
 3: تعدادصفحات  باسمه تعالي 1: شماره صفحه
 :نام ونام خانوادگي

   :شماره كارت

  :نام آموزشگاه

  زاستان البراداره كل آموزش و پرورش 

 داوطلبان آزاد دانش آموزان و هماهنگ رزشيابيا سؤاالت

  1395 ماه ردادخ بعدازظهر درنوبت نهم پايه

  علوم تجربي :نام درس

 16/3/95 :تاريخ امتحان

  دقيقه70 :وقت امتحان
بارم.را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر  رديف

N@ @

1 

 .مشخص كنيد) غ(مالت غلط را با عالمت جو ) ص(جمالت صحيح را با عالمت 

 )       .(است يهمواره به سمت جنوب غرب رانيجهت قبله در ا)الف

 )  (.نداردي اثر گريد يچرخه ها يعيطب يتهايبر فعالي طبيعي كره زمين،ها هاز چرخ يكيدر  رييتغ@)ب

  )  . (   و با جرم نسبت وارون دارد رويدر جهت ن مينسبت مستق رويشتاب با ن F=ma يطبق رابطه  )ج

 )    (.وجود ذخاير زغال سنگ در يك منطقه،بيانگر وجود جنگل و آب و هواي سرد و مرطوب در گذشته آن منطقه است)د

1 

2 

 .هر يك از جمله هاي زير را با كلمه هاي مناسب داخل پرانتز كامل كنيد

 )در خالف جهت هم- در جهت هم.(هستند.......... ..............واكنش وارد بر يك جسمنيرو هاي كنش و )الف

 )بيشتر –كم تر.(باشد، نقطه ي جوش آن ماده باالتر است... .................هر چه نيروي ربايش بين ذره هاي يك ماده )ب

 ) يگاز- ينگس.(قرار دارند....................  يه هااريدر گروه س ديو ناه ريت)ج

 )اقيانوسها- قاره ها.( شود جاديا سوناميممكن است  دهد،آتشفشان رخ  ايلرزه  نيزم،..... ............كه در  يهنگام@)د

1 

3 

  .)سوال فقط يك گزينه درست استدرهر(.مشخص كنيد  × پاسخ صحيح را با عالمت ضربدر

 دارند؟ يسبت به هم چه حركتن نيزم يورقه ها ديمشخص كن Bو  A يبا توجه به شكل ها)1- 3

 نزديك شونده B امتداد لغز و  A )ب  نزديك شونده Bدور شونده و  A )الف

 دور شوندهB نزديك شونده و  A )د    امتدد لغز  B دور شونده و A )ج

 است؟ صيقابل تشخ يدر كدام صورت فلك ستاره نيا. دهد  يجهت شمال را به ما نشان م يستاره قطب)2- 3

 عقرب) د    اسد) ج    دب اصغر) ب    دب اكبر) الف

 كدام نمودار اثر كربن دي اكسيد را بر ميزان فتوسنتز در بسياري از گياهان درست نشان مي دهد؟)3- 3

 )د  ) ج  )ب                                   )الف    

 چه مسافتي را در مدت زمان يك ثانيه طي مي كند؟ Km/h54 يمتحركي با تند)4- 3

 متر 194)متر  د 30) متر                ج 15) متر                ب54) الف

1 

4 

ستون از  كيدو اتم در  نيدهد؛ چرا ا يرا نشان م S 16و   8O ژنياكس ياتم عنصرها يبور برا يمدل اتم ريز يشكل ها

رند؟يگ يقرار م جدول

 @ @
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  3: تعدادصفحات                                   باسمه تعالي  2: شماره صفحه
  :نام ونام خانوادگي

   :شماره كارت

  :نام آموزشگاه

  زاستان البراداره كل آموزش و پرورش 

   داوطلبان آزاد دانش آموزان و هماهنگ رزشيابيا سؤاالت

  1395 ماه ردادخ بعدازظهر درنوبت نهم پايه

  علوم تجربي :نام درس

  16/3/95 :تاريخ امتحان

  دقيقه70 :وقت امتحان
  بارم  .را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر  رديف

 

5  

 .ديرا كامل كن ريز جدول

  انواع كرم ها  

  پالناريا  ..............كرم 

  .................  كرم لوله اي

  زالو  ............كرم 

75/0  

6  

  .                          سمت هاي مشخص شده را نام گذاري كنيدقزير  يدر شكل ها

  

  

  

