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

   :شماره كارت

  :نام آموزشگاه

  استان البرزاداره كل آموزش و پرورش 

   داوطلبان آزاد دانش آموزان و هماهنگ رزشيابيا سؤاالت

  1395 ماه ردادخ صبح درنوبت نهم پايه

  علوم تجربي :نام درس

  16/3/95:امتحانتاريخ 

  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 

  )      (. كنند نيتأم يمشترك خود را از منابعمشابه  يازهايشود كه جانداران ن يم جاديا يرقابت هنگام)الف

  )       (.ديآ ياتن به دست م ازفيزيكي  رييتغ كي ياست كه ط يا هدرتن، فراو يپل@)ب

  )       (.است عمتر مربسانتي بر  وتونين 1اسكال، معادل هر پ)ج

  )    (  .خواهد بود شتريب زيآبتاز ن يباشد، سرعت و انرژ شتريب انوسيهرچه عمق آب اق) د

1  

2  

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

  )ع ثانيهر مربمتر ب-انيهمتر بر ث.(است................... يكاي شتاب @)الف

  )غضروفي-استخواني.(هستند......................... اره ماهي و كوسه از ماهي هاي)ب

  )درزه - گسل.( آيد يبه وجود م .............نسبت به هم جابجا شوند  نيپوسته زم يها يدو طرف شكستگ ياگر سنگ ها@)ج

  )آبكشي-چوبي.(گياه منتقل مي شوند به سراسر...............آوندهاي وسطت فتوسنتز كننده يمواد ساخته شده در اندام ها)د

1  

3  

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

ر اگر چهار قطعه ي فلزي زير را كه وزن هر چهار جسم يكسان است،روي ميز قرار دهيم كداميك بر سطح ميز كمت) 1- 3

  ؟فشار وارد مي كند

  

  )   د                                           )ج                                        )ب                          )الف                  

  چه مسافتي را در مدت زمان يك ثانيه طي مي كند؟ Km/h108 متحركي با تندي)2- 3

  متر 194)متر               د 30) متر                ج 15) ب             متر   108) الف

    رند؟يگ يستون جدول قرار م كيبور،كدام عنصرها در  يبا توجه به مدل ها@)3- 3

              
  LiوMg)د               LiوBe)ج                  BeوMg)ب                   AlوMg)الف

  لزات زير به كندي با اكسيژن تركيب مي شوند؟كدام ف)4- 3

    مس- آهن) د    منيزيم- طال) ج    منيزيم- آهن) ب    مس- طال) الف

1  

4  

    با توجه به رسانايي الكتريكي چند ماده ي مختلف كه در جدول زير آمده است،چه نتيجه اي مي گيريد؟

 محلول نمك  آب مقطر  نام ماده

  يخوراك

 شكر محلول

  درآب

 محلول

  نولاتا

محلول كات 

  آبكبود در

  دارد  ندارد  ندارد  دارد  ندارد  يكيالكتر ييرسانا
@ @

5./  

  

  

  

  . . .ادامه سواالت در صفحه دو 

@nohomi9
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 3: تعدادصفحات  باسمه تعالي 2: شماره صفحه
 :نام ونام خانوادگي

   :شماره كارت

:نام آموزشگاه

  استان البرزاداره كل آموزش و پرورش 

 داوطلبان آزاد دانش آموزان و هماهنگ رزشيابيا سؤاالت

  1395 ماه ردادخ صبح درنوبت نهم پايه

  علوم تجربي :نام درس

 16/3/95:امتحانتاريخ 

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

5 

 5/0. قسمت هاي مشخص شده را نام گذاري كنيد در شكل

6 

  .به سواالت زير پاسخ كوتاه بدهيد

  ،چه ناميده مي شوند؟به هم دارند كيكه نقطه جوش نزد ندروكربياز چند ه يمخلوط)الف

  چه نام دارد؟ پوشيده شده، آب كه به طور كامل توسط بزرگترين ورقه ي سنگ كره)ب

  گروهي از بندپايان كه از بقيه فراوان تر هستند، را نام ببريد؟)ج

 ؟است شدهدستگاه تنفس در جذب اكسيژن كارايي  سبب افزايش در پرندگان چه عاملي)د

1 

7 
 5/0 نوزاد قورباغه با قورباغه بالغ را كه سبب سازگاري اين دوزيست براي فعاليت در خشكي مي شود را بنويسيد؟دو تفاوت 

