
 باسمٍ تعالی

 4تعداد صفحات :     متوسطه اول علوم تجربی   درس : هماهنگ سؤاالت

 دقیقه  56 مدت امتحان :  صبح8:ساعت شروع  1431 / 30 / 11 :تاریخ امتحان  نهن :  پایه

 : دانش آموز نام و نام خانوادگی

 
 دور راه از آهوزشداوطلبان آزاد و  ،آهوزان دانش

 1431     ماه سال  در نوبت خرداد مدارس
 و پایش کیفیت آموزشیسنجش اداره 

 

 ومزٌ سؤاالت ردیف
 

  ومزٌ(5/0مًاد ي وقش آوُا در سودگی)-فصل ايل☜ 

 25/0 ....................  ؟ زاضز ًقف ذَى ّوَگلَتیي ؾاذتاض زض ػٌهطكلعی کسام 1

 زاضز؟ Mg12 هٌیعیَم ػٌهط تا هكاتْی ذَال ظیط ػٌانط  اظ کساهیک 2

 Na11ؾسین( ز                           Be4تطلین (ج                     C6 کطتي( ب                             N7ًیتطٍغى( الق    
25/0 

  ومزٌ(5/0)یکدیگز با َا اتم رفتار-ديم فصل☜ 

  Fٍ كلَئَض Liتا تَجِ تِ هسل اتوی ػٌانط لیتین  3

پیًَس ایي زٍ اتن تطای تكکیل لیتین كلَئَضیس ، یًَی اؾت یا اقتطاکی؟هكرم کٌیس ًَع  -الق  

                                                              هحلَل ایي تطکیة زض آب ضؾاًای الکتطیؿیتِ اؾت یا ًاضؾاًا؟                               -ب
F                                                                                                                       

 

5/0 

  ومزٌ(5/0)سودگی بزای بُتز محیطی دوبال بٍ-سًم فصل☜ 

 جاضی هی قَز ؾرت تط Aاظتقطیط ًلت ذام تسؾت آهسُ اًس ٍ ّیسضٍکطتي AٍB ّیسضٍکطتٌْای 4

 تاقس؟ A(   کسام هی تَاًس ّیسضٍکطتي    10H4C         ٍ18H8Cهكرم کٌیس اظ تیي ایي زٍ    )    
25/0 

 ؟قَز هی ههطف اکؿیس زی کطتي ، کطتي چطذِ اظ هطحلِ زضکسام 5

 هَاضز ب ٍ ج(ؾَظاًسى ؾَذت كؿیلی                    ز(ج           تٌلؽ جاًَضاى      (كتَؾٌتع             ب (الق
25/0 

  ومزٌ( 75/0چیست؟) حزکت-چُارم فصل☜ 

زٍچطذِ ؾَاضی هؿاكت 100 کیلَهتطی زٍقْط ضا طی 4ؾاػت طی کطزُ اؾت .اگط كانلِ هؿتقین زٍقْط80 کیلَهتط تاقس  6

 ؾطػت هتَؾط ایي حطکت چٌس کیلَهتطتطؾاػت تَزُ اؾت ؟)ًَقتي كطهَل العاهی اؾت(

 
75/0 

  ومزٌ(5/0ویزي)-پىجم فصل☜ 

 پطٍاظ کٌس  اضتلاع ثاتتکسام ًیطٍّای ٍاضز تط َّاپیوا تایس هتَاظى تاقٌس تا  تتَاًس زض  7

 

 

25/0 

 زازى ًیطٍی انطکاک تِ ها کوک هی کٌس؟  اكعایف یک هَضز هثال تعًیس کِ زض آى 8

 
25/0 

  (ومز5/0ٌ)ای يرقٍ ساخت سمیه-ششم فصل☜ 

 نحیح ٍ ؿلط جوالت ظیط ضا هكرم کٌیس 9

 ⃝ؽ          ⃝ل      .تكکیل ضقتِ کَُ ظاگطؼ ًتیجِ حطکت زٍضقًَسُ ٍضقِ ػطتؿتاى ٍ ٍضقِ ایطاى اؾت-الق