1  

7  

  .به سواالت زير پاسخ كوتاه بدهيد

  ؟چه نام داردتنها ستاره ي منظومه شمسي )الف

   ست؟يسنگ كره چ يعلت حركت ورقه ها@)ب

  ؟يده مي شوند،چه نامدارند يآهك يكه اسكلت تنان سهيگروه ك نيبزر گتر) ج

  چيست؟ ياهيو گ يجانور يو عامل انقراض گونه ها يستيز كاهش تنوع يخطر برا نيامروزه مهم تر) د

  ؟ناميده مي شود چه پاره خط راستي كه مبداء حركت را به مقصد وصل مي كند )ه

25/1  

  75/0  آنها را نام ببريد؟ . شكل سه دسته اند ها بر اساس يباكتر  8

  5/0  كنند؟چرا بند پايان پوست اندازي مي   9

10  
  فسيل را تعريف كنيد؟)الف

  نمونه از محيط هاي غير دريايي مناسب براي فسيل شدن را نام ببريد؟ يك)ب

75/0  

11  

  .ديكن سهيها مقا هيال ريبا سارا  Fسن رگه ي آذرين 

  

  

  

25/0  

12  

  د؟يرا كامل كن ايذرت با لوب اهيجدول تفاوت گ

  

  

  برگ  گياه  

  .........رگبرگ  اي تك لپه  ذرت

  رگبرگ منشعب  .........  لوبيا

5/0  

  . . . سهادامه سواالت در صفحه 
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 3: تعدادصفحات  باسمه تعالي 3: شماره صفحه
 :نام ونام خانوادگي

   :شماره كارت

  :نام آموزشگاه

  زاستان البراداره كل آموزش و پرورش 

 داوطلبان آزاد دانش آموزان و هماهنگ رزشيابيا سؤاالت

  1395 ماه ردادخ بعدازظهر درنوبت نهم پايه

  علوم تجربي :نام درس

 16/3/95 :تاريخ امتحان

  دقيقه70 :وقت امتحان
بارم.را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر  رديف

13 
  دهد؟ يجانداران نشان م نيرا درب يچه نوع رابطه ا ريز ياز مثال ها كيهر 

 كنه و انسان) ب                                  گاو وحشيو  ريش)الف       

5/0 

14 
  د؟يكن طراحي دو راهي ديكل كي ريجانوران ز ييشناسا يبرا

) مگس-يكرم خاك- عنكبوت- حلزون(

75/0 

15 

از  كيآمده، به كدام ) الف(كه در ستون  ياز موارد كيهر 

  .ديشود، به هم وصل كن يبوط ممر) ب(موارد ستون 

 )ب( )الف(

آفتاب پرست  - 1

  تمساح -2

  كوسه - 3

  سمندر - 4

سوسمارها 

كروكوديل ها 

 دوزيستان

 ماهي ها 

1 

16 

 شبكه غذايي را با استفاده از موجودات داخل پرانتز كامل كنيد؟

 )عقاب- خرگوش-ذرت( 

  

75/0 

17 

 .اصطالحات زير را تعريف كنيد

       :سال نورييك )الف

       :گسل)ب

  :پيوند يوني)ج

5/1 

.در حل مسائل زير نوشتن فرمول الزامي است: توجه

18 

نيوتن مي تواند به مساحت كف خود وارد كند چند نيوتن  400سانتي متر به وزن  3و5،8كمترين فشاري كه مكعبي به ابعاد 

  بر سانتي متر مربع است؟

75/0 

19 

 5/0چند نيوتن باشد تا اهرم تعادل داشته باشد؟ E توجه به قانون گشتاور نيرو ها ،در شكل مقابل نيروي محركبا 

 موفق باشيد
@ @

@ @

←←←←ددـع ا ـنمره ب
  :عبارتند از  تحصيلي راهنمايي ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از :وجهت

ومانند آن اگرچه به موضوع امتحان فن همراه ، تلهمراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

  .مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد

استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني، استفاده از  )ب

اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود به ديگران اعم از اينكه در جلسه 

  .يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد امتحان

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

  .اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد

  .اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو  )ت

  ←←←← روفـنمره با ح

  نام و نام خانوادگي

 ←←←←دبير يامضاو

  تصـحيــح دبيــر مربـوط

 

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر

@ @
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 2: تعدادصفحات  باسمه تعالي 1: شماره صفحه
 لوم تجربيع :نام درس

