
 4:تعدادصفحات   باسمه تعالي 1: صفحهي شماره 

 علوم تجربي :نام درس

  :نام ونام خانوادگي

  :شماره داوطلب

اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

سؤاالت ارزشيابي هماهنگ  دانش آموزان، داوطلبان آزاد، 

نهمطرح جامع و نيمسال دوم مدارس آموزش از راه دور پايه

) دوره ي اول متوسطه( 

  1397 ماه نوبت  صبح خرداد

  دقيقه70:مدت امتحان

 19/3/1397:تاريخ امتحان

  صبح 8: ساعت 

بارم .را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكررديف

 .مشخص كنيد) غ(و جمالت غلط را با عالمت ) ص(جمالت صحيح را با عالمت  1

 (       ) .هاي راهنما داراي محدوده ي سني مشخصي هستند فسيل )الف

 (       ) .كنند يم توليد ديو اكس ، مي شوند بيترك سرعت به ژنيبا اكس و آهن فلز مس )ب

 (       ) .دارد و سنگ كره بر روي آن واقع شده استخميري و نيمه مذاب سست كره بخشي از گوشته است كه حالت )ج

چرخه هاي طبيعي كامالً مستقل از هم عمل مي كنند و تغييري هر چند اندك در يكي از آنها بر فعاليت هاي طبيعي ) د

 (       ) .چرخه هاي ديگر تأثيري ندارد 

1 

 .ديمناسب داخل پرانتز كامل كن يرا با كلمه ها ريز ياز جمله ها كيهر  2

 )گومي -كنه . (برابر است....................... عنكبوت با   يحركت يتعداد پاها )الف

) زياد - كم.  (مي كند............. شاهين را رقابت پنهان بين دو گونه جغد و  ،تقسيم بندي زمان شكار )ب

 )كم  -اديز( .رود ياست به كار م .............آنها جوش يكه اختالف دما يعيدو ما يجداساز يساده برا ريتقط)  ج

 )سوم -دوم.( كندنيوتون رو به جلو حركت مي ..........ولي طبق قانون  ،يك شناگر رو به عقب به آب نيرو وارد مي كند )د

1 

  .)ال فقط يك گزينه درست استؤدرهرس.(پاسخ صحيح را با عالمت ضربدر        مشخص كنيد 3

ترين فشار را بر سطح در كدام حالت بيش ميز قرار داديم، سطح مكعب مستطيلي را در سه حالت مختلف روي) 1- 3

  ؟وارد مي كند زيرين خود

 .سان استيكدر هر سه حالت )د  )ج ) ب  )الف

در بزرگراهي در   70Km/hكه با سرعت ثابت Bاز خودروي   140Km/hبا سرعت ثابت و غير مجاز  Aخودروي  )2- 3

 ؟ است چگونه هانيروي خالص وارد بر خودرو .پيشي گرفت ،حركت است 

.        است شتريب Bخودروي ) ب                                       .             بيشتر است Aخودروي) الف

 .استB يخودرودو برابر Aخودروي )د                                                       با هم برابرند) ج

 ؟ شناسايي كنند مي توانند گروه خوني راماده اي به دست مي آورند كه با آن  ،گياهي كه با استفاده از آن)3- 3

 نعناع) د  پنبه)ج                             گل انگشتانه)ب                              باقال )الف 

 ؟ندارد، دستگاه گردش خون ، براي انتقال مواد در بدنشكدام جاندار) 4- 3

 ملخ )د  كوسه )ج                                 توتيا)ب                      زالو) الف  

1 

  .با توجه به شكل مقابل پاسخ دهيد 4

 پيوندي تر كيب مي شوند؟اتم كلر با اتم سديم در اثر چه ) الف

A(           پيوند يوني     B (پيوند اشتراكي 

)آنيون  - كاتيون(  .دشو مي تبديل............. الكترون به با گرفتن كلر فلزنا اتم كرديد، مشاهده همانطوركه) ب

5/0 

. . .االت در صفحه دو ؤادامه س
@ @

@ @

  :عبارتند از ارزشيابي دورهراهنمايي تحصيليموارد تخلف در  برخي از:وجهت  ←←←←ددـا عـنمره ب

ومانند آن اگرچه به موضوع امتحان مربوط نباشد و مورد ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

