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 10/10/0011یخ امتحان: تار

 01:01 ساعت شروع: 

دقیقه    57    مدت پاسخگویی:   

پایه نهم استانی سؤاالت هماهنگ  

 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

منطقه......اداره آموزش و پرورش ناحیه/ 

علوم تجربی درس :

...............................................نام: ..........

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

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

......................شماره دانش آموز: ..........

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

بارم صفحه 0سؤال در  30تعداد   ردیف

 سؤاالت شیمی

1 

.نمایید مشخص را زیر جمالت نادرستی یا درستی

نادرست  درست                        .به کار می رود سولفوریک اسیدگوگرد جامد زرد رنگی است که در تهیه  (الف

نادرست   درست                .تن ، فراورده ای است که طی یک تغییر فیزیکی از اتن به دست می آیدا پلی( ب

نادرست  درست ی طبیعی هستند. رهااپبسابریشم  و گوشت نمونه هایی از  ( ج

نادرست  درست  نافلز تشکیل می شود.یک پیوند اشتراکی بین یک فلز و ( د

1 

57/0  

 .گزینه مناسب را انتخاب نمایید
1( کدام یک از مدل های زیر ، بیانگر عنصری است که در ستون ششم جدول تناوبی قرار دارد؟

-د                                        -ج                                     -ب                                             - الف  

 ؟برقرار کند  یونیپیوند کدام یک از عناصر زیر می تواند با   𝑨𝒍𝟏𝟑  عنصر  (2

𝑪𝒍𝟏𝟕 -د        𝑳𝒊𝟑                        -ج   𝑵𝒂𝟏𝟏                           -ب                             𝑴𝒈𝟏𝟐 -الف

؟کنند استفاده میهای نارس  میوهرسیدن از نفت خام ، برای  بدست آمده دام گاز ک ازنعت کشاورزی صدر  (3

ناات -د                           نات  -ج                               بوتان   -ب                                      متان  -الف     

2 

57/0

 وردمبا استفاده از یک باتری ، المپ و تیغه های کربنی که درون یک بشر قرار می دهیم ، یک مدار الکتریکی می سازیم . کدام 

 شود؟ روشنزیر را در بشر بریزیم تا المپ 

ب( آب نمک                      الف( آب خالص           

دلیل خود را بنویسید. 3 

7/0

 با توجه به جدول مقابل:

؟الف( کدام هیدروکربن آسانتر جاری می شود

ب( کدام هیدروکربن از برش باالتری در برج تقطیر بدست می آید؟
4

  ِ  ِ

 نام هیدروکربن فرمول مولکولی
𝐂𝟐𝐇𝟔 

𝐂𝟖𝐇𝟏𝟖 

𝐂𝟐𝟎𝐇𝟒𝟐 

 اتان

 اوکتان

ایکوزان

  

 ِ  ِ   ِ  ِ



فیزیک سواالت

7/0  

می بینید. را متفاوت برای حرکت مسیر مقابل دو شکل در

برابر است؟-الف مسافت با جابجایی مقدار مسیر در کدام

مسیر حرکت خودرو               مسیر حرکت شخص

دلیل خود را بنویسید. -ب
7

7/0  

به نام خود ثبت کرده است.  1335 سال در که استحسن تفتیان ثانیه و در اختیار  10، ایران  متر مردان  100  رکورد دوی 

است.( الزامیو جواب  حل راه نوشتن این سوال ، حل در ).را حساب کنید ایرانیمتوسط این قهرمان  تندی

راهنمایی : زمان / مسافت = تندی متوسط 6 

7/0

 شوند که دارای موتورهای قوی باشند تا نیروی زیادی بینای طراحی میبه گونه طبق قانون دوم نیوتون خودروهای مسابقه 

 .کنند ، همچنین آنها را سبک طراحی میخودرو و جاده ایجاد کنند

این خودروها را زیاد می کنند. آن دو را بنویسید. شتاب ،  راهدو از  طراحان

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

5 

7/0  

 با توجه به شکل مقابل : 

هریک از فلش ها چه نیرویی را نشان می دهد؟

............................ب:                .........................الف :   8 

57/0  

نزی را بین انگشتان خود گرفته اید و به آن نیرو وارد می کنید.وپفرض کنید مطابق شکل 

 ؟   Bیا   A به کدام انگشت شما فشار بیشتری وارد می شود؟ -الف 

 دلیل خود را بنویسید. -ب
3 

75/0  

 را نشان می دهد . قرقره مرکبنوعی  شکل مقابل

.است نیازنیوتون  71نیروی محرک  به، نیوتونی 071باال بردن جسم برای در این قرقره 

 مزیت مکانیکی این قرقره را حساب کنید.

است.( الزامیو جواب  حل راه و فرمول نوشتن ،این سوال حل در ) 10 

7/0  

 : در شکل روبرو

 اگر چرخ دنده ی بزرگ یک دور بچرخد ، 

 چرخ دنده ی کوچک چند دور میزند ؟الف( 

سرعت چرخش کدام چرخ دنده بیشتر است ؟ ب( 

11 

150N

الف

ب

دنده12

A B 

دنده 36

50N

ایانپ شروع  

A 

B 



 10/10/0011یخ امتحان: تار

 01:01 ساعت شروع: 

دقیقه    57    مدت پاسخگویی:   

پایه نهم استانی سؤاالت هماهنگ  

 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

منطقه......اداره آموزش و پرورش ناحیه/ 

علوم تجربی درس :

...............................................نام: ..........

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

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

......................شماره دانش آموز: ..........

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

بارم صفحه 0سؤال در  30تعداد   ردیف

سواالت زمین شناسی و نجوم

1

)یک کلمه اضافی است.( کنید. ، جمالت زیر را تکمیلبا توجه به جعبه لغات داده شده

 

.وجود داشته است به نام ................. بزرگی و واحد خشکی یک زمین کره سطح در ،میلیون سال پیش 200حدود  الف(

 .دانندکره می  سست ............................های سنگ کره را  انشمندان علت حرکت ورقهد ب( 

 مده است.آد وجوبه  ......................کوه  رشته ایران، ورقه با عربستاندر اثر برخورد ورقه  ج( 

.آورند را به وجود می.................جا شده باشند،  به هم جابه های دو طرف شکستگی، نسبت اگر سنگ د( 

12

57/0  

مناسب برای تشکیل فسیل را نام ببرید؟ دریاییغیرسه محیط 

1- .......         ........................2-         ................................3-...............................
13 

57/0  

 من کیستم؟

هستم. ....................یک سیاره در گردش  تحت تأثیر نیروی گرانش، به دور هستم که  جرمی آسمانیالف( 

ایم. ......................مشتری واقع شده  ، بین مدار مریخ ومانندای کمربند  در ناحیههستیم که های فضایی  سنگ ب(

............ ........از هیدروژن و هلیم تشکیل شده است در حال حاضرمن ترکیب اصلی ج( نزدیک ترین ستاره به شما هستم و 

14 

7/0  
دلیل برای این مطلب بنویسید.  دو. ندارد به خوبی وجودشب، دربعضی از مناطق کشورمان در امکان رویت ستاره ها 

1- .........................................                               2-................................................. 17 

شناسی زیست سواالت  

1 

.(است اضافه کلمه یک.)بنویسید( الف) ستون در آن مناسب عبارت جلوی در را( ب) ستون های کلمه زیر، جدول در

16 

7/0

 متن زیر را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید.
هایی به رنگ  برآمدگی این گیاههای  گاهی، پشت برگ .اند اولین گروه از گیاهان آونددار و دارای ساقه زیرزمینیگیاهان این 

 است که در آنها هاگ تشکیل میعدادی هاگدان تای از ها مجموعه ر یک از این برآمدگیه .شود ای دیده می نارنجی یا قهوه

.کنند جدیدی ایجاد می گیاهو  ها با قرار گرفتن درجای مرطوب، رشد هاگ شود.

متن باال به کدام گروه از گیاهان اشاره دارد؟ -الف 

هاگدان این گیاه در کجای آن است؟ -ب 

15 

 الف

).......................(  .هستند( ای هسته پیش) پروکاریوت جانداران از گروه این -1

).......................( .کنند می تولید اکسیژن که هستند آغازیان گروه ترین شناخته -2

)....................( .شود می دیده گندم برگ روی رنگ، زرد های لکه شکل به -3

ایدز و کرونا می باشد. ) .......................( عامل بیماری -4
 

ب

 جلبک ها

 قارچ ها

 باکتری ها

 ویروس

 گیاهان

زاگرس –ه آ گانپ–سونامی  –جریان های همرفتی  –گسل 

تتیس

 



7/0

 : ذرتو  لوبیادو گیاه با توجه به شکل برگ  

تک لپه است؟گیاه کدام الف ( 

است؟7یا4مضربگیاه،کدامگل هایگلبرگتعدادب(
18

57/0

: مقابل شکل به توجه اب 

؟ است بندپایان از گروه کدام به متعلق مقابل جانور (الف  

 ر است؟دحرکتی این جاندار چق پایتعداد  ب(

 ؟ بنویسید را زیست محیط در جانوران از گروه این های آسیب از مورد یک( ج
13 

7/0  
بنویسید. از فایده مارها برای آدمیان را دو مورد 

  1-     ......................................... 2 - ...........................................   20 

57/0  

می را نقشه مفهو، . با توجه به این مطلبدر سه گروه قرار می گیرند«  چگونگی پرورش جنین و نوزاد»ستانداران بر اساس پ

 کامل کنید.

 
21 

7/0  

زنجیره غذایی زیر را کامل کنید.

..................      روانهپ ....................   22 

7/0

ا ر و در باالی آن، کلمه صحیح، زیر کلمه مورد نظر خط کشیده یدا کردن غلط هاپوجود دارد. بعد از  غلط علمی دو زیر در متن

 .() فعل جمله را تغییر ندهیدبنویسید. 

