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 0410خردادماههفتم ارم سواالت امتحان نهایی پایه نهم ب

 ىهره 25/0ٌر نَرد                    د( شرخس                    ج( خزه                     ب( اتو            الف( آٌو      1
 ىهره 25/0ٌرنَرد                    د( ىرم تيان          ج( قارچ و جلبک               ب( نرجان          الف( زاگرس     2

 ىهره 25/0ٌرنَرد                      د( غ                            ج( ص                    ب( ص               الف( غ       3

( کً 25/0شتارگان در آشهان بً گَىً ای اشت کً تػدادی از آىٍا بً صَرت و طکل ٌای خاصی دیده نی طَىد.) نَقػیت 4

 (25/0ایو طکل ٌا را بً اطیا و خیَاىات تظبیً نی کييد.)

 (5/0از رشیدن پرتٌَای پر اىرژی و خطرىاک فرابيفض خَرطید بً زنیو جلَگیری نی کيد.) 5

ایو فظار بدون ضػیف طدن بً بخض ٌای دیگر 25/0کً درون ظرفی ندصَر اشت فظار وارد کيیم اگر بر بخظی از نایع  6

 (25/0ایع و دیَاره ظرف نيتقل نی طَد.)ن

 ىهره25/0ٌرنَرد                                                        Aج(                          Dب(                    Aالف(  7

 ىهره 25/0ٌرنَرد                             د( شیاره            ج( قهر                ب( طٍابصيگ     الف( واخد ىجَنی    8

9 

 

   25/0الف( ىیروی غهَدی شطح نی طَد الف   

0 /25ىیرو وارد نی کيد  ٌم اىدازه و خالف جٍت ب(ٌرگاه جصهی بً جصم دیگر ىیرو وارد کيد جصم دوم ىیز بً جصم اول  

ىدام ٌای ( ولی آوىد آبکظی نَاد شاختً طده در ا25/0آوىد چَبی آب و نَاد نػدىی را از ریظً بً اىدام ٌای گیاه نی برد) 10

(25/0فتَشيتز کييده را بً شراشر گیاه نی برد.)  

 ىهره 25/0ٌرنَرد                               ج( شَراخ تيفصی              ب( بال جلَیی                    الف( طاخک     11

 ىهره (5/0 .)اگر شيگ ٌای دو طرف طکصتگی ىصبت بً ٌم جابً جا ىظده باطيد درزه گفتً نی طَد 12

 (25/0( ولی جاىدار دیگر ىً شَد نی برد ىً زیان نی بیيد.) 25/0ٌهصفرگی یک جاىدار شَد نی برد)در  13

 (25/0( و اىگل شَد نی برد.)25/0در اىگلی نیزبان زیان نی بیيد )

 ىهره 25/0ٌرنَرد                 د( ویروس                   ج( باکتری                  ب( قارچ                 الف( جلبک    14

 ىهره 25/0ٌرنَرد             تخهگذار: پالتی پَس)ىَک اردکی(       کیصً دار: کاىگَرو        ىَزاد: آبظض    بالؼ: طض  15

 ىهره 25/0ذکر دو نَرد ٌر نَرد             ( ىداطتو نثاىً     3       ( بدن دوکی طکل 2    ( داطتو اشتخَان تَخالی  1 16

 ىهره 5/0کييده)گیاه( باطد در صَرتی کً نَش نصرف کييده اشت.    خلقً اول زىجیره باید یک تَلید  17

18                              m/s 01   ; 120   ÷ 0021      =متوسط تندی=   مسافت  ÷  زمان 

                               12/0      12/0                               12/0                                                                                        
19                                    (Pa )  2m / N  50  ;2m 6  ÷N 300  ; ىیرو ; فظار÷ شطح 

                                         25/0    25/0  25/0                          25/0 

 ; بازوی ندرک 8+  4;  12(  25/0)  20

                                     Cm12         بازوی ندرک 

 (25/0;                      ; نزیت نکاىیکی )      ;                3  ( 25/0)              

                                   Cm 4            بازوی نقاوم 

 در تصدیح ىظر ٌهکاران ندترم نی باطد 
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