: 

دقیقه 70 زمان پاسخگویی:

 ............................نام آموزشگاه: 

 ............................نام کالس: 

............................شماره داوطلب:   

 ............................ :نام

 ............................نام خانوادگی: 

 

 1کردند؟های فلکی به عنوان تقویم استفاده میتوضیح دهید چرا در قدیم، از صورت 10

 باشند؟داران میها جزء کدام سلسله از جانجلبکالف(  11

 ها را بیان کنید:های( آندو مورد از کاربردهای )نقشب( 

25/0 

5/0 

 کامل کنید: (نداشتن )  ×یا( داشتن ) √ عالئمرا با در مورد بازدانگان است. آن جدول زیر 12

 آوند دارهای بالدانه گل

 .................. .................. .................. بازدانگان

75/0 

 تنان به این سؤاالت پاسخ دهید:در مورد نرم 13

 ها در زندگی را بنویسید:الف( دو مورد از کاربرد آن

 تنان باشد:جزء گروه نرمدار نام ببرید که ب( یک جان

5/0 

25/0 

 باشند؟ها میمهرهداران زیر جزء کدام گروه از بیجان 14

 .................. ( سکه شنی ) .................. (                             خرخاکی ) .................. (                                ملخ )

75/0 

 5/0 شود؟ )ذکر دو مورد(هایی در قورباغه باعث تنفس پوستی آن میچه ویژگیداشتن  15

 داران زیر مشخص کنید:ی غذایی را در بین جاننوع رابطه 16

کنه در حال مکیدن خون انسان. ) .................. (  الف( 

گلسنگ. ) .................. ( ب( 

خورند. ) .................. ( ی شکار کوسه را میپس ماندهکنند و چک همراه با کوسه شنا میهای کوماهیج( 

75/0 

شود کمتر توسط شکارچی شکار ی وجود دارد که سبب میهایشوند، چه ویژگیبه نظر شما، در جانورانی که شکار می 17

 5/0 شوند؟ )ذکر دو مورد(

 15موفق و پاینده باشید جمع
مصحح اول: -1

 با عدد                    با حروف 

 نمره:  

 نام و نام خانوادگی:                                  امضاء 

تجدید نظر پس از اعتراض -1

 با عدد                    با حروف 

 نمره:  

 نام و نام خانوادگی:                                  امضاء

  



استان بوشهر 

1400/03/01

  ساعت 10 صبح

www.20shoo.ir



سمه تعالی اب 

4: تعداد صفحه     دقیقه  70 : مدت امتحان             صبح 10 :ساعت شروع         علوم تجربی ت امتحان هماهنگ استانی درس:واالئس

 1/3/1400تاریخ امتحان:    نهمپایه تحصیلی :      متوسطه اولدوره تحصیلی :    شعبه: نام و نام خانوادگی :   

 پرورش اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره کل آموزش وبزرگساالن و داوطلبان آزاد                               ˛دانش آموزان روزانه 

استان بوشهر                                                                      1400خردادماه نوبت   -استان بوشهر  

بارم   1صفحه :   دقت کنید. (  تواالئبه قسمت های مختلف سعزیز  ) دانش آموزان  تواالئس   ردیف         

1 مشخص کنید .   ×در هر یک از موارد زیر  پاسخ درست را با عالمت        1 

 A  ) کدام یک از ترکیبات زیر نقطه جوش کمتری دارد؟ 

𝑯𝟐𝟔 𝑪𝟏𝟐 -د  𝑯𝟔𝟐 𝑪𝟑𝟎 -ج  𝑯𝟏𝟒 𝑪𝟔 -ب  𝑯𝟐𝟐 𝑪𝟏𝟎 -الف 

 B  ) کند . تندی متوسط خودرو چقدر است ؟  ساعت طی می 3کیلومتری بوشهر تا شیراز را در مدت  270خودرویی مسافت

به سمت شیراز m/s 25 -د   km/h 90 -ج  یراز به سمت ش km/h 90 -ب       km/h 810 -الف 

 C )  دنده دارد. اگر چرخ دنده ی کوچک در هر  6دنده و چرخ دنده کوچک  24درچرخ دنده ای چرخ دنده بزرگ

بچرخد چرخ دنده بزرگ در همین مدت چند دور خواهد چرخید ؟ دور  8ثانیه  

دور 2 -د  دور 6 -ج  دور 32 -دور  ب 4 -الف  

 D ) کدام جانور در پاکسازی طبیعت و جلوگیری از انتشار آلودگی و بیماری در محیط زیست نقش دارد؟ 

خرس -د سگ  -ج کفتار  -ب پلنگ  -الف 

1  کلمه اضافی است.( 2)جمالت زیر را با کلمات داده شده تکمیل کنید.جاهای خالی در        2 

مواد معدنی –اتیلن  –متان  .........تبدیل می شود. عنصر هیدروژن به ....... در خورشید به طور مداوم -الف 

هلیم -پروتیئن –کربوهیدرات  شیره پرورده در گیاهان  مقدار زیادی ...............................................دارد.  -ب 

 به مواد آلی تبدیل می کنند. را .................................... ˛ گیاهان )تولید کنندگان( -ج 

 گازی بی رنگ که به طور طبیعی از برخی میوه های رسیده مانند موز آزاد می شود ...........................  نام دارد . -د 

1 به سواالت زیر پاسخ دهید .   Bو  Aبا توجه به مدل اتمی دو عنصر  -الف        3 

 (  A  -   Bکدام عنصر تمایلی به شرکت در واکنش ندارد؟ )-1 

( A  -   B)جدول عناصر قرار دارد ؟ از در یک ستون  𝑵𝒆𝟏𝟎 کدام عنصر باعنصر  -2 

به سواالت زیر پاسخ دهید .   ˛مدل ساختمانی آمونیاک است  که شکل مقابلبا توجه به  -ب 

اشتراکی (  –پیوند بین عناصر آن از چه نوعی است ؟ ) یونی  -1

  . )..........................................(در صنعت و یا زندگی بنویسید یکی از کاربردهای آمونیاک را  -2

ادامه سئواالت صفحه دوم  



 

4: تعداد صفحه     دقیقه  70:  مدت امتحان             صبح 10: ساعت شروع             علوم تجربی: ت امتحان هماهنگ استانی درسواالئس

 1/3/1400تاریخ امتحان:     نهمپایه تحصیلی :     متوسطه اولدوره تحصیلی :     نام و نام خانوادگی :  شعبه: 

 پرورش اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره کل آموزش وبزرگساالن و داوطلبان آزاد                               ˛دانش آموزان روزانه 

استان بوشهر                                                                      1400خردادماه نوبت   -استان بوشهر  

بارم        2صفحه :                               دقت کنید. (  تواالئبه قسمت های مختلف سعزیز ) دانش آموزان   تواالئس                              ردیف  

1         میخ ( چرا ؟  –است ؟ ) چکش  بیشتردر اثر برخورد  چکش به میخ هر دو حرکت می کنند شتاب حرکت کدام  -الف     4 
.........................................................زیرا :  .................................................................................................................... 