برد؛ در حالی که جاندار  سود می جاندار یکیاری هم در. اند همزیستی رابطه از شکل سه، رقابتهمسفرگی، همیاری و »  

 یزبانم بدن روی ِ یا درون که جانداری ولی بیند؛ می زیان میزبان انگلی، رابطه دربیند.  برد یا زیانی نمی دیگر سود نمی

. «برد  شود، سود می و انگل نامیده می کند می زندگی

23

 جمع بارم موفق و سربلند باشید.  ی چهارم صفحه 07

(2و  1نمره های موارد  )درصورت مغایرت- 3  

با حروف         با عدد          

خانوادگی تایید کننده:نام و نام 

 امضاء

رسیدگی به اعتراضات -2

با حروف      باعدد             

نام و نام خانوادگی تجدیدنظر کننده:

 امضاء

تصحیح -1

با حروف          باعدد         

نام و نام خانوادگی مصحح:

 امضاء

لوبیا ذرت

 

پستانداران

...........تخم گذار

کانگورو...........

...........جفت دار



استانکردستان  

1400/03/04

ساعت 15 عصر

www.20shoo.ir



   سمه تعالياب    :                                                                   نام

رورش استان کردستان  اداره کل آموزش و پ                           :نام خانوادگي 

( اداره سنجش)4:تعداد صفحه  :نام پدر 

 دوره اول متوسطههم ن :پايهعصر    07: ساعت شروع    ماهخرداد :نوبت   0444/ 40 /44 :تاريخ امتحان    دقيقه57: وقت   22 :تعدادسواالت 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  صفحه اول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

نمره تصحيح اول-0

.درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص کنيد -0

جايي وده شده با جابه ی مسافت پيماندازه، ي که متحرک در مسير مستقيم حرکت کندنزما( الف

 (×(        ) )   .برابر است

 (×(        ) ).  استآب خالص رسانای جريان الکتريسيته ( ب

 (×(        ) ). از ظروف آهني زنگ مي زندظروف مسي زودتر ( ج

 (×(        ) ).   دهستن( آبسنگ)هايي از جزاير مرجاني جزاير خارک و کيش نمونه( د

بارم

0

عدد

 .جمالت زير را با کلمات علمي مناسب، کامل کنيد -2 حروف

 .گويندمي................ کند، که نور در مدت زمان يک سال طي ميای به فاصله( الف

ممکن است طبيعي يا  و شونده دارندواحدهای تکرار که ،هاای از درشت مولکولدسته( ب

 .گويند ........................... مصنوعي باشند

گياه منتقل  سراسربه  ....................شيره پرورده در برگ گياهان ساخته شده و توسط آوند ( ج

 .شودمي

 خالف جهت هم و هم زمان، ،هم نوع ،ن سوم نيوتن نيروهای کنش و واکنشطبق قانو( د

.هستند ...................

0

 نام ونام خانوادگي مصحح اول

 امضا

نمره تصحيح دوم-2

عدد

حروف

.در ميان جمالت زير گزينه درست را انتخاب کنيد -0

  A ) ی بين کدام دو سياره واقع شده است؟در فاصلهکمربند اصلي سيارکي 

  زحلمشتری و  -د    عطارد و زهره -ج    مريخ و مشتری -ب    زمين و مريخ -الف 

 B ) و تعداد نمونه ها در هر .................... شباهت بين اعضای جانوران از گونه به سمت سلسله

  .مي شود................... سطح 

  بيشتر –بيشتر -د     بيشتر -کمتر -ج    کمتر –کمتر -ب     کمتر -بيشتر -الف    

 C)نفت خام جدا مي شود وبرای تبديل ميوه های نارس به رسيده استفاده مي شود؟ از گازی که 

  متان -د              اتن پلي -ج                   اتان -ب               اتن -الف 

  D )؟مهمترين عامل حرکت ورقه های سنگ کره ی زمين چيست 

 جريان همرفتي-د   چين خوردگي-ج   زمين لرزه-ب   نيروی گرانش زمين -الف 

0
 نام ونام خانوادگي مصحح دوم

 امضا

نمره تصحيح سوم -0

2و0درصورت مغايرت موارد 

عدد

حروف

 نام ونام خانوادگي مصحح سوم

 امضا

از لحاظ خواص شيميايي کداميک تشابه بيشتری به     ،       از ميان دو عنصر  -4

 دارد؟   عنصر بريليم با عدد اتمي 

 ........................................................................................................: دليل انتخاب

7/4
نمره نهايي پس ازرسيدگي 

به اعتراض

عدد

سديم کلريد از واکنش فلز سديم با گاز  -7حروف

آيد، با توجه به آرايش الکتروني کلر بدست مي

پاسخ آنهاو پس از تغيير شيميايي هر يک از 

. دهيد

از واکنش اتم سديم با گاز کلر چه نوع ترکيبي به وجود مي ايد؟          ( الف 

 شود؟الکتروني تبديل مي 8ای با مدار آخر کدام اتم با از دست دادن الکترون، به ذره( ب

 .نماد شيميايي يون کلريد را بنويسيد( ج

57/4

نام ونام خانوادگي 

 تجديدنظرکننده

 امضا

(: داوطلبان آزاد)شماره کارت

 علوم تجربي :نام درس

 : نام آموزشگاه



باسمه تعالي: نام

اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان    :نام خانوادگي 

( اداره سنجش)4:  تعداد صفحه  :نام پدر 

 نهم دوره اول متوسطه :پايه    عصر07   : ساعت شروع    خردادماه: نوبت   0444/ 40/ 44: تاريخ امتحان    دقيقه 57: وقت   22 :تعدادسواالت 

 صفحه دوم

:با توجه به هيدروکربن ها زير -6

در کدام ظرف گلوله سريعتر به کف ظرف مي رسد؟ 

:دليل انتخاب

7/4 

:مطابق شکل -5

با جرم های يکسان روی سطحي صاف قرار  Bو  Aدو جسم مکعبي شکل 

 . کدام جسم شتاب بيشتری دارد؟ دليل را بنويسيد. دارند

7/4 

:براساس شکل روبرو -8

کدام نوع حرکت ورقه های سنگ کره است؟ ( الف

 .يک پديده حاصل از اين حرکت را بنويسيد( ب

 پديده شبيه گسل است يا درزه؟اين ( ج

57/4 

7/4 .فسيل ها در محيط های دريايي بيشتر تشکيل مي شوند يا در بيابان ها؟ برای انتخاب خود يک دليل بياوريد -9

مقدار فشار. کنيمدهيم و به آن فشار وارد ميجسمي را مطابق شکل بين دو انگشت قرار مي -04

. ؟ دليل را بنويسيد(2)از بيشتراست (0) نقطهدر

7/4 

به سواالت زير پاسخ کوتاه دهيد -00

 ...................(( ،چه نام دارند؟اجرامي که تحت تاثير نيروی گرانش سياره به دور آن مي چرخند -الف

 گويند؟ميستارگان وجود ندارد به اين پديده چه  امروزه در شهرهای بزرگ به دليل نور زياد امکان ديدن آسمان و -ب

...........(....)....... 

7/4 

.بقايايي از موجودات زنده وقديمي پيدا کردند ی نهم آثار ودريک گردش علمي دانش آموزان پايه-02

 اين آثار بين کدام گروه از سنگها يافت مي شود؟-الف

 (يک مورد)جانوران تشکيل شده است؟هايي از بدن آثار موجود بيشتر ازچه قسمت-ب

7/4 

کاسبرگ است که زود مي افتد 7شقايق از گياهاني است که در مزارع مي رويد ودارای ريشه راست با گلهای قرمز رنگ و)-00

. ( :      است عدد 4گياه  آنتعدادگلبرگهای و

 دانه ی اين گياه يک قسمتي است يا دو قسمتي؟-الف
 

 های آن موازی اند يا منشعب ؟رگبرگ-ب

 (ريشه ،  ساقه)    .آن ذخيره مي شود .................در کاکتوس مواد مغذی در -ج

57/4 

(: داوطلبان آزاد)شماره کارت

 علوم تجربي :نام درس

 : نام آموزشگاه



         باسمه تعالي    :                                                                   نام

اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان                             :نام خانوادگي 

    ( اداره سنجش)                4:  تعداد صفحه                   :نام پدر 

 نهم دوره اول متوسطه :پايه    عصر 07:   ساعت شروع    خردادماه: نوبت   0444/ 40/ 44: تاريخ امتحان    دقيقه 57: وقت   22 :تعدادسواالت 

...............................................................................................................صفحه سوم.....................................................................................................

