ًام ............. .................................... :

باسوِ تعالی

ًام خاًَادگی .............................. :

ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش

ًام پدر ......................................... :

ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى زًجاى

ًام آهَزشگاُ .............................. :

شوارُ صٌدلی :

کالس :

تاریخ امتحان 60 / 03/ 00 :

مدّت امتحان  57 :دقیقٍ
صفحٍ  1 :از 3

امتحان َماَىگ درس علَم تجربی پایٍ ًهن ديرٌ ايل متًسطٍ

بارم

 - 1گشیٌِ غحیح را تا ػالهت  هطخع کٌیذ .
 - Aراتطِ ّوشیستی تیي کذام دٍ هَجَد سًذُ اس ًَع ّویاری است؟
ب) ػٌکثَت ٍ هلخ
الف) خزگَش ٍ گزگ
د) هیگَی تویشکٌٌذُ ٍ هارهاّی 
ج) ضقایق دریایی ٍ ًَػی خزچٌگ
 - Bدر کذام گشیٌِ ّز دٍ تزکیة رساًای جزیاى الکتزیکی ّستٌذ؟
ب) پتاسین پزهٌگٌات ٍ سذین کلزیذ
الف) سذین کلزیذ ٍ ضکز
د) پتاسین پزهٌکٌات ٍ آب هقطز
ج) سذین کلزیذ ٍ آب هقطز

1

 - Cػاهل ایجاد کذام یک اس تیواریّای سیز ٍیزٍس ًیست؟
ج) سخن تیي اًگطتاى پا
ب) سزهاخَردگی
الف) ایذس

د) آًفلَاًشا

 - Dاس تیي فلشات سیز ٍ ،اکٌصپذیزی کذام یک اس تقیِ کوتز است؟
ج) آّي
ب) طال
الف) هس

د) هٌیشین

 - 2غحیح یا غلط تَدى جوالت سیز را تا ػالهت  هطخع کٌیذ .
الف) الکپطتّا تِ گزٍُ دٍسیستاى تؼلق دارًذ.

غحیح غلط

ب) ّوِ خارپَستاى دریاسی ّستٌذ.

غحیح غلط

ج) ّزچِ جسن سٌگیيتز تاضذ ً ،یزٍی ػوَدی تکیِگاُ کوتز خَاّذ تَد.

غحیح غلط

د) اٍلیي حلقِ ّز سًجیزُ غذایی جاًذاری است کِ اس هَاد آلی  ،هَاد هؼذًی هیساسد.

غحیح غلط

1

 - 3جوالت سیز را تا کلوات هٌاسة کاهل کٌیذ .
الف) تشرگتزیي گزٍُ کیسِتٌاى ّ ...........................................ستٌذ کِ اسکلت آّکی دارًذ.
ب) داًِّای گیاّاى گلذار در  ...........................................هحػَر ضذُاًذ ٍ تِ ّویي ػلت تِ آىّا ًْاى داًِ هیگَیٌذ.
ج) در چزخِ کزتي  ،کزتي تِ ضکل  ...........................................تَلیذ یا هػزف هیضَد.
د) در ضکستگیّای پَستِ سهیي اگز دٍ طزف ضکستگی ًسثت تِ ّن جاتِجا ًطذُ تاضذ ........................................ ،ایجاد
هیضَد.

اداهِ سؤاالت در صفحِ 2
ومرٌ با عدد
ومرٌ با حريف
وام ي امضاي دبیر:

ومرٌ تجدید وظر
در صًرت داشته اعتراض :
وام ي امضاي دبیر :

ومرٌ باعدد
ومرٌ با حريف

1

ادامٍ سؤاالت َماَىگ درس علَم تجربی پایٍ ًهن ديرٌ ايل متًسطٍ استان زوجان – خرداد ماٌ 60

صفحٍ 2 :از 3
بارم

 -4تِ سَاالت سیز پاسخ کَتاُ دّیذ .
الف) در ّیذرٍکزتيّا تا افشایص تؼذاد کزتي ً ،یزٍی رتایص تیي هَلکَلّا چِ تغییزی هیکٌذ؟

0/25

ب) یک هَرد اس کارتزدّای آهًَیاک را تٌَیسیذ.

0/25

ج) تذى ها تزای ساختي ّوَگلَتیي تِ کذام یَى ًیاس دارد؟

0/25

د) در اثز تزخَرد ٍرقِ ػزتستاى تا ٍرقِ ایزاى کذام رضتِ کَُ ایجاد هیضَد؟

0/25

ُ) دٍ ٍیژگی تزای فسیلّای راٌّوا تٌَیسیذ.