به نقطه ی مقابل  حرکت کرده و پس از پیمودن نصفی از محیط دایره Bاز نقطه ی  شخصی مطابق شکل مقابل -ب 

 متر است.(3. ) شعاع دایره = ( می رسد Cخود  )نقطه  

را تعیین کنید.  مقدار این جابه جاییکرده و بردار جابه جایی آن را روی شکل رسم  

1 دو محیط نام ببرید که در آن بدن جانداران بطور کامل به فسیل تبدیل می شود؟  -الف      5 

بزرگترین ورقه ی سنگ کره چه نام دارد ؟ ................................ -1  -ب 

 چگالی ورقه ی اقیانوسی بیشتر است یا ورقه قاره ای؟ ..................................... -2 -ب 

1  ..است ؟ ............. بیشترظرف مقابل پر از آب است . فشار آب در کدام نقطه   -الف       6 

اگر شخصی که در حالت عادی روی زمین ایستاده یکی از پاهای  -ب 

خود را بلند کند و روی یک پا بایستد فشار وارد بر سطح زیرین  

پای او نسبت به حالت قبل بیشتر می شود یا کمتر ؟ ...............چرا؟  

...................................................................................................زیرا :           

؟ .............  کوچکترمی شود یا  بزرگتریم اندازه بادکنک کوهی باد کنیم و به باالی کوه ببراگر بادکنکی را پایین  -ج 
)دمای هوا را ثابت در نظر بگیرید. ( 

1     چقدر باشد تا اهرم در حال تعادل قرار گیرد ؟ )جرم اهرم ناچیز است.(             Fمقدار نیروی در شکل زیر  -الف      7 

) با ذکر رابطه و راه حل ( 

مزیت مکانیکی مقابل کدام یک از اهرم های  -ب 

)...............( نسبت به دیگری دارد ؟  کمتری 

ادامه سئواالت صفحه سوم 



 

4: تعداد صفحه     دقیقه  70:  مدت امتحان             صبح 10: ساعت شروع              علوم تجربی: ت امتحان هماهنگ استانی درسواالئس 

1/3/1400تاریخ امتحان:     نهمپایه تحصیلی :     متوسطه اولدوره تحصیلی :              شعبه:     نام و نام خانوادگی :                                 

 پرورش اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره کل آموزش وبزرگساالن و داوطلبان آزاد                               ˛دانش آموزان روزانه 

بوشهراستان                                                                       1400خردادماه نوبت   -استان بوشهر  

بارم         3صفحه :   دقت کنید. (  تواالئبه قسمت های مختلف سعزیز ) دانش آموزان   تواالئسردیف   

1        واالت زیر پاسخ کوتاه  دهید . ئس به      8 

.................مزیت مکانیکی قرقره مرکب مقابل چند است؟  -الف          

.....رژیم غذایی خرس از چه نوعی می باشد ؟ .......................... -ب 

هیدرولیکی بر چه اساسی کار می کنند؟.................................های باالبر -ج 

 آوندهای چوبی و آبکش در چه قسمتی از برگ قرار دارند؟ ................................. -د 

1           پیدا کرده و شماره آن را بنویسید.  Bکلمه ای مرتبط در ستون   Aدر جدول زیر برای هر یک از موضوعات ستون       9 

(B)(Aویژگی   )

اورانوس  -2سیارک              -1 جهت یابی در شب  )...........( -الف

منظومه شمسی -4   زهره              -3

سحابی خورشیدی -6   شهاب سنگ  -5

کهکشان -8   صورت فلکی   -7

سیاره ای از جنس گاز)...........(  -ب

اجرام بین مریخ و مشتری )..........( -ج

ابر عظیم و چرخانی از گردوغبار).......( -د

1                      تا جمله ای درست از نظر علمی ایجاد شود. بکشیدروی کلمه ی نادرست خط در هر یک از جمالت زیر      10 

 ویروس ساختار یاخته ای -الف
 دارد

 ندارد
.

مخمر جانداری است که به سلسله  -ب 
 آغازیان

 قارچ ها
تعلق دارد .    

 باکتری ها را بر اساس -ج 
شکل

رنگ
 به سه گروه طبقه بندی می کنند .  

  در گروه بندی جانداران تعداد جانداران رده از راسته -د 
کمتر

بیشتر
است .  

1             ساختار داخلی(  –مار و کرم کدام معیار مناسب تر است ؟ ) صفات ظاهری برای گروه بندی  -الف      11 

شاخه ( –در کدام مورد با هم تفاوت دارند؟ ) سلسله ها  و کرم )کرم خاکی ( مار -ب 

 مثال بزنید .  ور برای هر یک از موارد زیر یک جان -ج 

ان بدون صدف ).............................( نت از نرم -2) ...............................(          از کیسه تنان متحرک -1

ادامه سئواالت صفحه چهارم  

پاسخ توجه :

را در بین همه 

 ستون کلمات

.کنید  پیدا  B 



 

4: تعداد صفحه     دقیقه  70:  مدت امتحان             صبح 10: ساعت شروع       علوم تجربی: ت امتحان هماهنگ استانی درسواالئس 

1/3/1400تاریخ امتحان:     نهمپایه تحصیلی :     متوسطه اولدوره تحصیلی :             شعبه:      نام و نام خانوادگی :                                 

 پرورش اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره کل آموزش و                     بزرگساالن و داوطلبان آزاد ˛دانش آموزان روزانه 

بوشهراستان                                                                       1400خردادماه نوبت   -استان بوشهر  