با فشار آب خروجي کدام ( 0)در ظرف شماره  Aبا توجه به شکل فشار آب خروجي از سوراخ  -04

 برابر است؟( 2)سوراخ در ظرف شماره 

: دليل انتخاب

7/4 

 

.بيشتر از يک سال است که مردم جهان درگير بيماری کرونا هستند که عامل آن نوعي ويروس است -07

 جان مي دانند؟چرا ويروس ها را موجودات بي ( الف

 چه ويژگي آنها را شبيه جانداران کرده است؟( ب

 (مورد 0)کدام ويروس با از بين بردن گلبول های سفيد سيستم ايمني بدن را ضعيف مي کند؟ ( ج

57/4 

.بنويسيد را ان پستانداراين  دو خصوصيت مشترک . وخفاش از پستانداران هستندپالتي پوس ( الف -06

 غازهای وحشي برای مدت طوالني مي توانند در ارتفاعات باال پرواز کنند؟چرا ( ب

0

:های مقابلبا توجه به چرخ دنده -05

 سرعت چرخش کدام دنده بيشتر است؟( الف

جهت حرکت چرخ دنده بزرگ ساعتگرد است يا پادساعتگرد؟ ( ب

7/4 

ها است؟مهرهبي هر کدام از عبارات زير ويژگي های کدام گروه از -08

 ).........................(.کوچک دريازی است جاندارانها و ساده ترين بي مهره هاست که محل زيست انواعي از جلبک( الف

 .)........................(جانوراني با بدن خاردار، که درون بدن آنها دستگاه گردش آب دارند( ب

 )...........................( .ها يافت مي شوندزمين که در همه زيستگاهبزرگترين گروه جانوران روی ( ج

57/4 

.زنجيره غذايي زير را با توجه به موجودات مقابل زير کنيد -09

 (گنجشک ، گياه يونجه ، عقاب ، کفشدوزک)

 نقش گياه يونجه در اين رابطه غذايي چيست؟( ب

57/4 

.توجه به موارد زير نوع رابطه همزيستي جانوران زير را مشخص کنيدبا  -24

 ).......................(.ماهي های کوچکي که همراه کوسه ماهي شنا مي کنند و پس مانده ی شکار کوسه را مي خورند( الف

 ).........................(.مکدکنه ای که به بدن انسان چسبيده و خونش را مي( ب

7/4 

(: داوطلبان آزاد)شماره کارت

 علوم تجربي :نام درس

 : نام آموزشگاه

 گیاه یونجه



         باسمه تعالي    :                                                                   نام

اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان                             :نام خانوادگي 

    ( اداره سنجش)                4:  تعداد صفحه                   :نام پدر 

 نهم دوره اول متوسطه :پايه   عصر 07   :ساعت شروع    خردادماه: نوبت   0444/ 40/ 44: تاريخ امتحان    دقيقه57: وقت   22 :تعدادسواالت 

 چهارمصفحه 

 (نوشتن فرمول و واحد الزامي است. )مسائل زير را حل کنيد
خودرو اين مسافت را در. کيلومتری بين دو شهر را طي مي کند 484 ساعت مسافتکيلومتر بر  024خودرويي با تندی  -20

 کند؟طي مي ساعت چند
57/4 

تا اهرم به حالت تعادل قرار گيرد؟ گاه چقدر باشدفاصله نيروی محرک تا تکيهبا توجه به قانون گشتاور نيرو،  -22
(R  نيروی مقاوم ، E نيروی محرک) 

57/4 

جمع بارم  07 موفق باشید

(: داوطلبان آزاد)شماره کارت

 علوم تجربي :نام درس

 : نام آموزشگاه
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 به نام خدانام و نام خانوادگی: 

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره سنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش استان

تجربی پایه نهمسئواالت امتحانی هماهنگ درس علوم

8/3/1400 تاریخ امتحان:

دقیقه 60  مدت امتحان:نام پدر:

صبح 10ساعت برگزاری: نام آموزشگاه:

3  تعداد صفحه: 

نوبت صبح1400نهم خردادماه پایۀ

نمره1سواالت صفحه ردیف

با استفاده از کلمات داخل پرانتز، در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید. 1
اشتراکی ( –) یونی  اند............................. به یکدیگر متصلهای کربن از طریق پیوندهای های هیدروژن با اتماتمالف( در مولکول متان 

ها (سیارک –) قمرها  شوند.................. محسوب می...ب( اجرام آسمانی که در فاصلۀ دو سیارۀ مریخ و مشتری قرار دارند، جزو .............

شتاب متوسط ( –گوییم. ) سرعت متوسط ............ میتغییرات سرعت نسبت به زمان را ....................پ( 

 دم (بی –دار گیرند. ) دم................................... قرار می ت( سمندرها در گروه دوزیستانِ

کش (میکروب –رود. ) آمونیاک ی اولیه، برای تولید ............................... به کار میی گاز نیتروژن، به عنوان مادهبخش عمده ث(

اتن ( –اکسید دیشود ............................. نام دارد. ) کربنهای رسیده آزاد میرنگی که به طور طبیعی به وسیلۀ بعضی از میوهج( گاز بی

5/1

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید: 2
دهندۀ وجود باکتری در این گیاهان است.   ) ........................... (های گندم نشانخوشهشدن های زرد روی برگ و سیاهلکه الف(

یابد.   ) .................................. ( تر برویم فشار مایع افزایش میهر چه از سطح مایع به نقاط عمیقب( 

.... (.....) ... ها را دریای پانتاالسا پر کرده بود.تر تقسیم شد که بین آنخشکی کوچکآ به دو ها سال، خشکی بزرگ پانگهبا گذشت میلیونپ( 

شود. ) .............................. (ت( گلسنگ از همزیستی یک باکتری و جلبک تشکیل می

1

پاسخ درست را عالمت بزنید: 3
 ندارد؟کدام یک از خصوصیات زیر به عنصر سدیم تعلق  الف(

 شود.( به آسانی با چاقو بریده می2                 دهد. واکنش نمی با آب (1

شکل است.( در دمای معمولی نرم و مومی4   شود.( در زیر نفت یا پارافین نگه داشته می3

 ؟وجود نداردب( در چرخۀ طبیعی کربن، کدام فرآیند زیر 

 فتوسنتز (2       های فسیلی                        سوزاندن سوخت( 1

 سنگتولید زغال (4اران و انسان                  مصرف گیاهان توسط جاند (3

 متربر ثانیه به سمت غرب است. مفهوم این جمله کدام است؟ 5سرعت متوسط متحرکی  پ(

 شود.جا میثانیه، یک متر به طرف غرب جابه 5متحرک در هر  (1

 شود.جا میسمت غرب جابهمتر به  5( متحرک در هر ثانیه، 2

 متر است. 5( مسافت طی شده به وسیلۀ این متحرک، در هر ثانیه، 3

 کند.متر به طرف غرب حرکت می 5ثانیه، متحرک  5( در هر 4

باشد.کره ............................ میهای سنگعامل اصلی حرکت ورقه ت(

کره( جریان همرفتی در سنگ2( نیروی تولید شده از گردش زمین  1

( جریان همرفتی در خمیرکره4ی خورشید  ( نیروی جاذبه3

با کدام یون از نظر الکترون برابر است؟ Na 11+یون ث( 

1 )+K 19   2 )+Fe26  3 )-2O8  4 )+Li3

5/2

-باشد. به نظر شما این فسیلمی های راهنمافسیلشکل مقابل فسیل جانداری به نام تریلوبیت است. فسیل این جاندار از جمله  4

بنویسید(مورد  3)هایی داشته باشند، که به عنوان فسیل راهنما مورد استفاده قرار بگیرند؟ها باید چه ویژگی

75/0 

تر است؟ نقطه بیش با توجه به شکل، فشار در کدام 5

برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

75/0



نمره2سواالت صفحهردیف

ها نیروی محرک دهد. وقتی بر یکی از آن های متفاوت را نشان میدنده با تعداد دندهشکل روبرو دو چرخ 6

چرخد؟ دلیل خود را توضیح دهید.وارد شود، کدام یک تندتر می

5/0

کرده و داخل پرانتز بنویسید.برای هر یک از تعاریف زیر کلمۀ مناسب را از جعبۀ کلمات انتخاب  7

) ......................... ( کند.ای که نور در مدت زمان یک سال طی میبه فاصلهالف( 

ب( جنس این سیاره از سنگ و فلز است. ) ................................ (

شمسی است. ) ............................... (ترین سیارۀ منظومۀ پ( بزرگ

ت( جرم آسمانی که در اثر نیروی گرانشی به دور یک سیاره در گردش است. ) ............................. (

1

پاسخ کوتاه دهید:های زیر به پرسش 8

..................................ترین گروه از آغازیان هستند؟ شناخته شده الف(

کند؟ .....................................ها را به سلسلۀ گیاهان شبیه میها، آنکدام ویژگی باکتری ب(

بندی جانداران چه نام دارد؟ ..............................ترین گروهکوچک پ(

است؟ ...................................عامل بیماری ایدز جزو این گروه از موجودات ت( 

1

های مناسب در ستون )ب( وصل کنید.) در ستون الف یک کلمه اضافه در جدول زیر مفاهیم ستون )الف( را با خط به عبارت 9

هست(

بالف

تارهای کشنده

ایدولپه

فتوسنتز

هاسرخس

شیرۀ خام

ایلپهتک

1گیاهان در زندگی ما و جانوران دارند مربوط به آن است.ترین نقشی که . مهم

2کنند.های ظریفی در ریشه که آب و امالح را جذب می. رشته

3.اولین گروه از گیاهان آونددار هستند که دارای ساقۀ زیرزمینی هستند .

4ای که در آوندهای چوبی جریان دارد.. ماده

5های موازی دارند.. این گیاهان، رگبرگ

25/1

ها های آنجانور را به اشتباه در گروه3مهره را به صورت زیر در یک جدول مرتب کرده است. ولی پارسا تعدادی از جانوران بی 10

ها خط بکشید.را پیدا کرده و دور آن های پارسااشتباهقرار داده است. شما 

خارپوستان حشرات تناننرم پوستانسخت عنکبوتیان نام گروه

رتیل نام جاندار

کنه

میگو

عقرب

حلزون

خاکیکرم

خرخاکی

پروانه

توتیا

سکه شنی

75/0

اندازی حشرات دلیل پوست کنند.اندازی مییا اصطالحا پوستکنند و بسیاری از حشرات، اسکلت قبلی را از خود جدا می 11

چیست؟

5/0

نمودار مفهومی زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید: 12

«کانگورو  –اردکی نوک –گذار تخم –دار جفت »

1

سال نوری -برجیس   –مریخ  –قمر  –سیارک

پستانداران

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

انسان

کیسه دار

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

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

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



نمره3سواالت صفحهردیف

وجود دارد؟همزیستی  رابطه نوع چه زیر رانبین جاندادر  13

.......................................... : کنند.هایی که همراه او شنا میکوسه با ماهی ب(  ..............الف( کنه و انسان : ...............