0/5

ّ -5ز کذام اس یکاّای دادُ ضذُ هزتَط تِ چِ کویتی هیتاضذ؟

الف) هتز تز هزتغ ثاًیِ ( : ) m/s2

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

ب) هتز تز ثاًیِ ( : ) m/s

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

0/5

 -6الف) دٍ جاًذار هثال تشًیذ کِ تاّن راتطِ اًگلی دارًذ.
1

ب) ارتثاط تیي دٍ جاًذار در راتطِ اًگلی چگًَِ است؟

ًَ -7ع تٌفس در ًَساد قَرتاغِ ٍ قَرتاغِ تالغ را تٌَیسیذ.
الف) ًَساد قَرتاغِ :

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

ب) قَرتاغِ تالغ :

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

ٍ

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

0/75

 -8قوز چیست؟
0/75

 -9الف) ضیزُ خام در گیاّاى اس چِ هَادی تطکیل ضذُ است؟

0/5

ب) ضیزُ پزٍردُ در کذام آًٍذّا جزیاى دارد؟

0/25

ج) تارّای کطٌذُ در کذام قسوت گیاُ قزار دارًذ؟

0/25

 -10الف) جلثکّا تِ کذام گزٍُ اس هَجَدات سًذُ تؼلق دارًذ؟

0/25

ب) جلثکّا غذای خَد را چگًَِ تأهیي هیکٌٌذ؟

0/25

ج) دٍ هَرد اس اّویت جلثکّا را تٌَیسیذ.

0/5

 -11الف) دٍ جاًَر ًزمتي ًام تثزیذ کِ در دریا یا آب ضیزیي سًذگی هیکٌٌذ؟
0/75

ب) یک هَرد اس کارتزد غذف ًزمتٌاى را تٌَیسیذ.
اداهِ سؤاالت در صفحِ 3

ًام ............. .................................... :

باسوِ تعالی

ًام خاًَادگی .............................. :

ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش

ًام پدر ......................................... :

ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى زًجاى

ًام آهَزشگاُ .............................. :

شوارُ صٌدلی :

کالس :

تاریخ امتحان 60/03/00 :

مدّت امتحان  57 :دقیقٍ

امتحان َماَىگ درس علَم تجربی پایٍ ًهن ديرٌ ايل متًسطٍ

صفحٍ  3 :از 3
بارم

 - 12تاتَجِ تِ هفَْم اغطکاک ػلت ّز یک اس هَارد سیز را تٌَیسیذ.
الف) استفادُ اسکی تاساى اس چَبّای اسکی غیقلی ضذُ :

0/5

ب) استفادُ غخزًَُرداى اس کفصّایی تا سیزُّای خاظ :
ّ - 13ز کذام اس جاًَراى سیز در کذام گزٍُ پستاًذاراى قزار هیگیزًذ؟
الف) پالتیپَس :

ب) کاًگَرٍ :

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

0/5

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

 - 14تخن کزمّای لَلِای اًگل چگًَِ ٍارد تذى ها هیضًَذ؟

0/5

 - 15هٌظَر اس ضْاب سٌگ یا ضخاًِ چیست؟
0/75
تَجِ :در حل هسائل ًَشتي فرهَل ٍ یکا الساهی است.

 - 16هکؼثی هطاتق ضکل تِ ٍسى  3000 Nتز رٍی سهیي قزار دارد  .فطاری کِ هکؼة در ایي حالت تز سطح سیزیي
خَد ٍارد هیکٌذ چٌذ پاسکال است؟
0/75

 - 17تاتَجِ تِ ضکل سیز اگز اّزم در حال تؼادل

تاضذ ( .یؼٌی گطتاٍر ًیزٍی حاغل اس ًیزٍی هقاٍم ٍ ًیزٍی هحزک ّ ،ناًذاسُ تاضٌذ).