بارم        4صفحه :           دقت کنید. (  تواالئبه قسمت های مختلف س عزیز  ) دانش آموزان  تواالئس ردیف  

1         همخوانی ندارد دور آن ویژگی خط بکشید. Aنوشته شده که با مورد ستون  نادرست یک ویژگی Bدر هر ردیف از ستون       12 

1                      است ؟ دور آن خط بکشید .  Bمربوط به کدام جاندار در ستون  Aهر ویژگی در ستون  در جدول زیر     13 

(Bنام جاندار  )(Aویژگی جاندار)

هشت پا  رتیل  میگو        ملخ          پا 8دارای و بندپایان از 

الک پشت  خرخاکی  ملخ    خرچنگ     و خشکی زی انسخت پوستاز 

اسفنج  مرجان           مورچه  باکتری  ساده ترین جانورآبزی و 

هشت پا         اسفنج  شقایق دریایی    توتیا          و خارپوستدارای دستگاه گردش آب 

1     کنار جانور بنویسید.را که آن ویژگی را دارد وصل کنید. یا شماره ی آن از توضیحات زیر را به شکل جانوری هر یک       14 

)یک جانور اضافی است.(  جمعیت موش ها و حشرات را تنظیم می کند.                                                          -1 

تنفس پوستی دارد .   -2

دار است . ادارای کیسه هو -3

نوزاد آن نارس متولد می شود .  -4

1 خشکی مثال بزنید. ..................................... –یک بوم سازگان آبی  -الف      15 

همیاری( -رقابت –انگلی  –)همزیستی رابطه بین باکتری های مفید و باکتری های مضر روده ی انسان چیست؟ -ب          

.....................              ............................           عقاب ت زیر کامل کنید.           زنجیره غذایی مقابل را با کلما-ج 

)دو کلمه اضافی است.(نوزاد قورباغه (  –مار  –گیاه سبز   -) قورباغه بالغ     

:..........................نام ونام خانوادگی مصحح شاد باشید و سربلند.  

امضاء        3/1400......./             نمره کتبی: .............+ نمره عملی :...........= جمع نمرات .................          

A( ویژگیB     ) نادرست خط بکشید.  ویژگیدور 

دارای ساقه زیر زمینی  –هاگدان روی برگ  –آوند دار  –بدون دانه  سرخس

دانه در مخروط ماده  –بدون میوه  –آونددار  –تک لپه ای  –دانه دار کاج

3مضربی از  ها تعداد گلبرگ –دو لپه ای  –ار دآوند –دانه درون میوه  گندم

رشته های ظریف روی ریشه –بسیار طویل  –چند یاخته ای   –دیواره نازک  تار کشنده



استان خراسان 
جنوبی  

1400/03/01

 ساعت 10:30 صبح 

www.20shoo.ir



 .آرامش خاطر پاسخ دهيدتوکّل به خدا وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقّت بخوانيد و با 

 نمره برگه
 :مصححنام و نام خانوادگی  با عدد

 :امضا
نمره تجدید 

 نظر

 با عدد
 :امضا

 با حروف با حروف

 باسمه تعالي:نام و نام خانوادگی

 وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان  

 خراسان جنوبی

محل مهر  علوم تجربینام درس

آموزشگاه  10/10/0011تاریخ امتحان:نام پدر

01:تعداد سوال0:صفحهتعداد :شعبه کالسنهم:  پایه 

دقیقه  01:  وقت01:01:    زمان شروع متوسطه دوره اول:رشته :شماره صندلی

 بارم ردیف

 غ         ص     .    در یک گروه از جدول تناوبی قرار دارند B  5و  C 6دو عنصر :الف 1

غ           ص  .  واکنش پذیری فلز منیزیوم بیشتر از آهن است:ب

52/0 

52/0 

مشاهده کرد افراد بر روی آب دریاچه او فاطمه در مسافرت به آذربایجان غربی از دریاچه ارومیه نیز بازدید کرد  5

 ،به نظر شما دلیل آن چیست؟ ارومیه به راحتی می توانند شنا کنند یا روی آن روزنامه بخوانند

2/0

:  C10H22و    C24 H50و    C17H36از سه هیدرو کربن روبه رو  3

 کدام یک نقطه جوش بیشتری دارد؟:الف

کدامیک آسانتر جاری می شود؟:ب

52/0 

52/0 

(جابجایی -مسافت.)می گویند................... به فاصله مستقیم بین نقطه شروع تا پایان حرکت بردار  -1 4

متررا می پیماید، متحرک این مسیر را در چه زمانی طی1211طول متر بر ثانیه مسیری به 22متحرکی با تندی -2

 می کند؟

دقیقه 0/1:د                  s01:ج                   s21:ب                s21:الف

52/0 

52/0 

 هر مورد زیر از کدامیک از قوانین نیوتون پیروی می کند؟ 2

 (عمل یا عکس العمل: قانون سوم نیوتون -:قانون دوم نیوتون -ماندینرسی یا ا :قانون اول نیوتون)

 .        ).....................(پای علی به شدت با پایه میز برخورد کرده و درد می گیرد:الف

.   )........................(بهناز مشاهده کرد، تکان دادن قالیچه باعث جدا شدن ذرات گردغبار از آن می شود:ب

52/0 

52/0 

 ریختن نوشابه گازدار در لیوان مشاهده کرد که حباب ها هنگام باال آمدن وبا بیتا : الف 6

 رسیدن به سطح دچار افزایش حجم می شوندبه نظر شما دلیل این پدیده چیست؟ 

زمین  سانتی متر مربع باشدچه فشاری به سطح 211نیوتون وزن دارد اگر مساحت کف کفش هایش  011علی :ب

 وارد می کند؟

2/0 

52/0 

1400خرداد

نمره 2/1:بخش شیمی

نمره 52/3:بخش فیزیک

 اداره سنجش آموزش وپرورش



:باشد  2در اهرم مقابل اگر مزیت مکانیکی : الف 5

اندازه بازوی مقاوم چند سانتی متر است؟-1

بازوی مقاوم روی را روی شکل نشان دهید؟-2

 است؟ 1مزیت مکانیکی کدام ماشین کمتر از : ب

پارو -2            چرخ دستی        -3            قرقره ثابت     -2           انبردست    -1

