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 .مشخص کنید های زیر، پاسخ درست را با عالمت الؤدر س 3

 جدول تناوبی عنصرها قرار می گیرد؟( گروه)، در کدام ستون  6عنصر ( 1/3

چهارم( د                  سوم( ج                   دوم(ب          اول( الف

 روکربن بوتان در کدام گزینه زیر آمده است؟فرمول شیمیایی هید( 2/3

C21H42 (د                 C4H11   (ج                        C8H18 (ب              CH4 (الف

 ؟ارتفاع از سطح زمین را درست بیان می کند کدام یک از گزینه های زیر رابطه بین فشار هوا و( 3/3
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فشار بدون تغییر ،ارتفاع بیشتر( د                                                    بیشتر فشار ،ارتفاع بیشتر (ج

 ؟برای تعیین دقیق یک موقعیت حداقل چند ماهواره نیاز است  GPSدر سیستم موقعیت یاب جهانی  (4/3
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 کدام گزینه از ویژگی گیاهان تک لپه ای می باشد؟(5/3
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 مزیت مکانیکی آن چند است؟ با توجه به شکل ، 6
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. جدول زیر را کامل کنید 0
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  :پاسخ دهیدزیر االت ؤدر مورد ایدز به س 3
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 این ویروس در کجا تکثیر می یابد؟ (ب

07/7 

 ؟نمی شودبه نظر شما چرا ارتفاع خزه ها از چند سانتی متر بیشتر  77
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 .فایده وجود مارها را برای انسان بنویسید 77
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 .پستانداران را بنویسید دو ویژگی مشترک 72
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 گوییم گونه ای منقرض شده به چه معنا است؟وقتی می  73
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 *در حل مسأله نوشتن فرمول الزامی است :توجه*                        77

فاصله ثانیه به گوش شما برسد ،  5ی بعد از اگر صدای انفجار .تر بر ثانیه استم  341تندی متوسط صوت 

 انفجار تا شما چند کیلومتر است؟ محل
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در صورتی که این مکعب بر بیشترین سطح  .تن داریمنیو 6111وزن  متر و 3، 1،2مکعب مستطیلی به ابعاد  76

 چه فشاری بر سطح زیرین خود وارد می کند؟ .زمین قرار گیرد خود روی
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 «باسمه تعالی»                                                                   

 (نوبت عصر) 7931پایه نهم خرداد ماه ریز بارم نمرات درس علوم تجربی 

همکار گرامی نظر شما در هنگام تصحیح ورقه صائب بوده و هرکجا که تشخیص پاسخ درست دادید می توانید نمره *

 با تشکر . منظور فرمایید

 7  22/0هر مورد                           ص (4/1               غ      (3/1        غ       (2/1             ص (1/1  7

 17/0 22/0هر مورد                                                    ج       (3/2           الف (2/2                ب (1/2 2

 27/7 22/0هر مورد                   د    (2/3           ب (4/3            الف  (3/3            ج (2/3           د (1/3 9
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           (    2/0)زالو( 2/2         (  2/0)مرجان ها (4/2 (  2/0) گاه( 3/2      ( نمره22/0)هر مورد
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 (نمره 2/0) می باشد 3مزیت مکانیکی آن (الف   6

=N20(   ب
120

 
 = 3      

نیروی مقاوم

نیروی محرک
                (نمره22/0نمره و جواب 22/0فرمول )      مزیت مکانیکی= 
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  چرخه کربن 1

      
ول نیرویی هم اندازه ولی کند،جسم دوم نیز به جسم اهرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد 

 در خالف جهت وارد می کند

 .به مجموعه ایی از ستارگان که در آسمان به شکل های خاصی دیده می شوند 

 نمره 2/0هر مورد
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هر مورد  ) .تر است و هم تنوع جانداران در این محیط بیشترگذاری شدید چون هم رسوب -محیط دریایی 8

 (نمره22/0
17/0 

گویچه یا گلبول های (ب( نمره2/0)همراه با بعضی از مایعات بدن مانند خون و وسایل آلوده به آنها  (الف 3

 (22/0)سفید
17/0 

 7/0 .(نمره 2/0)دلیل اینکه آوند ندارند به 70

مثل  در تهیه بعضی از دارو ها هااز سم مار -2ثرندؤبا تغذیه از حشرات و موش ها در کنترل جمعیت آنها م -1 77

 (نمره 2/0هرکدام .) استفاده می شود ... قلبی وی داروها
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 (نمره22/0هر مورد)بدن آنها از مو یا پشم پوشیده شده  -2شیری هستند  ددارای غد -1  72
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 7/0 .به این معناست که هیچ موجود زنده ای از آن گونه در طبیعت وجود ندارد 79



 
 

                       .چون فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش بیشتر شده و گشتاور آن بیشتر می شود 74
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