5/0

5/0؟کاهش تنوع زیستی شده است را نام ببریدباعث  ،در طول عمر کرۀ زمینه ک عوامل طبیعیدو مورد از  14

آموزان عزیز برای حل مسائل، نوشتن فرمول الزامی است.دانش
باشد، این ماشین با  Kg 2کند. اگر جرم ماشین نیوتنی به طرف جلو حرکت می 20بازی، تحت تاثیر نیروی یک ماشین اسباب15

 کند؟ چه شتابی و در کدام جهت حرکت می

نیوتن  20 

75/0

75/0مکانیکی اهرم چند است؟با توجه به شکل، مزیت  16

15 جمع نمرات                                                     «پیروز و سربلند باشید»
محل انجام محاسبات
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ه کل آموزش وپرورش استان مرکزیدارانام و نام خانوادگی : 

................... مدیریت/اداره آموزش وپرورش

 اداره سنجش

هماهنگ استانی پایه نهم

علوم تجربینام درس : 
دقیقه  80 : الزم  وقت8/03/1400 تاریخ : نام پدر:

11  : ساعت شروعنهــــم  پایه : نام آموزشگاه : 

 صبح - خرداد نوبت : کالس: 

ردیف:

1

بارم1صفحه سوال می باشد . 20صفحه و شامل  3گرامی سواالت در  دانش آموزانردیف

**** سواالت زمین شناسی و زیست  ****

 کدام یک سیاره گازی است؟ -الف 1

ناهید -4تیر  -3     مشتری -2                          زمین          -1

؟نیستکدام گزینه از ویژگی های فسیل راهنما -ب

به جانداران پیچیده تعلق دارد -4      نمونه های فراوان دارد -3تشخیص آن آسان است       -2 شود     در همه جا یافت می -1

دهد؟با برخورد ورقه عربستان و ایران، کدام پدیده زمین شناسی رخ می -ج

گسترش بستر اقیانوس آرام -4  فشان           وقوع آتش -3   ها            جابه جایی قاره -2تشکیل رشته کوه               -1

75/0

دهد؟کدام یک از شواهد  وگنر را برای جابجایی قاره ها نشان میهریک از تصاویر زیر،  2

.............................................  -ب ...........................................................  -الف

5/0

 پاسخ کوتاه بدهید. 3

شکستگی سنگ کره که سنگ های دو طرف نسبت به هم جابجا شده باشند، چه می نامند؟ -الف

ا؟ ابانهیب ایاست  شتریب ییایدر یطهایدر مح لهایتنوع و تعداد فس -ب

:       است نزدیکترین ستاره به زمین  - ج

 ترین عنصر سازنده خورشید است:بیش -د

ستاره  ، معروف ترینقابل مالحظه می کنیدمدر تصویر  را دب اصغر و صورت فلکی دب اکبر -ه

 چه نام دارد؟ صورت فلکی این دو در 

 25/1

5/0 تر است ؟ چرا؟اگر  قرار باشد فسیل تشکیل شود، برای کدام جانور شرایط تشکیل فسیل مناسب، «کرم و مار» از بین  4

با نوشتن کلمه مناسب جمالت زیر را کامل نمایید. 5

   شوندو وارد ریشه می کنندمی عبور..... ............... وارهدی ازآب و مواد محلول  -الف

کانگورو از پستانداران ................................ است.  -ج          از بوم سازگان ............................. است.  یانمونه واریزر اچهیدر -ب

از تجمع اسکلت .........................  به وجود آمده است. شیمثل خارک و ک یریجزا -د

1

نام و نام خانوادگی مصحح :  تاریخ :  امضاء :  نمره با حروف :  نمره با عدد : 



ه کل آموزش وپرورش استان مرکزیدارانام و نام خانوادگی : 

................... مدیریت/اداره آموزش وپرورش

 اداره سنجش

هماهنگ استانی پایه نهم

علوم تجربینام درس : 
دقیقه  80 : الزم  وقت8/03/1400 تاریخ : نام پدر:

11  : ساعت شروعنهــــم  پایه : نام آموزشگاه : 

 صبح - خرداد نوبت : کالس: 

ردیف:

2

بارم2فحهص سوال می باشد .  20صفحه و شامل 3دانش آموزان گرامی سواالت در  ردیف

75/0(ملخ و گنجشک  ،یونجه) .موجودات زیر را در یک زنجیره غذایی مرتب کنیدجایگاه  6

نویسید.های مختلف جانداران دارید، نام جانداری که ویژگی آن آمده را بدر هر مورد براساس اطالعاتی که از سلسله 7

 مفید هستند:د و بیشتر نجاندارانی تک سلولی که غشای هسته ندار -الف

:کنندیم نیتأم زیرا ن یآبز جانوران یغذا ژن،یاکس دیتول جزب انیآغاز نی. ااندانیگروه از آغاز نیترشناخته شده -ب

5/0

 هر کدام از جانوران زیر به کدام گروه ) نرم تنان، خارپوستان، بندپایان( تعلق دارد؟  8

عنکبوت:-جای:                                دوکفه -بستاره دریایی:                                -الف

75/0

ها، هریک از خصوصیات زیر به کدام یک از آنها مربوط است؟دانگان و سرخسهای بازدانگان، نهانبا در نظر گرفتن ویژگی 9

تولید دانه بدون داشتن گل:  -جتولیدمثل با هاگ:                   -ب      دانه محصور درون میوه:              -الف

75/0

چه تغییراتی در ساختار بدن خزندگان بوجود آمده که آنها را قادر به زیستن در خشکی نموده است؟ -الف 10

دارند؟ ، چه نامدادندیم لیتشک را نیزم یداران روگروه مهره نیبزرگتر ی کهمیخزندگان قد -ب

75/0

5/0؟ها موجب شده است تا ویروس ها شبیه جانداران باشندکدام ویژگی ویروس 11

**** سواالت شیمی و فیزیک**** 

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص نمایید. 12

  )    ( ماند.اکسید ثابت میدر چرخه کربن مقدار کربن دی  -ب  (     )  دهد. سدیم عنصری است که با آب به شدت واکنش می -الف

)       (  آب جز ترکیبات یونی است. -)          (              د  شود.استفاده می خمیردنداندر تهیه  فسفر -ج

1

مربوط به آن  کاربردهر عنصر را به  در جدول زیر نام 13

. در ستون مقابل متصل کنید

.(یکی از عنصرها اضافه است)

عنصر کاربرد عنصر

 کلر

 گوگرد

 نیتروژن

o تولید آمونیاک

o ضدعفونی کردن آب

5/0

یم و اکسیژن در تصویر مقابل رسم شده است با توجه به آن به سواالت منیز مدل اتمی بور برای اتم های 14

:زیر پاسخ دهید

دهد؟مییک ازآنها الکترون از دست برای تشکیل پیوند بین این دو اتم کدام -الف 

؟دشو تا پیوند تشکیل داردالکترون نیاز به تبادل چند هر اتم اکسیژن  -ب

 دارد؟نام چه  ، آیدمیبوجود بین آنها  که ی شیمیاییپیوند  -ج

75/0



ه کل آموزش وپرورش استان مرکزیدارانام و نام خانوادگی : 

................... مدیریت/اداره آموزش وپرورش

 اداره سنجش

هماهنگ استانی پایه نهم

علوم تجربینام درس : 
دقیقه  80 : الزم  وقت8/03/1400 تاریخ : نام پدر:

11  : ساعت شروعنهــــم  پایه : نام آموزشگاه : 

 صبح - خرداد نوبت : کالس: 

ردیف:

3

بارم3فحهص سوال می باشد .  20صفحه و شامل 3دانش آموزان گرامی سواالت در  ردیف

  :به سواالت زیر پاسخ دهید  22H10C  و  4CHو     4H2C  و 38H18C  از بین هیدروکربن های15

 ارج خواهد شد؟سخت تر از ظرف خود خکدام یک  -ب؟                              نقطه جوش کدام یک کمتر است -الف

؟شودیزاد مو موز آ یمانند گوجه فرنگ دهیرس یهاوهیاز م یبرخ لهوسیبه  یعیبه طور طب که است یرنگیگاز بیک کدام -ج

75/0

 .شودیم گفته ..........................بردار  کند،یم حرکت وصل انپای نقطه به را که نقطه شروع حرکت برداریه ب -الف16

 گیرد.تحت تأثیر آن نیرو ................... مید، جسم شووارد  خالصیی روین جسم برهر گاه طبق قانون دوم نیوتن،  -ب

گوییم.اثر چرخانندگی نیرو را ....................... می  -دشود.                   با افزایش عمق مایع، فشار مایع ...................... می-ج

1

ترین فشار را به سطح زیرین ی که کمه طورروی سطح میز قرار دهیم ب خواهیم مکعبی رامی 17

کنید؟ چرا؟های زیر را انتخاب مییک از حالتخود وارد کند، شما کدام

75/0

که نیروهای وارد برجسم متوازن باشد به چه روبرو برای آندر شکل  -الف 18

روی شکل را  رویآن ن یجهت و اندازه مقدار نیرو و در چه جهتی نیاز است؟

.دیکن مشخص

ماند، کدام یک از قوانین سه گانه نیوتن به علت ساکن ماندن جسم در صورت با وجود نیرویی که شما رسم کردید جسم ساکن می -ب

 شود؟متوازن بودن نیروها مربوط می

75/0

آن را بدست آورید. . شتاب حرکتدهدمتر بر ثانیه افزایش می 10سرعتش را به  پس از شروع حرکت، ثانیه 5متحرکی در مدت  19

است.( الزامی )نوشتن فرمول و راه حل

75/0

75/0؟ )راه حل الزامی است.(برای برقراری تعادل فاصله مجهول چقدر باید باشد تا تعادل حفظ شود 20

«موفق و پیروز باشید » 
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ؽٕارٜ زاٚعّة :    ٘اْ ؽٟزعتاٖ / ٔٙغمٝ :           تاعٕٝ تؼاِی         