 ص               غ. با آچار بلند تر می توان مهره پیچ را آسانتر باز کرد: ج

1 

52/0 

52/0 

 مهم ترین عامل حرکت ورقه های سنک کره زمین چیست؟: الف 8

جریان همرفتی-2چین خوردگی             -3زمین لرزه                 -2نیروی گرانش زمین             -1

 کدام گزینه  از موارد زیر در گذشته های دور جزو قاره ای گندوانا بوده است؟:ب

شمال آسیا -2شمالی             آمریکای  -3اروپا                      -2هندوستان                         -1

52/0 

52/0 

 در هر یک از محیط های زیر چه جانداری به فسیل تبدیل شده است؟ 9

:............................در یخچال های طبیعی-2:...............       در صمغ گیاهان-1

2/0 

 .پاسخ دهید به سواالت زیر( نبتون-مشتری-عطارد)با توجه به سیارات: الف 10

کدام یک جزو سیاره داخلی است؟ -1

دمای سطحی کدام سیاره کمتر است؟ -2

جنس کدام سیاره از سنگ است؟ -3

در شهرهای بزرگ : فائزه گفت ،فاطمه و فائزه در یک شب مهتابی در روستا ستاره های زیادی در آسمان دیدند:ب

 :این ستاره ها به خوبی دیده نمی شوند چون

1-................................................. 

2- .................................................

 .زاویه ارتفاع ستارگان را مشخص می کردند.................در گذشته با استفاده از : ج

52/0 

2/0 

52/0 

گرفتن صفات ظاهری جانوران زیر را طبقه بندی کنید و کلید شناسایی دو راهی برای آنها طراحی با در نظر :الف 11

 (کرم خاکی، مورچه، حلزون، زنبور) .کنید

1 

2/0 

نمره 2/5:بخش زمین شناسی

نمره 52/5:بخش زیست شناسی



آن را مشخص کرده و سپس کلمه درست را داخل پرانتز . در متن داده شده زیر یک غلط علمی وجود دارد(ب

 .(خودداری نماییداز تغییر دادن فعل جمله ).بنویسید

«.اما هسته مشخص ندارند ،که ساختار سلولی دارندهستندموجوداتی آغازیان »

 .ه است در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهیددر جدول زیر بعضی از ویژگی گیاهان نهان دانه آمد:  الف 15

 (دو لپه ای ها -تک لپه ای ها) دانه است؟ویژگی های داده شده مربوط به کدام گروه گیاهان نهان :ب

52/1 

یک گزینه .)متصل کنید  Bرا به گزینه مناسب در ستون  Aستون هر کدام از بی مهرگان داده شده را در : الف 13

 (.اضافی است

AB

 اسفنج هم گروه مرجان ها و ساکن در جای خود

 شقایق دریایی دارای دستگاه گردش آب

 سکه  شنی سخت پوست خشکی زی

 خر خاکی ساده ترین بی مهره و آبزی

 میگو

 شکل مقابل مربوط به کدام گروه است؟: ب

نانتنرم -3          بند پایان       -2     کیسه تنان        -1

 ................................................................علت انتخاب خود را بنویسید

1 

2/0 



 .قرار دارند« گیاهخوار، همه چیز خوار و گوشتخوار»هر یک از جانداران زیر در چه گروهی از پستانداران : الف 14

: ).....................(  پلنگ -3:)....................(             گوسفند-2              )....................(:انسان-1

 .در شکل مقابل چرخه زندگی قورباغه ها را مشاهده می کنید به سواالت داده شده پاسخ دهید:ب  

 در کجا رخ می دهد؟ Aمرحله -1

 خشکی         آب    

 .نیست Bکدام یک از خصوصیات مرحله -2

 شش داشتن: ب          گیاه خوار بودن    :الف

 ؟رخ نمی دهد Cکدام اتفاق در مرحله -3

 گیاه خوار بودن: توانایی ورود به خشکی           ب: الف

52/0 

52/0 

 .نقشه مفهومی زیر را با کلمات داده شده کامل کنید: الف 12

«آبی ،خشکی-تاالب انزلی-دریای خزر »

 .کامل کنید( گنجشک -انسان -گیاه سبز)شبکه غذایی مقابل را با جانداران: ب

52/0 

52/0 

نمره 10:جمع نمرات.                                   باشیدشاداب موفق و    

 :نام دبیر

 :مضاءتاریخ و ا

 :نمره کتبی

 (نمره 10)

 :نمره عملی

 (نمره 0)

 :نمره کل

 (نمره 21)



استان خوزستان  

1400/03/08

ساعت 8:30 صبح

www.20shoo.ir



 

باسمه تعالی    

1400/   3/    8    :ارزشيابی تاریخ            وزارت آموزش وپرورش     ......................................نام :  

 دقيقه     85   :ارزشيابی مدت                             آموزش وپرورش استان خوزستان اداره كل                        .............................خانوادگی:  نام

 نام آموزشگاه:              اداره سنجش آموزش و پرورش استان خوزستان   ........................ نام پدر:

 1   شماره صفحه:. . . . . . . . . . .           مدیریت / اداره آموزش وپرورش شهرستان    ............... شماره:

1399-1400سال تحصیلی ماه ،   خرداد صبح  8:30در  نهم ه پای دومنوبت    علوم تجربیسؤاالت ارزشیابی هماهنگ استانی درس    
 بارم

 تصحيح

بارم 

 لسوا

 واکهن  مهی دههد در یهاهی کهه ا هر یهو ت هه نهوار          بهه کنهد    با اکسیژن آهندانید که  می 1
از  دیرتهر  مسهی  ظهرو   نیهز  شهلله   رهراب بریریهد بهه سهرعت مهی سهوزد و        را رو  منیزیم

 د.نمی زن ظرو  آهنی زنگ
خاهی  فلز مناسب   ، در جاها شده در متن باالعناصر داده با توجه به میزان واکن  پذیر   -اهف

قرار دهید:منیزیم ( را –)مس 
.................. >ن ههآه >..................                              : میزان واکن  پذیر  

بنویسید.را وز کاربرد  ستردۀ فلز مس در زند ی امر علتدو -ب

5/0

5/0

(. NaFئورید به دست می آید)و( ،سدیم فلF9ئور )وبا  از فل )Na11 (از واکن  فلز سدیم 2