  عصر :نوبت

  اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

 پايه نهم و داوطلبان آزاد سواالت دانش آموزان  راهنماي

  1395ماه  خردادنوبت 

 16/3/1395  : تاريخ امتحان

بارمراهنماي تصحيح  رديف
N@ @

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

 1 25/0اقيانوسها)د    25/0سنگي)ج    25/0بيشتر)ب    25/0درخالف جهت هم)الف 2

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

 5/0 5/0.يك ستون قرار مي گيرندالكترون دارند در  6چون هر دو در اليه آخر خود  4

 انواع كرم ها 5

 پالناريا .........پهن.....كرم 

 .....آسكاريس....... كرم لوله اي

 زالو .....حلقوي....كرم 

75/0 

 1 25/0ريشه سا  )4     25/0هاگدان) 3  25/0باله دمي )2  25/0سر پوش آبششي  )1 6

 25/1 25/0بردار جابجايي) ه 25/0فعاليت انساني )د  25/0مرجان ها)ج   25/0جريان همرفتي خمير كره)ب  25/0خورشيد  ) الف 7

 75/0 25/0مارپيچي) 3   25/0ميله اي )2   25/0كروي )1 8

9 

 سخت .كند يحفاظت م يداخل يها اندامدارند كه عضالت به آن متصل است و از يو سخت يجانوران اسكلت خارج نيا

 ياسكلت قبل ؛كنندي م ياز آنها پوست انداز ياريبس ل،يدل نيهم به. رديگي رشد جانور را م يجلو ،يبودن اسكلت خارج

  .سازند يخود م يبرا دياسكلت بزر گتر و جد كيو  كنند يرا از خود جدا م

5/0 

10 

 نيزم پوسته يرسوب يها گرسوبات و سن مواد، نيهستند كه در ب يمياجساد جانداران قد يايها، آثار و بقا ليفس@)الف

       5/0.   وجود دارند

 اهان،يصمغ گ، يآتشفشان يخاكستر ها ،يعيطب يها خچاليمانند  ،ييايردريغ يها طيها در مح ليفس يبرخ@)ب

  )    25/0يك مورد. (شده اند ليها، مرداب ها، باتالق ها و معادن نمك تشك اچهيدر ،يموادنفت

75/0 

 25/0 25/0.مه جوانتر استاز ه 11

12 

 برگ گياه

 ......موازي...رگبرگ اي تك لپه ذرت

 رگبرگ منشعب ......دو لپه اي... لوبيا

5/0 

 5/0 25/0انگلي )ب      25/0شكاروشكارچي )الف 13

14 

 نيبنابرا. كند ميتقس يكوچكتر يبال به گروه ها ايآنها را بر اساس پا  ،بال شروع كند و بعد  ايتواند از پا  يدانش آموز م

  .ابديدست  ياست كه دانش آموز به گروه بند نيمهم ا. متفاوت باشد است جواب ها ممكن

 حلزون  صدف دارد 

پا ندارد  

 كرم خاكي  صدف ندارد  داشتن پا

 بال دارد  مگس 

 پا دارد  

 بال ندارد  عنكبوت 

75/0 

 . . .ادامه راهنما در صفحه دو   

نمره 25/0

نمره 25/0

نمره 25/0
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 2: تعدادصفحات  باسمه تعالي 2: شماره صفحه
 لوم تجربيع :نام درس

  عصر :نوبت

  اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

 پايه نهم و داوطلبان آزاد سواالت دانش آموزان  راهنماي

  1395ماه  خردادنوبت 

 16/3/1395  : تاريخ امتحان

بارمراهنماي تصحيح  رديف

15 

)ب( )الف(

آفتاب پرست  - 1

  تمساح -2

  كوسه - 3

  سمندر - 4

سوسمارها 

كروكوديل ها 

 دوزيستان

 ماهي ها 

1 

16 

75/0 

17 

  5/0.      شود يگفته م يسال نور كيكند،  يم يسال ط كيكه نور در مدت زمان  يبه فاصله ا@)الف

 5/0. آورند يجا شده باشند، گسل را به وجود م هم جابه به نسبت ،يدو طرف شكستگ يسنگ هااگر  )ب

  5/0.نديگو يم يوني ونديپ ،يمنف و مثبت يها وني نيب جاذبه به )ج

5/1 

18 

@0/25  نيوتن بر سانتي متر مربع @

5cm 0/25 

 A=8×5=40cm
2  25/0 8cm

75/0 

19 

نمره 25/0     گشتاور نيروهاي ساعتگرد=گشتاور نيروهاي پادساعتگرد

d1×F1=d2×F2

1m×200N=2m×F2

=100N   F2 = 25/0  نمره 

5/0 

.  موفق باشيد  

@ @

هويج

خرگوش

مواد معدني

هروبا

....ذرت.....
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