« باسوِ تعالي »
ًام :
ًام خاًَادگي :
ًام آهَزشگاُ :

تاريخ اهتحاى 55/03/00 :
هدت اهتحاى  07 :دقيقِ
ساعت شرٍع  07 :صبح

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي
ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش
سَاالت اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن(هتَسطِ اٍل)

شوارُي داٍطلب :

درس  :علَم تجربي

تعداد صفحات 4 :

ًَبت  :خرداد ماه55

Sanjesh.razaviedu.ir

تعداد سَال10 :

سدیف

سَاالت

تاسم

1

عثاست ّای علوی صیش سا تا اًتخاب ولوِ هٌا سة اص داخل پشاًتض واهل وٌیذ.

1

الف) اٍلیي فلض استخشاج ضذُ تَسط تطش کِ تِ عٌَاى سساًا ،تیطتشیي کاستشد سا دس صًذگی اًساى داسد( ،هس ( ،)Cuآّي (ً ))Feام داسد.
ب) هدوَع طَل ّای طی ضذُ اص هثذا تا هقصذ حشکت سا (هسافت -جاتجایی) هی ًاهٌذ.
ج) اگش سٌگ ّای دٍ طشف ضکستگیً ،سثت تِ ّن خاتدا ضذُ تاضٌذ( ،گسل – دسصُ) سا تِ ٍخَد هی آٍسًذ.
د) لکِ ّای صسد سٍی تشگ ٍ سیاُ ضذى خَضِ ّای گٌذمً ،طاى دٌّذُ ٍخَد (آغاصیاى -لاسچ ّا) دس ایي گیاّاى است.
2

1

گضیٌِ هٌاسة سا اًتخاب وٌیذ.
الف) وذاهیه اص هذل ّای صیش ،تیاًگش عٌصشی است وِ دس ستَى(گشٍُ) سَم جذٍل تٌاٍتی عٌاصش لشاس داسد؟

( )2

()1

()4

()3

ب) دس شىل هماتل ،اًذاصُ شتاتی وِ گاسی دس اثش ّل دادى شخص پیذا هی وٌذ ،چٌذ ًیَتي تش ویلَگشم است؟
ً 800 .1یَتي تش کیلَگشم
ب) ً 0/5 .2یَتي تش کیلَگشم
ً 2 .3یَتي تش کیلَگشم
ً 20 .4یَتي تش کیلَگشم
است؟آهذُ است؟
ٍجَد
ٍخَد تِ
شٌاسی
پذیذُ صهیي
ایشاى ،وذام
ٍسقٍِسلِ
عشتستاى تا
آهذُ
ضٌاسی تِ
پذیذُ صهیي
ایشاى ،کذام
ٍسلِعشتستاى تا
تشخَسدٍسقِ
اثشتشخَسد
دس اثش
ج) دس
ج)

خلیحدسفاسس
تستشدسیای سشخ  .4پَستِ.4خذیذ
خلیح فاسس
گستشش تستش
کَُ الثشص.3
سضتِالثشص
سضتِ کَُ
صاگشس
خلیح
پَستِدسخذیذ
گستشش
.3
.2 .2
کَُ صاگشس
سضتِ کَُ
 .. 11سضتِ
تسیاسی اص گیاّاًی وِ اهشٍصُ سٍی صهیي ٍجَد داسًذ ،گیاّاى گلذاسًذ .تِ گیاّاى گلذاس  ..................هی گَیٌذ.
د)
فاسس
 .1خضُ

.2تاصداًِ

.3سشخس

ًْ .4اى داًِ

صحیح یا غلط تَدى ّش یه اص عثاست ّای صیش سا تذٍى روش دلیل هشخص وٌیذ.