است؟ اشتراکی( -) یونیپیوند بین دو عنصر در این ترکیب ،از ره نوعی-اهف

 یو ویژ ی این ترکیب را بنویسید.-ب

 این ترکیب در مجموع خنثی است.به ره دهیل؟-پ

25/0

25/0

5/0

ح ساده ا  از ررخه   کربن را نشان می دهد، رط، ش ل زیر  3

 دهند؟ ره فرایند هایی را نشان می، 2و  1موارد -اهف

دو مورد از نتایج افزای  کربن د  اکسید در هواکره را نام ببرید.-ب

5/0

5/0

زمانی ،شتاب این خودرو صفر است؟ررا؟ خودرو  زیر ،در یال یرکت است. در کدام بازه   4

Cتا   Aبازۀ زمانی-ت               D  تا   Cبازۀ زمانی-پ              C  تا   Bبازۀ زمانی-ب                 B  تا   Aبازۀ زمانی-اهف

1

در صفحه بعد تادامه سواال

      كربن ذخيره شده در 

آب ،خاک و سوخت های 

فسيلی

هواكره كربن ذخيره شده در

1-..........................

2-..........................

20 m/s 5 0 m/s 5 0 m/s 20 m/s

5 s 2 s 3 s
A B C D



 

باسمه تعالی        

1400/   3/    8وزارت آموزش وپرورش        تاریخ ارزشيابی :       ......................................نام :  

 دقيقه     85اداره كل آموزش وپرورش استان خوزستان           مدت ارزشيابی :         .............................نام خانوادگی: 

 اداره سنجش آموزش و پرورش استان خوزستان        نام آموزشگاه:....................... .نام پدر: 

 2. . . . . . . . . . .        شماره صفحه:      مدیریت / اداره آموزش وپرورش شهرستان   ...............  شماره: 

1399-1400یلی ماه ،  سال تحص خرداد صبح  8:30در  نهم پایه دوم نوبت  علوم تجربی  سؤاالت ارزشیابی هماهنگ استانی درس    
 بارم

 تصحيح

بارم 

 سوال

)از تغییر دادن فعل  جمله خودداری کنید (  .غلط علمی وجود دارد . آن را مشخص و تصحيح كنيد یک زیر ، جملۀ  در 5

نسبت  ،شتاب نیکه ا ردیگ یشتاب م ،رویآن ن ریوارد شود، جسم تحت تأث یخالص یروین،هرگاه بر جسم 

 نسبت وارون دارد.،است و با جرم جسم  رویجسم دارد و در همان جهت نوارد بر  یرویبا ن عکس

کلمه غلط:.......................                         کلمه صحیح:........................

5/0

می باشد. نیوتون 10در ش ل مقابل، وزن جلبه  6

 نیرو  رو به باال ره نام دارد؟-اهف

یرو رند نیوتون است؟مقدار این ن -ب

25/0

25/0

در ش ل روبرو،علت فروران  ورقۀ اقیانوسی به زیر  7

ورقۀ قاره ا  ریست؟
75/0

ش ل مقابل یو باالبر هیدروهی ی را نشان می دهد. 8

2بر یسب   2A مقدار 
Cm .را محاسبه کنید

1

اصله پدر از پدر و پسر  رو  االکلنری نشسته اند. ا ر ف 9

سانتی متر باشد،فاصله پسر از ت یهه  هاه    70ت یه  اه، 

رند سانتی متر باشد تا االکلنهگ در یهال تلهادل قهرار     

بریرد؟

1

زیر را تلریف کنید. اتاصطالی 10
...........................................................:.......................................................قاهب خارجی

........................................................................................................................سال نور 

1

75/0

70 Cm ? 

N900 N 450  

70 cm ? 

N1200=2F

N300=1F

?=2A

2
Cm 20=1A

در صفحه بعد تادامه سواال



 

باسمه تعالی        

1400/   3/    8وزارت آموزش وپرورش        تاریخ ارزشيابی :     ......................................نام :  

مدت ارزشيابی :         .............................نام خانوادگی:  دقيقه 85   اداره كل آموزش وپرورش استان خوزستان

اداره سنجش آموزش و پرورش استان خوزستان        نام آموزشگاه:....................... .نام پدر: 

3. . . . . . . . . . .        شماره صفحه:      داره آموزش وپرورش شهرستانمدیریت / ا...............     شماره: 

1399-1400ماه ،  سال تحصیلی  خرداد صبح  8:30در  نهم پایه دوم نوبت  علوم تجربی سؤاالت ارزشیابی هماهنگ استانی درس    
 بارم

 تصحيح

بارم 

 سوال

)یک کلمه اضافه است(متصل نمایيد.،ستون ب  عبارت مناسب  از هریک از گزینه های ستون الف را به 11

بالف

سیاره سنگی در منظومۀ شمسی-1

های دوطرف شکستگی ،نسبت به هم گشکستگی پوسته زمین که در آن سن -2

.شده باشندنجابه جا 

 درزه

 مریخ

 مشتری

5/0

5/0  .دیسیمناسب بنو یعلم یکلمه  یخال یجانوران ، در جاهاگروه در  یخانگ یقمر یجابا توجه به  12

 با توجه به سلسله باکتر  ها ،به سواالت زیر، پاسخ کوتاه دهید. 13

 (، ا هسههته  یپهه -  ا هههو هسههتهایههن جانههداران در کههدام  ههروه سههاختار یاختههه ا  )-اهههف

 قرار می  یرند؟

؟سی،  روه بند  می کنندباکتر  ها را بر ره اسا-ب

25/0

25/0

نقشه مفهومی زیر را كامل كنيد.نمودار  14

75/0

 ،کلمه   مناسب را انتخاب و در جا  خاهی بنوسید. عبارتبا توجه به مفهوم هر  15
از دیوارۀ نازک آن  توانندی م،محلول  یآب و مواد ملدن که ،شهیر  رو یفیظر  ها رشته -اهف

ها دان(-تار کشنده-،............نام دارند.)روزنهشوند شهیوارد رو  عبور کرده

........... پوس از نظر ررونری پرورش جنین و نوزاد، در  روه پستانداران......................... پالتی-ب
تخم  ذار(-جفت دار-قرار می  یرد.)کیسه دار

25/0

25/0

اسفنج را نشان می دهد.ش ل روبرو،ساختمان بدن یو  16

قسمت ها  مورد نظر را نام  ذار  کنید.