٘اْ : صثح  ٚسارت آٔٛسػ ٚ پزٚرػ  30/10عاػت ؽزٚع آسٖٔٛ : 

آسٖٔٛ :  آٔٛسػ ٚ پزٚرػ اعتاٖ ٕٞسا3/3/1400ٖتارخ ٘اْ ذا٘ٛازٌی : ازارٜ عٙدؼ

٘اْ پسر :      1400ٔاٜ  ذززاززلیمٝ                     ارسؽیاتی ٕٞاًٞٙ اعتا٘ی پایٝ ٟ٘ٓ زٚرٜ اَٚ ٔتٛعغٝ  60سٔاٖ : 

آٔٛسؽٍاٜ :       ط : ػّْٛ تدزتی                 زر          عٛاَ      22تؼساز عٛاالت :         صفحٝ     4تؼساز صفحات : 

ٕ٘زٜعٛاالت ترؼ ؽیٕیعٛاَ

سیز را ٔؾرص وٙیس .  زرعتی یا ٘ازرعتی خٕالت  1

٘ازرعتزرعت        سیازی زارز ٚ تغیار وٙس تا اوغیضٖ تزویة ٔی ؽٛز .    ٔٙیشیٓ رعا٘ایی اِف ( 

٘ازرعت زرعت س خسَٚ  ػٙاصز تا ٞٓ تزاتز اعت .          ب ( تؼساز اِىتزٖٚ ٞای ػٙاصز ٞز عتٖٛ ا

٘ازرعتزرعت                          ج ( فّشات تا اس زعت زازٖ اِىتزٖٚ تٝ واتیٖٛ تثسیُ ٔی ؽٛ٘س .   

75/0

ٞای سیز ، یه وارتزز تٙٛیغیس . تزای ٞز وساْ اس ػٙصز 2

٘یتزٚصٖ : 

فّٛئٛر : 

5/0

را ٔی عاس٘س . ٞز وساْ اس ٔرتّف تٝ زٚ ؽىُ وٛٚاال٘غی ٚ یٛ٘ی زر وٙار ٞٓ لزار ٌزفتٝ ٚ تزویثات  اتٓ ٞای ٔٛاز  3

ٚیضٌی ٞای سیز ، ٔزتٛط تٝ وساْ یه اس ایٗ پیٛ٘س ٞا ٔی تاؽس ؟ 

اِف ( پیٛ٘سی تیٗ زٚ ػٙصز ٘افّش اعت .  ...........................

ب ( ٔحَّٛ تزویثات ایٗ پیٛ٘س ، رعا٘ای اِىتزیىی اعت .  .......................

س .  .........................٘ا تیٗ زٚ ٔازٜ تٝ اؽتزان ٌذاؽتٝ ٔی ؽٛج ( زر ایٗ پیٛ٘س ، اِىتزٖٚ ٞ

75/0

اخشای تؾىیُ زٞٙسٜ ٘فت ذاْ زر تزػ ٞای ٔرتّفی زر تزج تمغیز اس ٞٓ خسا ٔی ؽٛ٘س . تزای اخشای تزػ اَٚ ،  4

زٚ ٚیضٌی تٙٛیغیس . 

5/0

ٟٔٓ زر ایداز ززذٝ وزتٗ ٔحغٛب ٔی ؽٛ٘س . تز ایٗ اعاط ، خٕالت  5 ٔصزف یا تِٛیس وزتٗ زی اوغیس ، زٚ ػأُ

سیز را وأُ وٙیس . 

اِف ( ٌیاٞاٖ زر ػُٕ فتٛعٙتش تا  .......................  وزتٗ زی اوغیس زر ایٗ ززذٝ ٘مؼ زار٘س . 

ب ( تا عٛسا٘سٖ عٛذت ٞای فغیّی ٚ ....................  وزتٗ زی اوغیس ، تٛاسٖ ایٗ ززذٝ تٝ ٞٓ ٔی ذٛرز . 

5/0

** ازأٝ عٛاالت زر صفحٝ زْٚ ** 

تدسیس ٘ظز پظ اس اػتزاض(  3( ٔصحح زْٚ                                        2( ٔصحح اَٚ  1

حزٚف  ٕ٘زٜ تا ػسز           ٕ٘زٜ تا حزٚف                   ٕ٘زٜ تا ػسز           ٕ٘زٜ تا حزٚف              ٕ٘زٜ تا ػسز      ٕ٘زٜ تا

ی           أضاء ٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌی          أضاء                          ٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌی            أضاء              ٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌ



 

2

ؽٕارٜ زاٚعّة :           ٘اْ ؽٟزعتاٖ / ٔٙغمٝ :                                                      تاعٕٝ تؼاِی                                       

آٔٛسػ ٚ پزٚرػ30/10عاػت ؽزٚع آسٖٔٛ :  ٘اْ : صثح ٚسارت

آسٖٔٛ :  آٔٛسػ ٚ پزٚرػ اعتاٖ ٕٞسا3/3/1400ٖتارخ ذا٘ٛازٌی : ازارٜ عٙدؼ  ٘اْ

٘اْ پسر :     1400ارسؽیاتی ٕٞاًٞٙ اعتا٘ی پایٝ ٟ٘ٓ زٚرٜ اَٚ ٔتٛعغٝ ذززاز ٔاٜ    زلیمٝ                   60سٔاٖ : 

آٔٛسؽٍاٜ :                        زرط : ػّْٛ تدزتی              عٛاَ    22صفحٝ         تؼساز عٛاالت :  4تؼساز صفحات : 

ٕ٘زٜعٛاالت ترؼ فیشیهعٛاَ

ویّٛٔتز  90ثا٘یٝ تؼس اس ؽزٚع حزوت ، عزػت ذٛز را تٝ  10زر ٔست  ٚ ٔغیز ٔغتمیٓاتٛٔثیّی ٔی تٛا٘س زر یه  6

تز عاػت تزعا٘س . ؽتاب ٔتٛعظ ایٗ اتٛٔثیُ را ٔحاعثٝ وٙیس . 

1

ٔتٗ سیز ، زر ٔٛرز لاٖ٘ٛ زْٚ ٘یٛتٖٛ ٔی تاؽس . آٖ را وأُ وٙیس .  7

تز اعاط ایٗ لاٖ٘ٛ ، ٞز ٌاٜ تز خغٓ ، ٘یزٚی  ..........................  ٚارز ؽٛز ، خغٓ تز اثز آٖ ٘یزٚ ، ؽتاب ٔی ٌیزز 

وٝ ایٗ ؽتاب تا ٘یزٚ راتغٝ  .......................  ٚ تا  .....................  آٖ خغٓ راتغٝ ٔؼىٛط زارز . 

75/0

ت سیز را ٔؾرص وٙیس . زرعتی یا ٘ازرعتی خٕال 8

٘ازرعتزرعت   اِف ( ٕٞیؾٝ ٘یزٚی وٙؼ تیؾتز اس ٘یزٚی ٚاوٙؼ اعت . 

تزاتز ؽٛز فؾار حاصُ اس آٖ ٞٓ زٚ تزاتز ٔی ؽٛز .  زرعت  ٘ازرعت  اٌز ٔغاحت خغٓ زٚب ( 

زرعت  ٘ازرعت وٛٞغتا٘ی وٕتز اس فؾار زر عغح سٔیٗ اعت .  ج ( فؾار ٞٛا زر ٔٙاعك

75/0

زر آٖ A  ٚ B  ٚCفؾار زر ٔایؼات تٝ ارتفاع ٔایغ تغتٍی زارز . فزض وٙیس ؽىُ سیز ، پز اس آب اعت ٚ عٝ عٛراخ  9

ٚخٛز زارز . 

اِف ( فؾار آب زر وساْ ٘مغٝ اس تمیٝ تیؾتز اعت ؟ 

ب ( فؾار آب زر وساْ ٘مغٝ اس تمیٝ وٕتز اعت ؟ 

5/0

را وٝ اٚ ویٌّٛزٔی را خا تٝ خا وٙس . ٔمسار ٘یزٚیی  200عًٙ تشري  یه ،زیّٓ ٔی ذٛاٞس تا ٔغاتك ؽىُ سیز ، ػّی 10

ٔحاعثٝ وٙیس . تزای ایٗ وار تایس صزف وٙس ، 

ٔتز  2ٔتز                        5/0 

1

** ْٛ عازأٝ عٛاالت زر صفحٝ ** 

A   

B      

C   
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ؽٕارٜ زاٚعّة :    ٘اْ ؽٟزعتاٖ / ٔٙغمٝ :  تاعٕٝ تؼاِی 

٘اْ :            صثح                            ٚسارت آٔٛسػ ٚ پزٚرػ                              30/10عاػت ؽزٚع آسٖٔٛ : 

آسٖٔٛ :  آٔٛسػ ٚ پزٚرػ اعتاٖ ٕٞساٖ                         ٘اْ ذا٘ٛازٌی : 3/3/1400تارخ ازارٜ عٙدؼ

٘اْ پسر :     1400ارسؽیاتی ٕٞاًٞٙ اعتا٘ی پایٝ ٟ٘ٓ زٚرٜ اَٚ ٔتٛعغٝ ذززاز ٔاٜ زلیمٝ   60سٔاٖ : 

آٔٛسؽٍاٜ :زرط : ػّْٛ تدزتی                               عٛاَ     22تؼساز عٛاالت :            صفحٝ      4: تؼساز صفحات 

ٕ٘زٜعٛاالت ترؼ سٔیٗ ؽٙاعیعٛاَ

ٞزٌاٜ عًٙ ٞای زٚ عزف ؽىغتٍی ٘غثت تٝ ٞٓ خا تٝ خا ؽٛ٘س ، وساْ پسیسٜ ایداز ٔی ؽٛز ؟  11

اِف ( ٌغُ ب ( زرسٜ  ج ( زیٗ ذٛرزٌی  ز ( عٛ٘أی 

25/0

ػّت حزوت ٚرلٝ ٞای عًٙ وزٜ زیغت ؟  12

اِف ( عٍٙیٗ تٛزٖ عًٙ وزٜ  ب ( ایداز خزیاٖ ٕٞزفتی تیٗ اخشای عغت وزٜ 

عغت وزٜ ٘غثت تٝ عًٙ وزٜ   ج ( ززذؼ وزٜ سٔیٗ تٝ زٚر ذٛرؽیس  ز ( زٍاِی سیاز

25/0

لسیٕی تزیٗ ذؾىی سٔیٗ زٝ ٘اْ زاؽتٝ اعت ؟  13

االعا                        ب ( ِٛراسیا  ج ( ٌٙسٚا٘ا  ز ( پاٍ٘ٝ آ اِف ( پا٘ت

25/0

وساْ یه اس خٕالت سیز ، صحیح اعت ؟  14

  اِف ( زٍاِی ٚرلٝ الیا٘ٛعی وٕتز اس ٚرلٝ لارٜ ای اعت .