8 

 5/0 ؟را در شكل زير مشخص كنيد ورقه هاي سنگ كرهع انوا

 75/0 .ي بدن جاندار به طوركامل به فسيل تبديل مي شود؟ مثال بزنيدصورت چهدر  9

10 

 5/0 موردي را كه دانشمندان در تعيين سن اليه هاي سنگي به آن توجه دارند را بنويسيد؟ دو

 5/0 واحدي را كه در علم نجوم براي تعيين فواصل خيلي دور استفاده مي شود، را بنويسيد؟ دو 11

12 
 5/0 سياره به چه جرمي گفته مي شود؟دانشمندان  از نظر امروزه

13 
 1 د؟نده يبه آنها م يياساس چه نام ها نيو بر ا دنكن يم يگروه بند يجلبك ها را بر چه اساس

14 
 5/0 ؟ويروس ايدز چگونه قدرت مبارزه با ميكروب ها را از بدن مي گيرد و فرد را بيمار مي كند

15 

. ديكن يبند گروه يراهدو ديو با استفاده از كل ريز يخزه، سرخس، سرو، ذرت و نخود را بر اساس صفت ها

 اي دولپهدانه  ،اي لپه تكدانه، گل، آوند، دانه : داشتن 

1 

 . . . سهادامه سواالت در صفحه 

QNNNNNNNNNNNNNNNNNHRHNNNNNNNNNNNNNNNNN

......ورقه-2 ......رقهو- 1
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  3: تعدادصفحات                                   باسمه تعالي  3: شماره صفحه
  :نام ونام خانوادگي

   :شماره كارت

  :نام آموزشگاه

  استان البرزاداره كل آموزش و پرورش 

   داوطلبان آزاد دانش آموزان و هماهنگ رزشيابيا سؤاالت

  1395 ماه ردادخ صبح درنوبت نهم پايه

  علوم تجربي :نام درس

  16/3/95:امتحانتاريخ 

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

 

16  

  .ديشود، به هم وصل كن يمربوط م) ب(از موارد ستون  كيآمده، به كدام ) الف(در ستون كه  ياز موارد كيهر 

  

  

  

    

  )ب(  )الف(

  شقايق دريايي- 1

  دو كفه اي-2

  ميگو- 3

  كيسه تنان

  نرم تنان

  سخت پوستان

75/0  

17  

   75/0  

18  

  .اصطالحات زير را تعريف كنيد

  :قمر)الف

  :جفت)ب

  :همسفرگي)ج

5/1  

  .در حل مسائل زير نوشتن فرمول و يكا الزامي است: توجه

19  

  نيوتن را وارد مي كنيم،جسم با چه شتابي حركت مي كند؟ 10نيروي خالص  كيلوگرم 2مطابق شكل به جسمي به جرم 

  F=10N   

  

5/0  

20  

  در ماشين مقابل بر اساس قانون پايستگي انرژي و با صرفنظر از اصطكاك اگر طناب توسط شخص

  متر كشيده شود ، جابجايي وزنه چقدر خواهد بود؟  2به اندازه ي 

  

  

  

  

  

  

 

75/0  

  اشيدموفق ب
@ @

@ @

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

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

  .مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد

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

اطالعات ديگران به هر 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

قه امتحاني فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه امتحان و همچنين شخصي كه ور )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

 ←←←←ي دبير امضاو

  تصـحيــح دبيــر مربـوط

 

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر

@ @

2 Kg 

E=50N 

R 

  .ذايي مقابل توجه كنيدبا دقت به شبكه ي غ

  در اين شبكه چند زنجيره غذايي وجود دارد؟- الف

 بنويسيد؟ گرگدر اين شبكه يك رقيب غذايي براي -ب

  يك جاندار مصرف كننده ي گياه خوار در شبكه نام ببريد؟- ج

 

  انسان گوسفند گياه

 گرگ خرگوش

  روباه
 ملخ

 عنكبوت

 كوچك پرنده

@
no
ho
mi
9

@nohomi9
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 2: تعدادصفحات  باسمه تعالي 1: شماره صفحه
 تجربي علوم :نام درس

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

 1 25/0آبكشي)د    25/0گسل)ج    25/0غضروفي)ب    25/0متر بر مربع ثانيه)الف 2

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

4 
د رساناي الكتريكي خوبي هستند ولي تركيبات مولكولي اينگونه نتيجه مي گيريم موادي كه داراي پيوند يوني هستن