3

الف) دس کطاٍسصی تشای تثذیل هیَُ ّای ًاسس تِ سسیذُ ،اص گاص اتي )  (C 2H4استفادُ هی کٌٌذ .صحیح
صحیح
ب) طثق قاًَى سَم ًیَتيً ،یشٍی کٌص ٍ ٍاکٌص ّوَاسُ ّن اًذاصُ ٍ ّن خْت یکذیگشًذ

1
غلط
غلط

ج) فسیل ضٌاساى اص فسیل ّای ساٌّوا تشای تعییي سي الیِ ّای تطکیل دٌّذُ پَستِ صهیي استفادُ هی کٌٌذ .صحیح

د) اهشٍصُ هْوتشیي خطش تشای کاّص تٌَع صیستی ٍ اًقشاض گًَِ ّا ،عَاهل طثیعی هی تاضذ.
4

صحیح

غلط

غلط

دس شىل صیش ،ساختاس الىتشًٍی عٌصشّای ّیذسٍطى ٍ اوسیظى دس هَلىَل آب ًشاى دادُ شذُ است.
الف) ًَع پیًَذ سا دس هَلکَل آب هطخص کٌیذ ......... .ب) دس هذاس آخش اتن اکسیژى دس هَلکَل آب،چٌذ الکتشٍى ٍخَد داسد؟ .............

صفحه 1

ادامه سواالت در صفحه بعد
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سَاالت

0/5

شىل هماتل ،تشج تمطیش سا تشای جذاساصی اجضای ًفت خام ًشاى هی دّذ .تا تَجِ تِ ساختاس تشج
تمطیش ،تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ.
الف) دس ایي تشج تقطیشً ،فت خام سا دس چٌذ تشش ،خذاساصی هی کٌٌذ؟
ب) هَلکَلْای هَخَد دس کذام تشش اص تقیِ سٌگیي تش ٍ تضسگ تش ّستٌذ؟(سٍی ضکل ًطاى دّیذ)

6

0/5

دس شىل هماتل گشفتي پًَض تیي دٍ اًگشت ٍ فششدى آى هی تَاًذ سثة آسیة سساًذى تِ یىی
اص اًگشت ّا شَد .چشا؟

7

0/5

دس شىل هماتل:
الف) گشتاٍس ًاشی اص وذام ًیشٍهیخَاّذ اّشم سا ساعتگشد
تچشخاًذ؟
ب) دس حالت تعادل ،تِ ًسثت اًذاصُ ًیشٍی هماٍم تِ اًذاصُ
ًیشٍی هحشن چِ هی گَیٌذ؟
....

8

0/75

الف) تا تَجِ تِ شىل هماتل ًَع حشوت ٍسلِ ّای سٌگ وشُ
سا هشخص وٌیذ.
....................... )2

........................... )1

ب) داًشوٌذاى علت حشوت ٍسلِ ّای سٌگ وشُ ی صهیي
سا چِ هی داًٌذ؟
9

1

دس تَالی سسَتی صیش اگش دس الیِ  Cفسیل ساٌّوایی تِ سي
 111هیلیَى سال ٍ دس الیِ  Aفسیل ّایی تا سي 251
هیلیَى سال ٍجَد داشتِ تاشٌذ:
الف) سي تقشیثی الیِ  Bچقذس است؟
ب) سي سگِ ی آرسیي  Fسا تا سایش الیِ ّا هقایسِ کٌیذ.

.
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10

سَاالت

دس جذٍل صیش ،هفاّین ستَى (الف) سا تِ عثاست ّای هٌاسة آى دس ستَى (ب) تا خط هتصل وٌیذ (تَخِ :یک هفَْم اضافی است).
الف
اسطشالب
تلسکَج
قوش
ضْاب

11

تاسم

0/75

ب
*
*
*
*



خشم آسواًی کِ دس اثش ًیشٍی گشاًص تِ دٍس یک سیاسُ دس گشدش است.



تیش ّای دسخطاى ًَس کِ دس ضة هی تَاى دس آسواى هطاّذُ کشد.