الف) فاغلِ ًیزٍی هحزک تا تکیِگاُ را تِ دست آٍریذ.
 = 300 Nنیروی محرک

 = 600 Nنیروی مقاوم

1/75
0/5 m

ب) هشیت هکاًیکی ایي اّزم چقذر است؟

هَفق باشيد

تکیهگاه

x

جوع بارم 17

باسمه تعالي

راهنماي تصحيح سؤاالت هماهنگ پایه نهن دوره اول هتوسطه در خرداد ماه 96
ماده درسي  :علوم تجربی

تاریخ امتحان96/03/06 :

( اداره سنجش آموزش و پرورش استان زنجان )

( با عرض خسته نباشيد به هوكاراى گرانقدر  ،نظر عزيزاى هحترم و هقدّم است )

 )A -1گضیٌِ (د)

 )Bگضیٌِ (ب)

 )Cگضیٌِ (ج)

 )Dگضیٌِ (ب)

(ّش هَسد )0/ 25

 -2الف) غلط

ب) صحیح

ج) غلط

د) غلط

(ّش هَسد )0/ 25

 -3الف) هشجاىّا

ب) هیَُ

ج) کشتي دی اکسیذ

د) دسصُ

(ّش هَسد )0/ 25

ب) کَدّای ضیویایی یا هَاد هٌفجشُ (یک هَسد )0/25
 -4الف) افضایص هییاتذ ()0/25
د) سضتِ کَُ صاگشس ()0/25
ج) آّي تا  2تاس هثثت )0/25( Fe2+
ُ) دس ّوِ جا پیذا هیضًَذ  -تطخیص آىّا آساى است ً -وًَِّای آى ّا فشاٍاى است ( .دٍ هَسد ّ -ش کذام )0/ 25
 -5الف) ضتاب

ب) سشعت یا تٌذی (ّش هَسد )0/ 25

 -6الف) کٌِ ٍ اًساى  -کشم کذٍ ٍ اًساى ( یا ّش هثال صحیح دیگش ) ( ّش هَسد )0/25
ب) اًگل سَد هیتشد ٍ هیضتاى صیاى هیتیٌذً0/5( .وشُ)

 -7الف) آتططی ()0/25

ب) ضطی ٍ پَستی (ّش هَسد )0/ 25

 -8تِ جشهی آسواًی ( ) 0/25کِ تحت تأثیش ًیشٍی گشاًص( ،)0/25تِ دٍس یک سیاسُ دس گشدش است( )0/25قوش گفتِ هیضَد.
 -9الف) آب ٍ هَاد هعذًی ( ّش هَسد )0/25

ب) آتکطی ( )0/25ج) دس سیطِ گیاُ

()0/25

ب) فتَسٌتض ()0/ 25
 -10الف) آغاصیاى ()0/ 25
ج) تَلیذ اکسیژى هیکٌٌذ  -غزای جاًَساى آتضی هاًٌذ هاّیاى ّستٌذ  -دس ساختي هَاد تْذاضتی ٍ هکولّای غزایی تٍِیژُ ٍیتاهیي ّا کاستشد

داسًذ ّ ( .ش هَسد )0/ 25
 -11الف) ّطتپا ً -شم تي هشکة (دُ پا)  -صذف دٍ کفِای (رکش دٍ هَس ّ -ش هَسد )0/ 25
ب) دس تْیِ اتضاسّای صیٌتی ٍ صٌایع داسٍیی  ،تْذاضتی  -تْیِ ًخ تخیِ ٍ تَلیذ کلسین قاتل جزب استفادُ هیضَد( .رکش یک هَسد )0/25 -
 -12الف) کاّص اصطکاک
 -13الف) پستاًذاساى تخنگزاس

(ّش هَسد )0/ 25

ب) افضایص اصطکاک

(ّش هَسد )0/ 25

ب) پستاًذاساى کیسِداس

 -14اص طشیق آب ٍ سثضیجات آلَدُ ّ ( .ش هَسد )0/ 25
 -15سٌگّای فضایی ( )0/ 25کِ ٍاسد جَ صهیي هیضًَذ ( ٍ )0/ 25تِ سطح صهیي ( )0/25تشخَسد هیکٌٌذ.

( )Paیا (; 750 )N/m2

-16

0/25

 -17الف)

x ; 600 × 0/5 ; 1 m
300



4

0/25

300 × x ; 600 × 0/5

0/25 0/25

ب)

3000

3000N
;
(2×2)m2


;2
0/25

;2

0/25

;

0/25
1
0/5

0/25

F 1 d1 = F 2 d2

0/25
600
300

;

F
A

;P

;

ًیشٍی هقاٍم
ًیشٍی هحشک

تاصٍی هحشک
تاصٍی هقاٍم

; هضیت هکاًیکی
0/25

 :یا
; هضیت هکاًیکی