ای تٝ سیز ٚرلٝ الیا٘ٛعی ٔی رٚز . ب ( تز اثز تزذٛرز ٚرلٝ ٞا تا ٞٓ ، ٚرلٝ لارٜ

 ج ( ٚرلٝ ٞای أتساز ِغش ، تیؾتز لارٜ ای ٞغتٙس . 

 ز ( تیؾتز آتؾفؾاٖ ٞا زر حاؽیٝ ٚرلٝ ٞا اتفاق ٔی افتٙس . 

25/0

1ؽىُ سیز ، یىی اس راٜ ٞای تؾىیُ فغیُ را ٘ؾاٖ ٔی زٞس . آٖ را تٛضیح زٞیس .  15

؟ٞز وساْ اس تٛضیحات سیز ، ٔزتٛط تٝ وساْ یه اس اخزاْ آعٕا٘ی ٔی تاؽس 16

ذٛرؽیس ٘شزیىٙس . ............................ایٗ عیارٜ ٞا ا٘ساسٜ ٞای وٛزىی زار٘س ٚ تٝ اِف ( 

ب ( خزْ آعٕا٘ی اعت وٝ تحت تاثیز ٘یزٚی ٌزا٘ؼ ، تٝ زٚر عیارٜ ٔی ززذس .  ..........................

ج ( عًٙ ٞایی فضایی زر ٔسار تیٗ ٔزید ٚ ٔؾتزی ٞغتٙس .  ..........................

تٝ ػٙٛاٖ تمٛیٓ اعتفازٜ ٔی ؽسٜ ا٘س .  ......................... ز ( ٔدٕٛػٝ ای اس عتارٌاٖ ٞغتٙس وٝ

1

ٕ٘زٜعٛاالت ترؼ سیغت ؽٙاعیعٛاَ

خٕالت سیز را تا اعتفازٜ اس وّٕات ٔٙاعة ، وأُ وٙیس .  17

 اِف ( زر تیٗ ٞفت تزاس اصّی خا٘ساراٖ ، تیؾتزیٗ ؽثاٞت زر  .........................  زیسٜ ٔی ؽٛز . 

 ب ( زر تیٗ پٙح عّغّٝ خا٘ساراٖ ، تٟٙا  .............................  پزٚواریٛت ٞغتٙس . 

 ج ( خّثه ٞا ٌزٚٞی اس  ...........................  ٞغتٙس وٝ ٔی تٛا٘ٙس فتٛعٙتش وٙٙس . 

ز ( زٖٛ ٚیزٚط ٞا  .....................................  ٘سار٘س آٖ ٞا را زر ٞیر ٌزٚٞی اس ٔٛخٛزات س٘سٜ لزار ٕ٘ی زٞٙس . 

1

** ْ زٟارازأٝ عٛاالت زر صفحٝ ** 
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 ؽٕارٜ زاٚعّة :          ٘اْ ؽٟزعتاٖ / ٔٙغمٝ :                                                      تاعٕٝ تؼاِی                                       

 ٘اْ :                 صثح                           ٚسارت آٔٛسػ ٚ پزٚرػ                          30/10عاػت ؽزٚع آسٖٔٛ : 

 ازارٜ عٙدؼ آٔٛسػ ٚ پزٚرػ اعتاٖ ٕٞساٖ                         ٘اْ ذا٘ٛازٌی :                           3/3/1400تارخ آسٖٔٛ : 

 ٘اْ پسر :     1400زلیمٝ                     ارسؽیاتی ٕٞاًٞٙ اعتا٘ی پایٝ ٟ٘ٓ زٚرٜ اَٚ ٔتٛعغٝ ذززاز ٔاٜ  60سٔاٖ : 

 آٔٛسؽٍاٜ :                    زرط : ػّْٛ تدزتی       عٛاَ       22تؼساز عٛاالت :             صفحٝ      4ز صفحات : تؼسا

 ٕ٘زٜ ازأٝ عٛاالت ترؼ سیغت ؽٙاعی عٛاَ

 زازٜ ؽسٜ پاعد زٞیس . تا تٛخٝ تٝ ؽىُ سیز ، تٝ عٛاالت  18

 ..................................اِف ( ٘ٛع رٌثزي ٞا :  

 

 ب ( زٍٍٛ٘ی لزار ٌزفتٗ آٚ٘س ٞا زر عالٝ :  ..............................

 

 ..................ج ( زا٘ٝ ایٗ ٌیاٜ زٙس لغٕتی اعت ؟ 

 

75/0 

 زرعتی یا ٘ازرعتی خٕالت سیز را ٔؾرص وٙیس .  19

 فتٛعٙتش وٕه ٔی وٙس .              زرعت                ٘ازرعتاِف ( آٚ٘س زٛتی تا حُٕ ؽیزٜ پزٚرزٜ تٝ 

 ب ( تٕأی پغتا٘ساراٖ غسٜ ٞای ؽیزی زار٘س ٚ تسٝ سا ٞغتٙس .                  زرعت                ٘ازرعت

 ٘ازرعت    ج ( زر راتغٝ ٕٞغفزٌی ، ٞز زٚ خا٘سار اس یىسیٍز عٛز ٔی تز٘س .                زرعت           

 ز ( زر ٞزْ ٔازٜ ٚ ا٘زصی ، ٔمسار ا٘زصی اس پائیٗ تٝ تاال واٞؼ ٔی یاتس .         زرعت              ٘ازرعت 

1 

 تا تٛخٝ تٝ ؽىُ سیز ، تٝ عٛاالت زازٜ ؽسٜ پاعد زٞیس .  20

 اِف ( ایٗ خا٘ٛر تی ٟٔزٜ اعت یا ٟٔزٜ زار ؟ 

 ب ( ػّت فزاٚا٘ی  ایٗ خا٘سار زیغت ؟ 

 

 ج ( ػّت پٛعت ا٘ساسی آٖ زیغت ؟ 
 

 ز ( خا٘ٛر زیٍزی ٞٓ ٘ٛع آٖ ٔثاَ تش٘یس . 

 

1 

ذؾىی سی ٔی ؽٛز . عٝ ٕ٘ٛ٘ٝ زیٍز ،  لٛرتاغٝ ٘ٛػی زٚسیغت اعت وٝ اتتسا زر آب س٘سٌی ٔی وٙس ٚ تؼس اس تّٛؽ  21

 تٙٛیغیس .  را اس تغییزاتی را وٝ زر ٍٞٙاْ تّٛؽ زر لٛرتاغٝ ایداز ٔی ؽٛز

 

 

75/0 

 ؽىُ سیز ، یه س٘دیزٜ غذایی را ٘ؾاٖ ٔی زٞس . تِٛیس وٙٙسٜ ٚ تدشیٝ وٙٙسٜ آٖ را ٔؾرص وٙیس .  22

 

 

 
 

 ...............................           تدشیٝ وٙٙسٜ :  .............................تِٛیس وٙٙسٜ :  
 

5/0 

  15** ٔٛفك ٚ عالٔت تاؽیس  **                                        خٕغ ٕ٘زٜ :                                                             
 س.زریافت ٕ٘ایٙ  http://sanjesh-hamedansch.medu.ir عاػت پظ اس آسٖٔٛ اس عزیك آزرط 3ٚ زا٘ؼ آٔٛساٖ ػشیش  ٔی تٛا٘ٙس عؤاَ ٚ رإٞٙای تصحیح ایٗ زرط را ٕٞىاراٖ ٌزأی 

 

 

 

 لارذ رٚتاٜ ذزٌٛػ ٞٛیح
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1

ضماره داوطلب :  

نام :  

نام خانوادگي :   

نام پذر:   

نام آموزضگاه :   

  نهم : پایه 

بسمه تعالي  

 وزارت آموزش و پرورش
 اداره کل آموزش و پرورش استان یسد

 یسد  ودمذیریت آموزش و پرورش ناحیه 

کارضناسي سنجص و پایص کیفیت آموزضي 

 نام درس :
 تاریخ امتحان :
 تعذاد صفحه :
 تعذاد سؤال :

: زمان ضروع

وقت:         دقیقه

آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوک   با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دق  
: مصحح اول نام و نام خانوادگی