 ⃝ؽ           ⃝ ل              .گؿل تِ ٍجَز هی آیس ،ّای زٍططف قکؿتگی جا تِ جاقسُ تاقٌس اگطؾٌگ-ب

 

5/0 

 «ی ديم ی سًاالت در صفحٍادامٍ»  

 

 
 

1صفحٍ   
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 باسمٍ تعالی

 4تعداد صفحات :     متوسطه اول علوم تجربی   درس : هماهنگ سؤاالت

 دقیقه  56 مدت امتحان :  صبح8:ساعت شروع  1431 / 30 / 11 :تاریخ امتحان  نهن :  پایه

 : دانش آموز نام و نام خانوادگی

 
 دور راه از آهوزشداوطلبان آزاد و  ،آهوزان دانش

 1431     ماه سال  در نوبت خرداد مدارس
 و پایش کیفیت آموزشیسنجش اداره 

 

 ومزٌ سؤاالت ردیف
 

  ومزٌ(5/0سمیه ) گذشتٍ اس آثاری-َفتم فصل☜ 

 25/0 .ٍجَز شذایط ..........................   تیاًگطٍجَز جٌگل ٍ آب ٍ َّای گطم ٍ هططَب زض گصقتِ آى هٌطقِ اؾت 10

 ؟قطاض ًگطكتِ اؾتزض کساهیک اظ كؿیلْای ظیط تسى جاًساض زٍض اظ ػَاهل تجعیِ کٌٌسُ  11

 

 

 

 هاّی-ز                هطز ًوکی  -ج              هاهَت زض یرچال طثیؼی  -ب             حكطُ زض نوؾ گیاُ  -الق

25/0 

  ومزٌ(25/1آن) آثار ي فشار-َشتم فصل☜ 

 زاذل ؾوت تِ پاکت زّین ازاهِ هکیسى تِ اگط ، پاکت  اظ ًی تا آتویَُ ًَقیسى اظ پؽ چطا زّیس تَضیح ككاض انَل اؾاؼ تط 12

 قَز؟ هی هچالِ

 

 

 

5/0 

 اؾت؟ زضؾت ظیط ضاتطۀ کسام تٌاهین،  P1  ،P2  ،P3 تطتیة تِ ضا3، 2، 1  ظطٍف زض ككاض هقساض اگط. زاضز ٍجَز آب ظیط ظطٍف زض 13

 .(زلیل اًتراب ذَز ضا تَضیح زّیس)

   P1  =P2  >P3الق(

   P1  >P2  >P3 ب(

   P1  <P2  <P3 ج(

   P1  =P2  <P3 ز(

                                                                                           (1   )                              (2(                                )3) 

75/0 

  ومزٌ(5/1ماشیه َا)-وُم فصل☜ 

 هعیت هکاًیکی ضا زض قکل ظیط تسؾت آٍضیس. 14

  
 

75/0 

، تطای  10هتطی ضا تاال تطٍز ٍ ترَاّس اظ ؾطح قیثساض تا هعیت هکاًیکی  25/0اگطكطزی ترَاّس تا نٌسلی چطخ زاض یک اضتلاع  15

 ضاحتی کاضذَز اؾتلازُ کٌس تٌظط قوا تایس اظ ؾطح قیثساض چٌس هتطی اؾتلازُ کٌس؟

 

 
75/0 

 «ًم سی ی سًاالت در صفحٍادامٍ»  

 
 

2صفحٍ   
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 باسمٍ تعالی

 4تعداد صفحات :     متوسطه اول علوم تجربی   درس : هماهنگ سؤاالت

 دقیقه  56 مدت امتحان :  صبح8:ساعت شروع  1431 / 30 / 11 :تاریخ امتحان  نهن :  پایه

 : دانش آموز نام و نام خانوادگی

 
 دور راه از آهوزشداوطلبان آزاد و  ،آهوزان دانش

 1431     ماه سال  در نوبت خرداد مدارس
 و پایش کیفیت آموزشیسنجش اداره 

 

