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باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

نام آموزشگاه:
نمره کتبی:
ردیف

نمره شفاهی -عملی:

نام درس :علوم تجربی

مدت امتحان 07 :دقیقه

اداره سنجش

تاریخ امتحان89/3/11 :

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان 17 :صبح

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

سواالت در  4صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه 9318

نمره

دانش آموز عزیز :ضمن آرزوی موفقیت برای شما با یاد و توکل به خدا با آرامش کامل لطفاً با مطالعه دقیق سؤاالت ،پاسخ مناسب را در محل های تعیین شده بنویسید.

1

2

در موارد زیر جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید ؟

الف) ابریشم و گوشت نمونه ای از بسپارهای (پلیمرهای) طب یعي هستند.

صحیح

غلط

ب) خزه ها گیاهاني هستند که آوند چوبي و آبکش کوتاه تری دارند.

صحیح

غلط

ج) ورقه های اقیانوسي چگالي کمتری نسبت به ورقه های قاره ای دارند.

صحیح

غلط

د) الک روی بدن الک پشت جزئي از استخوانگان ( اسکلت ) جانور مي باشد.

صحیح

غلط

1

جاهای خالی را با کلمه های داده شده  ،کامل کنید؟

الف) از هیدروکربني به نام  ...............برای تهیه پالستیک ها (الیاف مصنوعي ) استفاده مي شود (.متان  ،اتیلن  ،بوتان)
ب) جانوراني که در گروه  ............قرار دارند مي توانند از طریق تولید مثل ،زاده های شبیه خود با قابلیت زنده ماندن و تولید مثل
1

بوجود آورند( .جنس ،گونه  ،تیره)
ج) بیشتر سنگ های فضایي به نام  .............بین مدار مریخ و مشتری قرار دارند(.شهاب سنگ  ،خرده سیاره  ،سیارک)
د) علت سرما خوردگي آنفلوآنزا ،ورود نوعي موجود  ،به نام  ..............به بدن مي باشد(.باکتری  ،قارچ  ،ویروس )

3

4

صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید و گزینه صحیح را با عالمت

مشخص کنید .

در کدام ستون (گروه) از جدول تناوبي عناصر قرار دارد؟
الف) اتم کلر
 )4هفتم
 ) 3پنجم
 )2دوم
 )1اول
ب) کدام یک از سیاره های زیر حالت گازی شکل دارد؟
 )4تیر (عطارد)
 ) 3کیوان (زحل)
 ) 2ناهید (زهره)
 )1بهرام (مریخ)
ج) در شکل مقابل اگر وزن جسم ( نیروی مقاوم )  07نیوتن باشد  ،مقدار نیروی  Fچند نیوتن باشد تا اهرم در حالت تعادل باقي
F
1متر
بماند؟
21 )4
211 ) 3
111 )2
22 ) 1
 2متر
د) در زنجیرۀ غذایي زیر  ،حذ ف کدام جاندار  ،تأثیر کمتری بر بوم سازگان مي گذارد ؟
عقاب
مار
موش
گندم
 )4عقاب
 )3مار
 )2موش
 )1گندم

1

کلمات ستون الف را به مفاهیم ستون ب ربط دهید ؟(یکي از کلمه های ستون الف اضافي مي باشد)
1

اسفنج ها

ب
* جانوری با اسکلت آهکي که باعث تشکیل آبسنگ مي شود.

الف
خزندگان

* جانوری با اسکلت خارجي که بسیاری از آنها پوست اندازی مي کنند.

بندپایان

* جانوری با بدني پوشیده از خار که دارای دستگاه گردش آب مي باشد.

مرجان ها

* جانوری با پوست ضخیم و سخت که در مناطق خشک زندگي مي کند.

ستاره دریایی
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید ؟
1
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نمره

الف) نام ماده ای که توسط آوند های آبکش جابجا مي شود  ،چیست ؟ .....................
ب) گونه ای از ساده ترین کرم ها را بنویسید که مانند کیسه تنان تنها یک راه برای ورود مواد دارند ؟ ..................

1/5

ج) برای اندازه گیری ارتفاع ستارگان از سطح افق از چه وسیله ای استفاده مي شود؟ ........................