نمره با عدد

نمره با حروف

: مصحح دومنام و نام خانوادگی 
نمره تجدید نظر با عدد         

نظربا حروفنمره تجدید 

بارمسؤاالتردیف

( مطخص کنیذ.×جمالت درست را با )   ( و جمالت نادرست را با ) 1

 در ّیذرٍکزتي ّا تا افشایؼ تؼذاد کزتي، ًقطِ خَػ تیؾتز هی ؽَد. -الف

تز یک خغن ٍارد هی ؽًَذ. ٍ خالف خْت ّن درًیزٍی کٌؼ ٍ ٍاکٌؼ ّن اًذاسُ ٍ -ب

فؾار َّا در هٌاطق کَّغتاًی کوتز اس فؾار َّا در هٌاطق عاحلی اعت. -ج

 پالتی پَط یک پغتاًذار خفت دار اعت. -د

اثز چزخاًٌذگی ًیزٍ را گؾتاٍر هی گَیٌذ. -ُ

25/1

 مطخص کنیذ.        پاسخ صحیح را با عالمت2

 اعت؟ ًؾذُکارتزد کذام هادُ صحیح تیاى  -الف

( آهًَیاک       کَد ؽیویایی2( عَلفَریک اعیذ       چزم عاسی                     1

فلَئَر       خویز دًذاى  (4  ( فغفز       هغش هذاد 3

کیلَگزم تز رٍی عطح افقی تذٍى اصطکاک هطاتق ؽکل سیز قزار دارد. اگز ًیزٍی افقی  2خغوی تِ خزم  -ب

ًیَتي تز خغن ٍارد ؽَد، ؽتاب آى چقذر خَاّذ تَد؟ 20

1 )20                    2 )10                   3 )40                     4 )2 

 ّای تؾکیل فغیل هی تاؽذ؟ کذام یک اس رٍػحاصل تٌِ درخت عیلیغی ؽذُ  -ج

( آثار خاًذاراى4  ( قغوت ّای عخت      3( فغیل کاهل            2هَاد هؼذًی            ( خایگشیٌی1

 در طثقِ تٌذی تٌذ پایاى، خزچٌگ خشٍ کذام یک اس گزٍُ ّای سیز اعت؟ -د

 ( ّشارپایاى4پَعتاى                  ( عخت3( ػٌکثَتیاى                 2( حؾزات                   1

1

هر یک از جمالت زیر را با کلمه مناسب داخل پرانتس کامل کنیذ. 3

( تا ػٌصز .......... خَاؿ هؾاتْی دارد ٍ در یک عتَى اس خذٍل تٌاٍتی قزار هی گیزد.    Nػٌصز ًیتزٍصى)  -الف

 (Cl      - P      )

عال ًَری (  –فاصلِ خَرؽیذ تا سهیي را یک .......... هی ًاهٌذ. ) ٍاحذ ًدَهی  -ب

 هٌؾؼة ( –. ) هَاسی ّغتٌذلپِ ............. تکرگثزگ ّا در گیاُ  -ج

کن ( –فغیل راٌّوا، فغیلی اعت کِ تؼذاد آى ............ اعت. ) فزاٍاى  -د

تی دم ( –عوٌذر اس دٍسیغتاى ............ اعت. ) دم دار  -ُ

25/1
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2

ضماره داوطلب :  

نام :  

نام خانوادگي :   

نام پذر:   

نام آموزضگاه :   

  نهم : پایه 

بسمه تعالي  

 وزارت آموزش و پرورش
 اداره کل آموزش و پرورش استان یسد

 یسد  ودمذیریت آموزش و پرورش ناحیه 

کارضناسي سنجص و پایص کیفیت آموزضي 

 نام درس :
 تاریخ امتحان :
 تعذاد صفحه :
 تعذاد سؤال :

: زمان ضروع

وقت:         دقیقه

به سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ.

ؽکل سیز عاختار الکتزًٍی اتن ّای ّیذرٍصى ٍ اکغیضى را در هَلکَل آب ًؾاى هی دّذ. 4

د دارد؟چِ ًَع پیًَذی ٍخَدر هَلکَل آب  تیي اتن ّاالف( 

ب( در هذار آخز اتن اکغیضى در هَلکَل آب چٌذ الکتزٍى ٍخَد دارد؟

5/0

پلی اتي فزاٍردُ ای اعت کِ طی یک تغییز ؽیویایی اس اتي تِ دعت هی آیذ. خَاؿ فیشیکی اتي را تا پلی اتي  5

هقایغِ کزدُ ٍ یک تفاٍت آى ّا را تٌَیغیذ.

25/0

 هی رٍد. Cتِ  Bٍ عپظ اس  Bتِ  Aهطاتق ؽکل اتتذا اس ًقطِ  هتحزکی 6

 خایی آى را رعن کٌیذ.الف( تزدار خا تِ 

هتز تز ثاًیِ اعت؟کیلَهتز تز عاػت تاؽذ، ایي تٌذی چٌذ  108اگز تٌذی هتَعط آى ب( 

5/0

دّذ.ؽکل رٍ تِ رٍ دٍر ؽذى ٍرقِ ّای عٌگ کزُ را ًؾاى هی  7

الف( ػلت حزکت ٍرقِ ّا چیغت؟

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

5/0

 در راتطِ تا هٌظَهِ ؽوغی: 8

تؾکیل دٌّذُ خَرؽیذ چِ ًام دارد؟ ػٌصز الف( تیؾتزیي

تیزًٍی ًام تثزیذ. یک عیارُ ب( یک عیارُ ّای درًٍی ٍ

دارد. دار ّای رؽتِ یاختِیک اعفٌح را ًؾاى هی دّذ کِ در دیَارُ تذًؼ ؽکل سیز 

 الف( تٌفظ ٍ دفغ هَاد در آى چگًَِ صَرت هی گیزد؟

ب( یک فایذُ اعفٌح را تٌَیغیذ.

75/0

A

B
C

975/0
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3

ضماره داوطلب :  

نام :  

نام خانوادگي :   

نام پذر:   

نام آموزضگاه :   

  نهم : پایه 

بسمه تعالي  

 وزارت آموزش و پرورش
 اداره کل آموزش و پرورش استان یسد

 یسد  ودمذیریت آموزش و پرورش ناحیه 

کارضناسي سنجص و پایص کیفیت آموزضي 

 نام درس :
 تاریخ امتحان :
 تعذاد صفحه :
 تعذاد سؤال :

: زمان ضروع

وقت:         دقیقه

75/0 ًقؾِ هفَْهی رٍ تِ رٍ را کاهل کٌیذ. 11

دارًذ؟ عزخظ درخت کاج ٍ عزٍ ّویؾِ عثش تَدُ ٍ هخزٍط دارًذ. کاج ٍ عزٍ چِ ؽثاّت ٍ تفاٍت اعاعی تا 11

...............................................................................................................................ؽثاّت: 

............تفاٍت: ......................................................................................................................

5/0

یک کلوِ اضافی اعت. ( Bرا تِ ّن ٍصل کٌیذ. ) در عتَى  A  ٍBعتَى  دردر خذٍل سیز هَارد هزتَط  12

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

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

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

ّا اعفٌحسًذُ تکثیز هی ؽًَذ. تذى هَخَدٍ در  رًذًذا یاختِ ایعاختار 

ّا ٍیزٍط

1

ًیَتي اس طزف کَچکتزیي عطح خَد تز رٍی سهیي قزار دارد. فؾار  300هتز تا ٍسى  1×2×3خؼثِ ای تِ اتؼاد  13

ٍارد ؽذُ اس طزف خؼثِ تز عطح سهیي چٌذ پاعکال اعت؟

5/0

5/0 را حغاب کٌیذ. F ، تزای ایداد تؼادل هقذار ًیزٍی ّاتا تَخِ تِ قاًَى گؾتاٍردر ؽکل سیز  14

ًَع ّن سیغتی 3

ّوغفزگی

قارذ ٍ خلثککٌِ ٍ اًغاى

60  =F1 ?  =F2 

m4
mm

m8

B)) A))

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

..................... ......................
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ضماره داوطلب :  

نام :  

نام خانوادگي :   

نام پذر:   

نام آموزضگاه :   

  نهم : پایه 

بسمه تعالي  

 وزارت آموزش و پرورش
 اداره کل آموزش و پرورش استان یسد

 یسد  ودمذیریت آموزش و پرورش ناحیه 

کارضناسي سنجص و پایص کیفیت آموزضي 

 نام درس :
 تاریخ امتحان :
 تعذاد صفحه :
 تعذاد سؤال :

: زمان ضروع

وقت:         دقیقه

 تا تَخِ تِ ؽکل تِ عَاالت پاعخ دّیذ. 15

الف( ؽکل رٍ تِ رٍ چِ ًَع قزقزُ ای را ًؾاى هی دّذ؟

 آى را حغاب کٌیذ. هکاًیکی ب( هشیت

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

75/0

75/0تا تَخِ تِ ؽکل رٍ تِ رٍ یک سًدیزُ غذایی عِ حلقِ ای تٌَیغیذ. 16

هایغ در یک ظزف هحصَر تذٍى ضؼیف ؽذى تِ ّوِ قغوت ّای هایغ ٍ دیَارُفؾار ٍارد ؽذُ تز در هایؼات  17

ظزف ٍارد هی ؽَد. ایي ٍیضگی چِ ًام دارد؟

یک کارتزد آى را تٌَعیذ. -

5/0

 فایذُ هَارد سیز را تٌَیغیذ. 18

الف( فایذُ کیغِ ّای َّادار در کٌار ؽؼ پزًذگاى:

پَعت خشًذگاى:ب( فایذُ پَلک ّای ضخین رٍی 

 ج( فایذُ آًٍذ چَتی در گیاّاى:

هَرد(2)ّز کذام کارتزد هَارد سیز را تٌَیغیذ.

 الف( کارتزد هاَّارُ ّا:

 :ها  ب( کارتزد ًزم تٌاى در سًذگی

هؾتزک تزای افزادی کِ در یک گًَِ دٍ ٍیضگیگًَِ در آخزیي طثقِ قزار هی گیزد.  ،در طثقِ تٌذی خاًذاراى

 قزار هی گیزًذ تٌَیغیذ.

5/1

«هَفق ٍ عزتلٌذ تاؽیذ» 

19

21

1

5/0
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استان قم

1400/03/01

ساعت 15 ظهر
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 10/10/0011  یخ امتحان:تار

 01ساعت شروع: 

دقیقه    01    مدت پاسخگویی:   

پایه نهم استانی سؤاالت هماهنگ

 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

اداره آموزش و پرورش ناحیه/ منطقه......