  5/0.نيستند 

5/0 

 5/0 25/0شاخك)2       25/0شكم   )1 5

 1 25/0كيسه هاي هوادار)د    25/0حشرات)ج    25/0ورقه ي اقيانوس آرام)ب    25/0برش نفتي)الف 6

7 
ه گياهخوار ولي قورباغه بالغ از حشرات غنوزاد قوربا)3    25/0غه بالغتنفس پوستي قوربا)2    25/0تبديل آبشش به شش)1

        25/0. تغذيه مي كند

5/0 

 5/0 25/0ورقه قاره اي )2    -   25/0ورقه اقيانوسي )1 8

9 

و به   )نمره 5/0(رنديگ يم قرار كننده هيدور از دسترس عوامل تجز يطيمحموارد بدن جانداران، پس از مرگ در  يدر برخ

حشره  ليفس - 1مانند. شوند يم ليفس زينرم بدن ن يقسمت ها يصورت حت نيدر ا. شوند يم ليتبد ليطور كامل به فس

  نمره 25/0يعيطب يها خچاليداخل  يماموت ها ليفس -2وحفظ شده اند  اهانيكه به طور كامل در داخل صمغ گ ييها

75/0 

10 

 :توجه دارند ريبه موارد ز يسنگ يها هيسن ال نييالبته دانشمندان در تع

 .تر است ديخود جد ينييپا هيتر و از ال يميخود قد ييباال  هياز ال هيهر ال ،يرسوب يها هيال يدر توال)1

  25/0.وارونه نشده باشند يرسوب يها هيال نكهيالبته به شرط ا 

ه باشند، شد خارج ياگر از حالت افق نيوند؛ بنابراش يم نيته نش يافق باًيبه صورت تقر ليهنگام تشك يرسوب يها هيال )2

 25/0.است يدر مراحل بعد از رسوب گذار راتييتغ انگريب

5/0 

 5/0 25/0واحد نجومي   -   25/0سال نوري  11

12 
 25/0   چرخد يم ديبه دور خورش يمدار درشود كه  يگفته م يبه جرم ارهيامروزه دانشمندان معتقدند كه س

  25/0.مدار خود باشد اطرافو جذب اجرام كوچك تر يشكل كرو جاديا يبرا يافجرم ك يداراو 

5/0 

 1 25/0قرمز جلبك –٢٥/٠ اي قهوه جلبك – 25/0سبز جلبك – 25/0 شوند يم يبند ميبر اساس رنگ تقس 13

14 
در . كند يم فيضع بدن را يمنيا ستميسلول ها، س نيبردن ا نيشود و با از ب يم ريتكث ديسف يدر گلبول ها دزيا روسيو

  5/0.شود يم ماريدهد و فرد ب يها را از دست م كروبيبدن قدرت مبارزه با م جه،ينت

5/0 

15 

 1 .شود يتر انجام م حيصح يگروه بند نيا ميرا انجام ده ياگر بر اساس آوند گروه بند

16 

 )ب( )الف(

 شقايق دريايي- 1

  دو كفه اي-2

  ميگو- 3

 كيسه تنان

 م تناننر

 سخت پوستان

75/0 

 . . .در صفحه دو  راهنماادامه 

RUOP@êŠ¸

RUOP@
RUOP@

RUOP@
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 2: تعدادصفحات  باسمه تعالي 2: شماره صفحه
 تجربي علوم :نام درس

صبح: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

 75/0 25/0گوسفند،خرگوش يا ملخ -ج  25/0روباه   - ب  25/0چهار زنجيره غذايي   - الف 17

18 

  5/0.دشو يگردش است، قمر گفته م در ارهيس كيگرانش، به دور  يروين ريكه تحت تأث يآسمان يبه جرم@)الف

بند  يخون يگهاو به ر رديگ يم مادر را از خون ژنيو اكس ييشود و مواد غذا يم جاديا است كه در رحم يجفت، اندام@)ب

  5/0.دهد يناف م

 5/0.نديب ينم يانيز ايبرد  يسود نم گريكه جاندار د يحالبرد؛ در يسود م جاندار كي شكلي از همزيستي كه يهمسفرگ)ج

5/1 

19 
 U  N/kg 

 @ @@RUOP@ @RUOP@@ @

5/0 

20 

A=2كامل 

A = كامل     

dR=1m2= 

75/0 

.  موفق باشيد  

@ @

WE=WR

 كامل=AواقعيA ال درماشين ايده

R=100N 2= 

E×dE=R×dR

50×2=100×dR 

dR=1m  

PORU راه حل اول

PORU

PORU
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