اتضاس ًدَهی کِ تشای تعییي صاٍیِ استفاع ستاسگاى ٍ هطالعات ًدَهی دیگش استفادُ هی ضَد.

دس عثاسات صیش غلط علوی سا هشخص وٌیذ ٍ دسست آى سا داخل پشاًتض تٌَیسیذ.

1

الف) اگش آثاس سطح داخلی تذى خاًذاس دس سٍی سسَتات ثثت ٍ سپس سخت ضَد ،قالة خاسخی تَخَد هی آیذ)...................................( .
ب) آًٍذ ّای چَتی هَاد ساختِ ضذُ دس اًذام ّای فتَسٌتض کٌٌذُ سا تِ سشاسش پیکشُ گیاُ هی تشًذ)...................................( .

تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ.
12

13

الف) سِ ضشطی کِ تایذ یک خشم آسواًی داضتِ تاضذ تا تِ عٌَاى سیاسُ هحسَب ضَد ،کذاهٌذ؟

0/75

ب) تِ خاًَساى یک گشٍُ کِ تِ ّن ضثیِ اًذ ٍ هی تَاًٌذ اص طشیق تَلیذ هثل صادُ ّای ضثیِ خَد تَخَد آٍسًذ ،چِ هی گَیٌذ؟

0/25

ج) تضسگتشیي گشٍُ کیسِ تٌاى کِ اص تدوع اسکلت آّکی آًْا ،آتسٌگ تَخَد هی آیذ ،چِ ًام داسًذ؟

0/25

هتي صیش سا تخَاًیذ ٍ تِ سَاالت آى پاسخ دّیذ.

خذاًٍذ جاًذاساى هتٌَعی دس سٍی وشُ صهیي خلك وشدُ است .یه گشٍُ اص ایي جاًذاساى ،دس سلَل آًْا پَششی
اطشاف هادُ ٍساثتی ٍجَد ًذاسد ٍ دس ًتیجِ ّستِ تشىیل ًشذُ است .ایي گشٍُ تا داشتي شىل ّای گًَاگَى ،دس ّوِ
جا یافت هی شًَذ .تسیاسی اص آًْا تی ضشس ّستٌذ ٍ اًَاعی اص آًْا دس تذى ها اًساًْا صًذگی هی وٌٌذ تا تِ سالهت ها
ووه وٌٌذ .اهشٍصُ اص آًْا تشای پان ساصی هحیط صیست ،تَلیذ گیاّاى هماٍم تِ آفت ٍ تَلیذ داسٍ استفادُ هی وٌٌذ.

14

الف) هتي فَق تِ هعشفی وذام گشٍُ اص جاًذاساى هی پشداصد؟
ب) طثك هتي ایي جاًذاساى دس گشٍُ پشٍواسیَت ّا لشاس هی گیشًذ یا یَواسیَت ّا؟
ج) اص فَایذ ایي جاًذاساى دٍ هَسد سا تیاى وٌیذ.

0/25
0/25
0/5

شىل هماتل تِ هعشفی تخش ّای هختلف گیاُ خضُ هی پشداصد .تا تَجِ تِ شىل
لسوت ّای خَاستِ شذُ (الف ٍ ب) سا ًام گزاسی وٌیذ.
الف....................................................... :
ب......................................................... :

0/5
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0/25

هي چیستن؟
سضتِ ّای ظشیف سٍی سیطِ گیاُ ّستن کِ آب ٍ هَاد هعذًی تا عثَس اص دیَاسُ هي خَد سا تِ سیطِ گیاُ هی سساًٌذ)..............................( .

16

1

ًمشِ هفَْهی صیش طثمِ تٌذی تی هْشُ ّا سا ًشاى هی دّذ ،آى سا واهل وٌیذ.
بی ميره ىا
........

17

کیسو تنان

کرم ىا

........

پين

لًلو ای

.......

.........