علوم تجربی درس :

...............................................نام: ..........

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

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

................................شماره دانش آموز: 

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

بارم صفحه 0سؤال در  26تعداد  ردیف

شیمی سؤاالت  

57/0  

.نمایید مشخص را زیر جمالت نادرستی یا درستی  

نادرست   درست   .گاز اوزون از رسیدن پرتوهای پرانرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری می کند (الف

نادرست  رستد  . نافلز تمایل دارند با از دست دادن الکترون به آنیون تبدیل شوند اتم های (ب

نادرست    رستد.    در کشاورزی از گاز اتن برای تبدیل میوه های نارس به میوه های رسیده استفاده می شود( ج  

1 

7/0

 انتهای هر جمله، جمالت زیر را کامل کنید.با توجه به کلمات آمده در  
(آمونیاک  -اتانول  .)بخش عمده ی گاز نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای تولید .......................... به کار می رود) الف

(بیشتر   -کمتر ). است........ باالترین برش از بقیه .......... ، نقطه ی جوشِهای نفتهدر برج تقطیر موجود در پاالیشگا ب(
2

7/0

های روبرو مدل گوگرد 𝐎𝟖) های اتمی بور برای عناصر اکسیژن شکل (𝐒𝟏𝟔)(و

 .را نشان می دهد

چرا این دو اتم در یک ستون از جدول تناوبی قرار می گیرند ؟ 3 

75/0

مقابل ساختار الکترونی اتم های هیدروژن و اکسیژن را در مولکول آب نشان می دهد:  شکل

است؟ اشتراک گذاشته به الکترون چند اکسیژن اتمهر ، آب یک مولکول تشکیل الف( برای

 در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟( ب

 وجود دارد؟در هر مولکول آب، چند پیوند اشتراکی  ج(

4 

7/0  
؟آسانتر جاری می شود مورد کداممقابل،  کربن هیدرو دولف( از بین ا

ب( دلیل خود را بنویسید 7 

فیزیک سواالت

0/7 

 .گزینه مناسب را انتخاب نمایید

.برثانیه است متر 21 دوندهبنابراین ................انیه طی می کند. ث 4 تری مسابقه را در زمانم 100دونده ای  مسافت ( 1

( شتابد( سرعت متوسط                       ج( تندی متوسط                  ب( سرعت لحظه ای                  الف 

نیروی خالص چند نیوتون است ؟ زیردر شکل ( 2 

14د(  10ج(  1ب(                                      4الف(   6 

C20H42       C30H62

4N 

5N
2N 

3N 



7/0  

.دهد یم را نشانB تاA از نقطه یشده توسط دونده ا مودهیپ ریشکل روبرو مس

 .دیشکل مشخص کن یدونده را رو ییبردار جابه جاو  مسافت

5 

57/0  

:با توجه به شکل مقابل 

( <  =  > )   مقایسه کنید ؟با هم الف( اندازه ی نیروهای کنش و واکنش را 
نیروی کنش             نیروی واکنش         

ب( کدام یک شتاب بیشتری می گیرد ؟ ) اسب یا پسر ( چرا ؟ 
8

0/7

:ش بطری و برداشتن نوار چسب کاغذی  پو، بعد از باز کردن درشکل مقابل آزمایش کتاب و  باتوجه به

 آب از کدام سوراخ با فشار بیشتری خارج می شود؟ -الف

.دلیل خود را بنویسید_ ب

9 

57/0  

طح ساز طرف مکعب به  یمتر مربع باشد، چه فشار2 آن  ریاست، اگر مساحت سطح ز وتونین 240 یلیوزن مکعب مستط

.(نمره داردو جواب در حل مساله نوشتن فرمول و عددگذاری ) شود؟  یم آن وارد ریز

10 

7/0  

 نشان می دهد. شکل مقابل نوعی ماشین ساده را

 نام این ماشین ساده چیست؟ (الف

به چه نیروی محرکی نیاز داریم؟، نیوتونی 800برای باال بردن وزنه  (ب
11 

7/0  

 در شکل مقابل : 

یک دور بگردد، چرخ دنده کوچک )بزرگ(الف( اگر چرخ دنده ورودی

چند دور می گردد؟ 

ب(جهت گردش چرخ دنده ورودی چگونه است؟ )ساعتگرد یا پادساعتگرد( 21  

دنده11
دنده10  
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 10/10/0011  یخ امتحان:تار

 01ساعت شروع: 

دقیقه    01    مدت پاسخگویی:   

پایه نهم استانی سؤاالت هماهنگ

 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

اداره آموزش و پرورش ناحیه/ منطقه......

علوم تجربی درس :

...............................................نام: ..........

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

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

................................شماره دانش آموز: 

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

بارم صفحه 0سؤال در  26تعداد  ردیف

سواالت  نجوم  و زمین شناسی 

1

.(است اضافه کلمه یک.)بنویسید( الف) ستون در آن مناسب عبارت جلوی در را( ب) ستون های کلمه زیر، جدول در

13

7/0

جا  جابه هم به ها در گذشته به هم متصل بوده و سپس نسبت شواهدی اثبات کردند که قاره چه وگنر با استفاده ازموافقان 

 ؟ ) دو مورد بنویسید.(اند شده

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

14

7/0  

شکل مقابل شکستگی قسمتی از پوسته زمین را نشان می دهد.

گسل           درزه    الف( این نوع شکستگی چه نام دارد؟

ب( برای پاسخ خود دلیل بنویسید. 71  

7/0  

دارد به فسیل تبدیل شود؟ چرا ؟ بیشتری، کدام یک احتمال ماهیو  زنبوردو جانور  بیناز 

61  

7/0  
دو نمونه از ویژگی های این فسیل ها را بنویسید. .ندمناسبزمین برای بررسی حوادث گذشته  ی راهنماها فسیل

1- ......................................................................             2-.......................................................................
15

شناسی زیست مباحث سواالت

1

 متن زیر را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید.
ا هامروزه از آن در سلول خود، پوششی در اطراف ماده وراثتی نداشته و در نتیجه هسته مشخصی ندارند .جانداران گروهی از 

.بسیاری از آنها در دستگاه گوارش ما زندگی می کنند .اک سازی محیط زیست استفاده می شودپدر 

.......................... متن باال کدام گروه از جانداران را معرفی می کند؟( الف 

.................... ؟)پیش هسته ای(  پروکاریوتهستند یا  (ایهوهسته)یوکاریوت  از جانداران ب( این گروه 

...............................................................       مورد(     دو) ؟امروزه از این جانداران چه استفاده هایی می شودپ(  

18

الف() ستون

. .............................اجرام آسمانی که تحت تاثیر نیروی جاذبه به دور سیاره می چرخند -1

.کمربندی بین دو سیاره مریخ و مشتری قرار دارندمجموعه ای از سنگ های فضایی که بر روی  -2

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

.منجمان ایرانی در قدیم از این وسیله برای تعیین زاویه ارتفاع ستارگان استفاده می نمودند -3

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

........................گویندبین زمین و خورشید مییلیون کیلومتری به فاصله حدود یکصد و پنجاه م -4

 ستون )ب(

 سیارک ها

 صورت فلکی

 اسطرالب

 واحد نجومی

 قمر



7/0

 نکند.( )فعل جمله تغییربنویسید.  را  صحیحکلمه  ، آن باالیدر  آن خط کشیده و زیر .به عمد غلط نوشته شده است دو کلمهدر متن زیر 

آوندهای چوبی، آب و مواد معدنی را  .در سراسر پیکر گیاه وجود دارد  بافت آوندی که دارای آوندهای چوبی و آبکشی است،»

های فتوسنتزکننده را به  ساخته شده در اندام شیره خام برند؛ در حالی که آوندهای آبکشی های دیگر می اندام به برگاز 

«گیاه می برند.  سراسر

19

7/0

گیاه را نشان می دهد. برگ یک شکل مقابل 

الف( این گیاه تک لپه است یا دولپه ؟

؟ گیری آوندهای چوب آبکش در این گیاه چگونه استقرارب( 
20

7/0

من کدام بی مهره هستم؟
......................می دهد های گردش خون، تنفس و دفع را انجام  دستگاه گردش آبی وجود دارد که کار دستگاهمن درون بدن ( الف

........................... می شود.تهیه  کلسیم قابل جذبو  و نخ بخیهشده استخراج مروارید از بدن من ( ب
21

7/0

 می کنند؟ی زوست انداپ ایانی مثل ملخپبه چه دلیل بند

22 

7/0  

بنویسید ؟را از نظر نوع تنفس  بالغی قورباغه با قورباغه نوزادتفاوت 

23 

7/0  

از این ویژگی ها را بنویسید. مورد دو هایی دارند.ویژگی ،رواز کنندپرندگان برای این که بتوانند پ

1-  .................................................................       2-............................................................... 42  

7/0  
. دیسیرا بنو ریز یاز بوم سازگان ها کینوع هر 

........................ب( جنگل گلستان : .... ... ( تاالب شادگان : ...............الف 72

7/0

 نمودارمقابل مربوط به سه شکل از رابطه همزیستی است. آن را کامل کنید.

62  

موفق و سربلند باشید.  جمع بارم ی چهارم صفحه 01

(2و  1نمره های موارد  )درصورت مغایرت- 3  

با حروف         با عدد          

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

 امضاء

رسیدگی به اعتراضات -2

با حروف      باعدد             

نام و نام خانوادگی تجدیدنظر کننده:

 امضاء

تصحیح -1

با حروف          باعدد         

نام و نام خانوادگی مصحح:

 امضاء

همزیستی

کَـنه و انسـان

همسفرگی

ماهی کوچک و کوسه قارچ و جلبک



استان تهران 

1400/03/08

ساعت 10:30 صبح

www.20shoo.ir
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