5

د) چه ویژگي هیدرو کربن ها باعث افزایش نقطه جوش آنها مي شود؟ ............................................................
ه) دو مورد از شکستگي های پوسته که از حرکت ورقه ها ناشي مي شود را بیان کنید؟ ................. -2 ................. -1

6

دانش آموزی تعدادی موجود زنده را در یک باغ میوه پیدا کرده و آنها را به صورت زیر طبقه بندی می کند .با توجه به

7/ 0

محل قرار گیری آنها به سواالت زیر پاسخ دهید ؟

الف) به نظر شما او از چه صفتي برای طبقه بندی استفاده کرده است ؟
ب) بیشتر ین شباهت بین موجودات زنده در کدام گروه وجود دارد؟

7

جدول را کامل کنید؟
ردیف

نوع ماده

فرمول شیمیایی

نوع پیوند

نوع اتم ها

1

منیزیم اکسید

Mg O

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

فلز و نا فلز

2

گاز متان

اشتراکي

 ........و نا فلز

CH 4

8

حشرات بزرگترین و فراوان ترین گروه بندپایان می باشند .یک فایده و یک ضرر حشرات را بنویسید؟
ب) ضرر حشرات ................ :
الف) فایده حشرات .............. :

9

برای اینکه از جانداران قدیمی  ،فسیل های زیر ساخته شود باید در چه محیط هایی قرار بگیرند؟

11

الف) فسیل کامل یک عنکبوت
محیط.................................. ............ :

7/ 0

7/0

ب) فسیل صدف دو کفه ای
محیط ....................................

7/ 0

دو جسم مکعبی شکل  Aو  Bبا جرم های یکسان روی یک سطح صاف قرار دارند  ،مطابق شکل :
جسم B

الف) کدام جسم شتاب بیشتری مي گیرد ؟ .....................................
ب) دلیل خود را بیان کنید؟ .....................................................................
............................

2 Kg

جسم A

2N

2 Kg

11 N
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نمره

جدول زیر را کامل کنید ؟
نام گروه مهره دار

گروه

ویژگی

مثال

ماهي ها
دوزیستان
...........
پستانداران

غضروفي
دوزیست دم دار
سوسمار ها
............

دم نامتقارن دارند
..............
بدني پوشیده از پولک
بدني پوشیده از مو

................
سمندر بالغ
مارمولک
کانگورو

1

شکل مقابل برگ یک گونه از گیاه دانه دار را نشان می دهد .با توجه به ظاهر این گیاه به سواالت زیر پاسخ دهید؟

7/00

الف) دانه های این گیاه چند قسمتي است؟ .....................
ب) شکل رگبرگ این گیاه چگونه است؟ .......................
ج) گل انگشتانه در این گروه از گیاهان قرار دارد  ،یک مورد از کاربرد آن در پزشکي را بنویسید؟ ......................

13

جمله زیر را تفسیر کنید:

برای اینکه اسکي بازها در برف فرو نروند  ،از چوب اسکي (برف سره) استفاده مي کنند.
.............................................................................. ..................................................................................................................

14

7/0

بین جانداران زیر روابط غذایی ( شکار و شکارچی  ،انگلی  ،همیاری و رقابت ) وجود دارد  ،رابطه بین آنها را مشخص
کرده و در محل نقطه چین بنویسید ؟

قارچ

کنه و انسان............................... :

و جلبک ..................................... :

شقایق دریایي و خرچنگ ................................. :

15

1

کروکودیل و مار............................. :

اگر هنگام شب در یک منطقه  ،مسیر خود را گم کرده باشید و هیچ وسیله ارتباطی نداشته باشید  ،چگونه می توانید
جهت یابی کنید؟

7/00

مسائل ( :نوشتن واحد و فرمول ها الزامي است )

16

مکعب مستطیلی به جرم  27کیلو گرم روی سطح زمین قرار دارد .اگر ابعاد آن  0 × 17 × 27سانتی متر باشد .
کمترین فشاری که این مکعب مستطیل می تواند بر روی سطح زمین وارد کند ،چند پاسکال می باشد؟
1

3
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نمره

دوچرخه سواری مسیر  B ، Aتا نقطه  Cرا در مدت  07ثانیه  ،با تندی متوسط  4 ،متر بر ثانیه طی می کند  ،مقدار
مسافت طی شده توسط دوچرخه سوار چند متر خواهد بود؟
7/00

18

شخصی جعبه  1277نیوتنی را با نیروی  477نیوتنی از روی سطح شیبدار مقابل به داخل کامیون منتقل می کند .

الف) مزیت مکانیکي سطح شیبدار چقدر است ؟(از اصطکاک سطح شیبدار صرف نظر شود)
دو متر

1

ب) برای اینکه جعبه را با نیروی کمتری باال ببرد چه راهکاری را پیشنهاد مي کنید؟

جمع بارم
« درپــــناه یگــــــانه هســـتي بـخش مـوفــق باشــــید»

4

10