خارپًستان

0/75

ّش وذام اص عثاست ّای صیشٍ ،یظگی وذام گشٍُ اص جاًَساى هْشُ داس سا تیاى هی وٌذ.
الف) پَست تذى تا پَلک ّای ضخین ٍ سخت یا صفحات استخَاًی پَضیذُ ضذُ است)...............................( .
ب)تذى آًْا اص هَ یا پطن پَضیذُ ضذُ است ٍ ًَصاد تیطتش آًْا  ،دٍسُ خٌیٌی خَد سا دسٍى تذى هادس  ،طی هی کٌذ).......................( .
ج) تذًی دٍکی ضکل ٍ پَضیذُ اص پَلک(فلس) داسًذ ٍ تا داضتي آتطص ٍ تالِ تشای صیستي دس آب ساصگاس ضذُ اًذ).......................( .

18

دٍ هَسد اص ًمش پشًذگاى دس صًذگی اًساى سا تٌَیسیذ.

0/5

19

ّش وذام اص پستاًذاساى صیش سا هاًٌذ ًوًَِ دس گشٍُ خَد لشاس دّیذ.

0/5

پالتی پوس

انسان

کانگورو

پستانذار جفت دار

پستانذار تخم گذار

پستانذار کیسه دار

20

شىل هماتل ّشم هادُ ٍ اًشطی سا دس صًجیشُ ّای غزایی ًشاى هی دّذ.
دسیافت خَد سا اص شىل دس یه سطش تیاى وٌیذ.

0/5

21

دس عثاست ّای صیش سِ ًَع ساتطِ ّوضیستی تعشیف شذُ استً .ام ّش ًَع سا هشخص وٌیذ.
الف) ًَعی ساتطِ غزایی ،کِ دس آى ّش دٍ خاًذاس اص یکذیگش سَد هی تشًذ)............................................( .
ب) ًَعی ساتطِ غزایی کِ دس آى یک خاًذاس سَد ٍ خاًذاس دیگش صیاى هی تیٌذ)........................................( .
ج) ًَعی ساتطِ غزایی کِ دس آى یک خاًذاس سَد تشدُ ٍ دیگشی ًِ سَد هی تشد ٍ ًِ صیاى)................................( .

0/75

داًش آهَزاى عسيس ٍ ّوکاراى هحترم هي تَاًٌد با هراجعِ بِ سايت هٌدرج در سربرگ ،سَال ٍ راٌّواي تصحيح ايي درس را هشاّدُ ًوايٌد.
صفحه4

موفق باشید.

تصحیح ٍ ًوشُ گزاسی
تا عذد

ًام ٍ ًام خاًَادگی
هصحح  /دتیش

تا حشٍف

جمع بارم

ًوشُ ًْایی پس اص سسیذگی تِ اعتشاضات
تا عذد

اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی
هصحح  /دتیش

تا حشٍف
اهضاء

15

تاریخ امتحان
راهنواي تصحيح سؤاالت اهتحاى هواهنگ پایه نهن ( استاى خراساى رضوي )
سال تحصيلی 59-59 :

درس  :علوم تجربی

اداره سنجش آهوزش وپرورش

صبح خرداد هاه 59

ردیف

59/80/80

پاسخٌاهِ

1

الف) هس ()0/25

ب) هسافت ()0/25

ج) گسل ()0/25

د) قارچ ّا ()0/25

2

الف) گشیٌِ )0/25( 2

ب) گشیٌِ)0/25( 3

ج)گشیٌِ )0/25( 1

د)گشیٌِ )0/25( 4

3

الف)درست ()0/25

ب) ًادرست ()0/25

ج) درست ()0/25

د)ًادرست()0/25

4

الف) پیًَذ کٍَاالًسی ( )0/25ب)  8الکتزٍى ()0/25

5

الف)  8تزش ()0/25

ب -پاییي تزیي تزش ()0/25

6

ًیزٍ تز سطح کَچکی ٍارد هی ضَد ( )0/25تٌاتزایي فطار تیطتزی ایجاد هی کٌذ ٍ احساس درد هی کٌین ()0/25

7

الف) ًیزٍی هحزک ()0/25

8

الف) -1دٍر ضذى ٍرقِ ّا ( -2،)0/25لغشیذى ٍرقِ ّا کٌار ّن ()0/25

9

الف) تیي 100هیلیَى ٍ  250هیلیَى سال ّز عذدی صحیح است)0/25( .