  .استفاده قرار نگرفته باشد

الت امتحاني، استفاده از اطالعات ديگران به هر استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤا )ب

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

فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه امتحان و همچنين شخصي كه ورقه امتحاني اش توسط فرد  )پ

  .وشته شده باشدديگري ن

  .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

@ @

سديماتم اتم كلر





 4:تعدادصفحات   باسمه تعالي 3: صفحهي شماره 

 علوم تجربي :نام درس

  :نام ونام خانوادگي

  :شماره داوطلب

اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

سؤاالت ارزشيابي هماهنگ  دانش آموزان، داوطلبان آزاد، 

نهمطرح جامع و نيمسال دوم مدارس آموزش از راه دور پايه

) دوره ي اول متوسطه( 

  1397 ماه نوبت  صبح خرداد

  دقيقه70:مدت امتحان

 19/3/1397:تاريخ امتحان

  صبح 8: ساعت 

بارم .را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكررديف

  .درخت كاج از گياهان بازدانه است 10

  به چه علت به آن بازدانه مي گويند؟) الف

 زير قرار دارد؟ يدانه هاي بالدار درخت كاج داخل كدام يك از مخروط ها) ب

 )ب) الف

5/0 

 .كنيد آب را مشخص يخروج ورودي و ؛اسفنج در شكل 11

 1.....................( 

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

5/0 

 ؟مناسب است ) ب ( جدول آمده كداميك از موارد ستون  )  الف ( براي هر يك از فعاليت هايي كه در ستون  12

 )ب( )الف( .آنها را با خط به هم وصل كنيد

تعيين زاويه ارتفاع ستارگان  - 1

  رصد آسمان -2

  جهت يابي در شب - 3

  جهاني موقعيت ياب - 4

تلسكوپ 

 اسطرالب

 صورت فلكي

GPS

1 

 ؟تعلق دارندبه كدام سلسله از جانداران  زير نشان داده شده اند، جانداراني كه در تصاوير 13