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

5/0

در صفحه بعد تادامه سواال

گیاهان آوند دار

دانه دار

بدون دانه ......مثال

.........

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

نهان دانه

سرومثال:

..........مثال:

1

2

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

راسته جنس



 

باسمه تعالی        

1400/   3/    8موزش وپرورش        تاریخ ارزشيابی : وزارت آ      ......................................نام :  

 دقيقه        85زش وپرورش استان خوزستان           مدت ارزشيابی :    اداره كل آمو .............................نام خانوادگی: 

 موزش و پرورش استان خوزستان        نام آموزشگاه:اداره سنجش آ.......................   .نام پدر: 

 4.        شماره صفحه:   . . . . . . . . . .    مدیریت / اداره آموزش وپرورش شهرستان...............     شماره: 

1399-1400ماه ،  سال تحصیلی  خرداد صبح  8:30در  نهم پایه دوم نوبت  علوم تجربی سؤاالت ارزشیابی هماهنگ استانی درس    
 بارم

 تصحيح

بارم 

 سوال

جدول زیر را کامل کنید. 17

5/0
مثال تلداد پا دپایانبننام  روه 

پروانه...........یشرات

خرخاکی 10 .....................

 ش ل روبرو،هرم ماده و انرژ  را نشان می دهد. 18

مربوط به کدام تراز است؟ ،کمترین مقدار انرژ  
25/0

 می فرماید:19آیه  ،خداوند در قرآن در سوره   ملو  19

ُن  ۚ  ْم يَ َرْوا ِإَلى الطَّْيِر فَ ْوقَ ُهْم َصافَّاٍت َويَ ْقِبْضَن َأَولَ  ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َبِصير   ۚ  َما يُْمِسُكُهنَّ ِإَّلَّ الرَّْحمََٰ
در هوا  یرحمان کس یها را جز خداآن اند؟دهيبر فراز سرشان در پروازند، ند دهيبال فراهم کش ايرا که بال گشوده  یپرندگان ايآ»

 «ناستيب زياه نتواند داشت اوست که به همه چنگ
اغلهههب باغهههات و   ،آن سهههتیمحهههل ز بلبهههل خرمههها،از پرنهههد ان بهههومی اسهههتان خوزسهههتان اسهههت.   

باشههد و  یخرمهها مهه ،پرنههده نیهها ییغههذا ۀوعههد نیمهههم تههر .پههر درخههت اسههت   ههها و جاهههانخلسههتان

اند. دهیپرنده را بلبل خرما نام نینام ا لیده نیبه هم

بتوانند پرواز کنند،را بنویسید.،که سبب می شوند، پرند ان،  دو ویژ ی-اهف

     ره ساختار  در کنار ش  هها  پرنهد ان ،سهبب افهزای  کهارایی      -ب

 آن ها در جذب اکسیژن می شود؟

از ،  ها  یهو درخهت  تغذیه از خرما،برا  بلبل خرما رابطه بین رند  -پ

 رقابهت(  - ارریشه ار و شه   -) همزیسهتی کدام نوع روابط بین جانداران

 است؟ررا؟

5/0

25/0

75/0

موفق باشید.

 تصحيح اول

 

 دوم تصحيح  نمره به حروف نمره به عدد

 

 سوم تصحيح   نمره به حروف نمره به عدد

 

نمره به حروف نمره به عدد

كتبی  

عملی

كتبیكتبی

عملیعملیعملی

جمعجمعجمع

نام و نام خانواد ی دبیر /امضاءنام و نام خانواد ی دبیر /امضاء       نام و نام خانواد ی دبیر /امضاء

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



استان زنجان 

1400/03/09

ساعت 8 صبح 

www.20shoo.ir



 کالس :     شماره صندلی :            باسمه تعالی.................................................    نام :

90/90/0099   تاریخ امتحان :وزارت آموزش و  پرورش                             .............................. نام خانوادگی :

 دقیقه 58  مدّت امتحان :   اداره کل آموزش و  پرورش استان زنجان  .........................................نام پدر : 

0 از  0 : صفحه    دوره اول متوسطهنهم   پایهعلوم تجربی  امتحان هماهنگ درس                  .............................. نام آموزشگاه :

مشخص کنید. صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با عالمت  -1

غلط   صحیح کند.  گاز اکسیژن ازرسیدن پرتوهای پرانرژی فرابنفش به زمین جلوگیری می الف( 

غلط   صحیح  ها بستگی دارد.  ی آن های سازنده ب( ویژگی مواد به نوع ذره 

غلط   صحیح ج( فشار هوا در مناطق کوهستانی کمتر از ساحل دریا است.  

غلط   صحیحنیوتون است.    055تقریباًآموز در سطح زمین  کیلوگرم است. وزن این دانش 05آموزی د( جرم دانش 

بارم

1

مشخص کنید.  صحیح را با عالمت  ی گزینه -2

   Aکند؟ پوسیدگی دندان جلوگیری می زیر از عناصر ( کدام یک از

د( فلوئور                   ج( فسفر                      ب( کلر   الف( ید 

   Bکنند؟ به ترتیب براساس کدام اصل کار میهای هیدرولیکی و سیستم ترمز هر کدام  ( جک

ارشمیدس –د( گالیله    پاسکال –ج( پاسکال        نیوتون –ب( گالیله        نیوتون –سکالالف( پا 

   (C های زیر نقطه جوش باالتری دارد؟ کدام یک از هیدروکربن

    21 2 د(  28 8ج(        11 21ب(   12 21الف(  

  (D یکای شتاب کدام است؟

ب و های الف د( گزینه ج(  ب(      1   الف( 

1

جمالت زیر را با کلمات مناسب از داخل پرانتز کامل کنید. -3

کوواالنسی(-یونی ) آید. ند ................. به وجود میپیو گیرند بین آنها ای دو نافلز کنار یکدیگر قرار میه الف( وقتی اتم 

 متان( -)اتن شود. مانند موز و گوجه فرنگی آزاد می های رسیده .......... به طور طبیعی از میوهرنگ ........ گاز بی ب( 

 بیشتر( -)کمتر ای ................. است. های قاره های اقیانوسی، از ورقه چگالی ورقه ج( 