10

ب -هشیت هکاًیکی ()0/25
ب) جزیاى ّوزفتی خویز کزُ ()0/25
ب -جَاًتز اس تقیِ الیِ ّا ست)0/25( .

الف
اسطزالب
تلسکَج
قوز
ضْاب

ب

*
*
*
*



جزم آسواًی کِ در اثز ًیزٍی گزاًص تِ دٍر یک سیارُ در گزدش است.



تیز ّای درخطاى ًَر کِ در ضة هی تَاى در آسواى هطاّذُ کزد.



اتشار ًجَهی کِ تزای تعییي ساٍیِ ارتفاع ستارگاى ٍ هطالعات ًجَهی دیگز استفادُ هی ضَد.

ّز هَرد 0/25

11

الف) اگز آثار سطح داخلی تذى جاًذار در رٍی رسَتات ثثت ٍ سپس سخت ضَد ،قالة خارجی تَجَد هی آیذ...........( .قالة داخلی).....

0/25

ب) آًٍذ ّای چَتی هَاد ساختِ ضذُ در اًذام ّای فتَسٌتش کٌٌذُ را تِ سزاسز گیاُ هی تزًذ.............( .آوند آتکشی)......

0/25

12

الف)  -1اس خَد ًَر ًذارًذ -2 ،)0/25( .در هذاری تِ دٍر خَرضیذ یا یک ستارُ هی چزخٌذ -3 ، )0/25( .دارای جزم کافی تزای ایجاد ضکل کزٍی ٍ جذب اجزام کَچکتز
ج) هزجاى ()0/25
ب) گًَِ ()0/25
اطزاف هذار خَد تاضذ)0/25( .

13

الف) تاکتزی ّا ( )0/25ب) پزٍکاریَت ّا ( )0/25ج)کوک تِ سالهت ها اًساًْا ،پاک ساسی هحیط سیست ،تَلیذ گیاّاى هقاٍم تِ آفت ٍ تَلیذ دارٍ (دٍ هَرد کاافی
است) 0/5

14

الف) ریطِ سا ( )0/25ب) ّاگذاى ()0/25

15

تار کطٌذُ ()0/25

16

بی مهره ها

اسفنج ها

کیسه تنان

کرم ها

نرم تنان.....

پهن

لوله ای

...حلقوی....

....بندپایان .....

خارپوستان

ّز جای خالی 0/25
17

الف) خشًذگاى ( )0/25ب) پستاًذاراى ( )0/25ج) هاّی ّا ()0/25

18

تِ عٌَاى غذا  -داضتي صذای لذت تخص  -کوک تِ کطاٍرسی در اس تیي تزدى حطزات ٍ  ....دٍ هَرد کافی است ()0/5

19

پالتی پَس (پستاًذار تخوگذار) 0/25

 -کاًگَرٍ (پستاًذار کیسِ دار) 0/25

20

ًطاى هی دّذ در ّز تزاس هقذاری اس هادُ ٍ اًزصی آى کن هی ضَد( ٍ )0/25فقط  10درصذ هادُ ٍ اًزصی اس یک تزاس تِ تزاس تعذی هٌتقل هی ضَد0/25 .

21

الف) ّویاری ( )0/25ب) اًگلی ( )0/25ج) ّوسفزگی ()0/25
ّوکار هحتزم ضوي عزض خذاقَت :تِ پاسخ ّای درست تز پایِ کتاب درسی ًوزُ هٌظَر فزهاییذ.