)...................... ب ).................. الف 

5/0 

 5/0 .ثر بر گشتاور نيرو را بنويسيدؤم دو عامل ؛با توجه به شكل مقابل 14

. . .ادامه سؤاالت در صفحه چهار 



 4:تعدادصفحات   باسمه تعالي 4: صفحهي شماره 

 علوم تجربي :نام درس

  :نام ونام خانوادگي

  :شماره داوطلب

اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

سؤاالت ارزشيابي هماهنگ  دانش آموزان، داوطلبان آزاد، 

نهمطرح جامع و نيمسال دوم مدارس آموزش از راه دور پايه

) دوره ي اول متوسطه( 

  1397 ماه نوبت  صبح خرداد

  دقيقه70:مدت امتحان

 19/3/1397:تاريخ امتحان

  صبح 8: ساعت 

بارم .را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكررديف

)..............1انواع كرمها

لوله اي

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

 5/0 .نقشه مفهومي زير را كامل كنيد 15

 5/0 .ديسيرا بنو انيآدم يوجود مارها برا تياهم ليدو دل 16

 5/0 .هاي مفيد در دستگاه گوارش ما را بنويسيد ميكروب دو فايده ي وجود 17

 .االت پاسخ دهيدؤبا توجه به شبكه غذايي زير به س 18

  .را بنويسيداين شبكه از زنجيره غذايي يك ) الف

 است؟ جاندار رقيب غذايي خرگوش كدام) ب

5/0 

 .اصطالحات زير را تعريف كنيد 19

  :واحد نجومي)الف

  :تنوع زيستي)ب

 :شيره خام)ج

 :شيري غده)د

2 

 .له زير نوشتن فرمول و يكا الزامي استئدر حل مس: توجه

 .كشيده شود  m 6 به اندازه ي يبا توجه به شكل، اگر طناب توسط شخص 20

  كار نيروي محرك چند ژول است؟) الف

  جابجايي وزنه چقدر خواهد بود؟) ب

1 

 15 جمع نمرات »» موفق باشيد ««  

@ @

سبزگياه 

مرغ

خرگوش 

روباه

عقاب



 1: تعدادصفحات   باسمه تعالي 1: صفحهي شماره 

اداره كل آموزش و پرورش استان البرز علوم تجربي:  نام درس

سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني  تصحيحراهنماي 

دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس 

نهم آموزش از راه دور پايه

  )دوره ي اول متوسطه( 

  1397ماه  خردادصبح  نوبت

 19/3/1397: تاريخ امتحان

  صبح 8 :  ساعت 

 بارم راهنماي تصحيح رديف

 1 25/0غ)د  25/0ص)ج  25/0غ)ب  25/0ص ) الف 1

 1 25/0سوم  ) د  25/0زياد ) ج  25/0كم   )ب  25/0كنه  )الف 2

 1 25/0ب )4- 3  25/0 الف)3-3  25/0 ج )2- 3  25/0 ب)1- 3 3

 5/0 25/0آنيون   )ب  A   25/0)  الف 4

 25/0 داشتن باله و آبشش)د  25/0گلسنگ)ج  25/0آب و هواي گرم و مرطوب  )ب  S25/0گوگرد )الف 5

  25/0...   پاسكال و )ي    25/0دوزيستان )و

5/1 

6 

)ب  25/0    بله) الف
جابجايي

مدت	زمان	صرف	شده
 25/0   سرعت متوسط= 

5/0 

 25/0 25/0      بستر اقيانوسها 7

) الف 8
��

��
�

��

��
 75/0 25/0   كوچكي)ب  5/0 

 5/0 25/0سفيد   يها چهيگو )2  25/0جانداران همه يها اختهيتوانند به درون  يم) 1 9

 5/0.شوند يم جاديماده ا يمخروط ها يپولك ها يرو    25/0شكل ب ) ب     25/0.  شوند ينم ليتشك وهيدرون م اهانيگ نيا يدانه ها) الف 10

 5/0 25/0  ورودي آب) 2  25/0   خروجي آب ) 1 11

12 
 )ب( )الف(

تعيين زاويه ارتفاع ستارگان  -1

  رصد آسمان - 2

  جهت يابي در شب -3

  موقعيت ياب جهاني -4

تلسكوپ 

 اسطرالب

 صورت فلكي

GPS 

1 

 5/0 25/0قارچ ها    )ب  25/0  باكتري ها )الف 13

 5/0 25/0تا محور چرخش  رونية فاصل )2  25/0    رونية انداز  )1 14

 5/0 25/0كرم حلقوي   ) 2  25/0كرم پهن   )1 15

ة يتهاز سم مارها در  .آنها مؤثرند تيجمع ميدرتنظشها ازحشرات و مو هيبا تغذ چون است ديمف انيآدم يبرا وجود مارها 16

  .شود يو سرطان استفاده م يزيضد خونر ،يقلب يداروها مثل از داروها يبعض

5/0 

 يباكتر تيمانع از فعال 25/0 كمك به گوارش غذا كنند، افزون بر  يم يزندگ كه در دستگاه گوارش ما يديمف يها يباكتر 17

  25/0 .شوند يزا م يماريب يها

5/0 

@25/0مرغ  )ب  25/0... عقاب  خرگوش  گياه سبز  ، )      الف 18 @5/0 

آن واقع  يلومتريك ونيليو پنجاه م كصدحدودية است كه در فاصل ديخورش ن،يستاره به زم نيكترينزد:يواحد نجوم)الف 19

  5/0.شود ياطالق م يواحد نجوم كيفاصله،  نيبه ا. شده است

  5/0.كنند يم يزندگ جانداران در آن نياست كه ا يطيمح درجانداران  يتنوع گونه ها يبه معنا: يستيتنوع ز)ب

  5/0. ابدي يم انيجر يچوب يدر آوندها كه يمعدن از آب و مواد يحجم:خام رهيش)ج

  5/0.كند يم ديتول رينام ش به يمغذ يعياست كه ما ياندام: يرشية غد )د

2 

 25/0محرك يروكارنيزة اندا= محرك  يروين ×ييجابه جا=   m=300 J ×50N 25/06)الف   20

    25/0محرك يروكارنية انداز= مقاوم  يروكارنيةانداز)ب 

 25/0300÷ 150=2m =300×جابجايي  جابجاييJ=150N  300=مقاوم  يروين× ييجابه جاJ 

1 

 15 جمع نمرات   »»ديموفق باش««    .پاسخنامه پيشنهادي مي باشد محترمهمكاران 

@ @
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