 زاگرس( - )البرز ................... به وجود آمده است.ی ایران رشته کوه  ی عربستان با ورقه در اثر برخورد ورقه د( 

1

است؟ چرا؟ کدام یک از جانداران زیر بیشتر شرایط یکسان امکان تشکیل فسیل از جسد در -4




0/5

نمره تجديد نظرنمره با عدد

در صورت داشتن 

اعتراض :

نمره با عدد

نمره با حروفنمره با حروف

نام و امضاي دبير : نام و امضاي دبير:  

 2 سؤاالت در صفحه ادامه





0از  2 : صفحه                           0099 ماه خرداد –دوره اول متوسطه استان زنجان نهم  پایه علوم تجربیسؤاالت هماهنگ درس   ادامه

می-0 مرتبط چپ سمت از گزینه کدام به راست سمت ستون های گزینه از باشد؟هریک

(                                           ..... شود. ) بیان فواصل خیلی دور استفاده می الف( برای سیاره -1

مسیشمنظومه  -2( ..... چرخند. ) ب( اجرامی که به دور خورشید می

سال نوری -3( ..... شود. ) وچکی از کهکشان راه شیری گفته میبخش بسیار ک هج( ب

صورت فلکی -4( ..... شوند. ) در آسمان دیده می های خاصی شکل و ها د( تعدادی ستاره که به صورت

بارم

1

شکل اضافی است.( 1: توجه)  با توجه به شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید. -6

 است ؟ .................. دار جفت الف( کدام جانور پستاندار 

...................است؟  ی هوادار دارای کیسه ب( کدام جانور 

ج( الک پشت با کدام جانور در یک رده است؟ .................. 

هم گروه است؟ .................. با سمندر د( کدام جانور دارای تنفس پوستی است و 

1

به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید. -7

ها جزء کدام سلسله از جانداران هستند؟ جلبک الف(   

کنند؟ مین میها غذای خود را چگونه تأ جلبک ب( 

 ها را بنویسید. دو مورد از کاربردهای جلبک ج( 

1


ی درست را بنویسید. ارد. زیر آن خط بکشید و سپس کلمهوجود د غلط علمیدر هر یک از عبارات زیر یک  -8

شوند. به  کنند و وارد آوندهای آبکشی می ریشه حرکت میالف( آب و مواد معدنی بعد از ورود به تارهای کشنده در عرض    

شود. ی خام گفته می این مواد شیره


کنند. یر زمینی هستند که دانه تولید میی ز دار و دارای ساقهاز گیاهان آوندها اولین گروه  ب( سرخس 

 ی آن است. ی مواد غذایی در هویج، در ساقه ج( محل ذخیره 

 ای است. ی لوبیا تک لپه د( دانه 

1

مورد( شود؟ )دو وا کره، سبب ایجاد چه مشکالتی میه ی گاز کربن دی اکسید در افزایش بیش از اندازه -9

0/5

 0سؤاالت در صفحه  ادامه
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0 از  0 : صفحه   دوره اول متوسطهنهم   پایهعلوم تجربی  امتحان هماهنگ درس   .............................. نام آموزشگاه :

بارممورد( کنند؟ )دو های پالستیکی را بازگردانی می چرا زباله -15

0/5

بنویسید.های ترکیبات یونی دو مورد را  اکی یک ترکیب یونی است. از ویژگینمک خور -11

0/5

ی زمین، دو مورد را بنویسید. های سنگ کره از پیامدهای حرکت ورقه -12

0/5

ی زمین شده است؟ ی تاریخچه ها در مطالعه ای رسوبی باعث اهمیت و کاربرد آنه هایی درسنگ وجود چه ویژگی -13

0/5

چوب اسکی کمتر در برف فرو با د؛ امانرو ها در آن فرو می کفشرویم  های معمولی روی برف راه می چرا وقتی با کفش -14

0/5د؟نرو می

کند؟ زنیم، دست احساس درد می چرا زمانی که ضربه محکمی با دست به دیوار می -10

0/5

الف( از اهمیت حشرات دو مورد را نوشته و یک حشره مثال بزنید. -16

1تنان در زندگی ما را بنویسید. ب( یک مورد از کاربرد نرم 

ی همیاری و انگلی چه تفاوتی با هم اند؛ شما بنویسید رابطه همیاری و انگلی سه شکل از رابطه همزیستی همسفرگی، -17

دارند؟



1

 0سؤاالت در صفحه  ادامه
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.توجه: درحل مسئله نوشتن فرمول ویکا الزامی است

شکل مقابل به دست آورید. در جایی را بهالف( مسافت و جا -18

 مشخص کنید. جایی را روی شکل بهب( جا 

بارم

1

گشتاور نیرو را محاسبه کنید. توجه به اطالعات روی شکل، اندازهبا  -19

1
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 مشخص کنید. صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با عالمت  -1

غلط  صحیح .        های دریایی کمتر استدر محیط هاتنوع و تعداد فسیل الف( 

غلط  صحیح       .شود بیشتر می هاکربن، نیروی ربایش بین مولکول افزایش تعداد با هاهیدروکربن در ب( 

غلط  صحیح .        نامندسرعت متوسط می جایی به مدت زمان سپری شده رانسبت کل جابه ج( 

غلط  صحیح شود.  زمین می کسید در هوا کره باعث کاهش دمای کرهادی  کربن اندازه از افزایش بیشد(  

بارم

1

مشخص کنید. گزینه صحیح را با عالمت  -2

   A )؟دانند های سنگ کره را چه میدانشمندان علت حرکت ورقه

 گسل د(  چین خوردگیج(   زلزلهب(               های همرفتیجریان الف( 

   B )؟دهند ها تشکیل میکدام یک از ترکیبات زیر را یون ذرات سازنده

سدیم کلریدد(  اتانولج(                شکرب(   آمونیاکالف(  

   (C ؟قارچ است  های زیرعامل ایجاد کدام یک از بیماری

   آنفلوآنزا د( سرماخوردگیج(   ایدزب(                زخم بین انگشتان پاالف(  

   (D ؟کنند ساس کدام ویژگی از یکدیگر جدا می، براهااجزای نفت خام را در پاالیشگاه

نقطه ذوب د(  نقطه جوشج(       تبخیر نقطه( ب  انجماد نقطهالف(  

1

جمالت زیر را با کلمات مناسب از داخل پرانتز کامل کنید. -3

(درزه - گسل) .آورند وجود میبه  را جا شده باشند، ..................طرف شکستگی، نسبت به هم جابه های دوسنگ اگر الف(  

 (اوزون -نیتروژن) .کند رناک فرابنفش به زمین جلوگیری میو خط انرژی رسیدن پرتوهای پر از .................... گاز ب(  

 (های سفیدگلبول –های قرمز گلبول) .شود ...................... تکثیر می.. ویروس ایدز در ج(  

 فسیل تبدیل شود، ........................ها و اجزای سطح خارجی صدف یا اسکلت جاندار به شکل برجستگی و فقط آثار اگر د(  

(قالب داخلی  –قالب خارجی ) .شود تشکیل می

1

؟را بنویسید هایک مورد از فواید جلبک -4

22/0

نمره تجديد نظرعدد نمره با

صورت داشتن  در

اعتراض:

عدد نمره با

نمره با حروفنمره با حروف

نام و امضاي دبير : نام و امضاي دبير:  

 2 سؤاالت در صفحه ادامه





0از  2 : صفحه            0099 ماه خرداد –دوره اول متوسطه استان زنجان نهم  پایه تجربی علومسؤاالت هماهنگ درس   ادامه

باشد؟ ه کدام گزینه از سمت چپ مرتبط میهای ستون سمت راست بهریک از گزینه -2

        ( ..... ). دارای دستگاه گردش آب استجانوری دریازی با بدنی پوشیده از خار که الف(  هامرجان -1

دریایی ستاره -2( ..... ). کنندمی ها پوست اندازیب( جانوری با اسکلت خارجی که بسیاری از آن

هاباکتری -3( ..... ). شودجانوری با اسکلت آهکی که باعث تشکیل آبسنگ می ج(

بندپایان -4( ..... ). ها، پوششی وجود نداردوراثتی آن اطراف ماده اند و آن ها تک سلولی همه د(

بارم

1

شکل اضافی است.( 4: توجه)  .سواالت زیر پاسخ دهیدبا توجه به شکل جانوران مقابل به  -6

..................است ؟ مهره بیالف( کدام جانور  

؟ ...................دار، دست و پا نداردمهره ب( کدام جانور 

است؟ ..................دار کیسه پستاندار کدام جانورج(  

   هم گروه است؟ .................. با سمندر د( کدام جانور دارای تنفس پوستی است و 

1

دهد. را نشان می مولکول آبتشکیل نحوه شده شکل داده  -7

؟های این ترکیب از چه نوعی استلف( پیوند بین اتما  

؟لکتریکی آب مقطر چگونه است؟ چراب( رسانایی ا  

1

 شتاب کدام جسم یکسان روی یک سطح صاف قرار دارند، مطابق شکلهای با جرم Bو  A دو جسم مکعبی شکل -8

چرا؟گیرد؟  بیشتری می
1

اند؟ شده های سنگ کره ایجاددر ایران در اثر کدام نوع حرکت ورقهزاگرس های  رشته کوه -9

2/0

 0سؤاالت در صفحه  ادامه
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هم زیستن آموخته اید به سواالت زیر پاسخ دهید. مورد با براساس آنچه در -10

کنید، مربوط به چه نوع بوم سازگانی است؟ مشاهده می الف( شبکه غذایی که در شکل روبرو 

( ............................ ) :   خشکی –، آبی   ، آبی  خشکی        

ی بین عنکبوت و پروانه از چه نوعی است ؟رابطه ب( 

رقابت -3و شکارچی شکار -2همزیستی -1

این شبکه از تولید کننده به مصرف کننده، مشخص کنید.  در را غذایی ج( یک زنجیره 

بارم

1

لوبیا را کامل کنید. دانهت با ذردانه جدول تفاوت  -11

برگ نوع دانه نام دانه

رگبرگ .................... ای تک لپه ذرت

رگبرگ منشعب.....................لوبیا

2/0

پاسخ کوتاه دهید. به سواالت زیر -12

 ؟در ایران همواره به کدام سمت استجهت قبله  الف( 

کند؟مبنای کدام قانون مهم فیزیک کار می ترمز هیدرولیکی خودرو، بر ب( 

 شود؟      های بلوط میسنجاب ایرانی چگونه باعث حفظ جنگل ج( 

72/0

کنند؟ )دو مورد(گردانی میرا باز هابه چه دالیلی پالستیک -13
2/0

را بنویسید. ها دو مورد از کاربردهای فسیل  -14
2/0

؟تر باز کردتوان آسانمحکم را می ، مهرهتوضیح دهید چرا با آچار بلندتر -12

2/0

تندی . ایناست 021      در هنگام روز برابر و های ایرانبیشترین تندی مجاز برای خودروهای سواری در بزرگراه -16

.  بنویسید m/s حسب بر را
2/0

 0سؤاالت در صفحه  ادامه





0از  0 : صفحه            0099 ماه خرداد –دوره اول متوسطه استان زنجان نهم  پایه تجربی علومسؤاالت هماهنگ درس   ادامه

بارم )سه مورد( شود را نام ببرید.شهرهای بزرگ، مانع دیدن ستارگان در هنگام شب میعواملی که امروزه در  -17

72/0

درخت کاج از گیاهان بازدانه است. -18

 گویند؟ دانه میالف( به چه علت به آن باز  

های روبرو قرار دارند؟های بالدار درخت کاج داخل کدام یک از مخروطب( دانه 

ج( غیر از کاج چه گیاهان دیگری به بازدانگان تعلق دارند؟ )یک مورد(  

72/0

یکا الزامی است. توجه: درحل مسئله نوشتن فرمول و

های هر دو کفش وی که بابر روی دو پای خود ایستاده است. اگر مساحت مجموع کف نونیوت 051شخصی به وزن  -19

کف زمین از طرف وی را حساب کنید. بر فشار وارد، باشد متر مربع سانتی 251زمین در تماس است؛  

72/0

وزنه )نیروی مقاوم( باشد، اندازه  3و مزیت مکانیکی اهرم ن ونیوت 05 ی نیروی محرکاگر مطابق شکل زیر، اندازه -20

باید چقدر باشد، تا دستگاه در حالت تعادل باقی بماند؟ 







72/0

08 بارمجمع  موفق باشيد.
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