 ومزٌ سؤاالت ردیف
 

  ومزٌ(5/1)وگاَی بٍ فضا-َمد فصل☜ 

 ًیطٍی جاشتِ تأثیط تحت کِ .............................اؾت ٍ ..................... .....................   ٍ ..................... ٍ اظ ػظین ای هجوَػِ کْکكاى، 16

 .قسُ اًس جوغ کٌاضّن، زض هتقاتل، گطاًكی
1 

 5/0 .تٌَیؿیس هَضز زٍ( ههٌَػی ّای قوط)ّا هاَّاضُ کاضتطز اظ 17

  ومزٌ(5/1)گًواگًوی جاوداران-َمیاسد فصل☜ 

 25/0 .اؾت گیاّاى ایي زض......................  ٍجَز زٌّسُ ًكاى گٌسم، ّای ذَقِ قسى ؾیاُ ٍ تطگ ضٍی ظضز ّای لکِ 18

 ؾلؿلِ جاًساضاى ضا ًام تثطیس. 5تا تَجِ تِ قکل  19

 

25/1 

  ومزٌ(25/1)دویای گیاَان-َمدياسد فصل☜ 

 کٌیس. کاهل ضا جسٍل زض قسُ ذَاؾتِ ّای قؿوت 20

 

75/0 

ّؿتن؟ گیاّی چِ هي 21  

 "کٌن هی ایجاز ظهیي ضٍی هاًٌس هرول پَقف ٍ ًساضم ظیازی اضتلاع کِ ّؿتن ظهیي ضٍی گیاّاى تطیي قسیوی اظ"

  ذعُ  ز(                            زاًِ ًْاى  ج( ؾطذؽ                              ب(                         تاظزاًِ الق(
25/0 

گیاّاى گلساض ضا ًْاى زاًِ هی گَیٌس؟چطا 22  

 

 

 

25/0 

  ومزٌ(5/1)جاوًران بی مُزٌ-َمسیشد فصل☜ 

 .کٌیس کاهل ضا آى زّس، هی ًكاى ضا تٌسی یک طثقِ ظیط هلَْهی ًقكِ 23

 

25/1 

 چطا تطذی اظ جاًساضاى پَؾت اًساظی هی کٌٌس؟ 24

 

 

25/0 

 «م چُاری ی سًاالت در صفحٍادامٍ»  

 

 

 

3صفحٍ   
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 باسمٍ تعالی

 4تعداد صفحات :     متوسطه اول علوم تجربی   درس : هماهنگ سؤاالت

 دقیقه  56 مدت امتحان :  صبح8:ساعت شروع  1431 / 30 / 11 :تاریخ امتحان  نهن :  پایه

 : دانش آموز نام و نام خانوادگی

 
 دور راه از آهوزشداوطلبان آزاد و  ،آهوزان دانش

 1431     ماه سال  در نوبت خرداد مدارس
 و پایش کیفیت آموزشیسنجش اداره 

 

 ومزٌ سؤاالت ردیف
 

  (ومز5/1ٌ)دار مُزٌ جاوًران-دَمچُار فصل☜ 

 .زّیس پاؾد ؾَاالت ایي تِ زاضاى هْطُ هَضز زض 25

 زاضز؟ تؼلق زاضاى هْطُ اظ گطٍُ کسام تِ ؾوٌسض( الق

 هَضز( یک)اؾت؟ کطزُ ؾاظگاض آب زض ظیؿتي تطای ضا ؾلطُ هاّی ٍیػگی کسام( ب

 هَضز( یک)اؾت؟ کطزُ ؾاظگاض آؾواى زض کطزى پطٍاظ تطای ضا گٌجكک ّا ٍیػگی کسام( ج

 گیطًس؟ هی قطاض پؿتاًساضاى اظ گطٍُ کسام زض جٌیي پطٍضـ ًظط اظ ّا کلتاض( ز

1 

 .کٌیس ًاهگصاضی ضا قسُ ذَاؾتِ هَاضز هقاتلهاّی  قکل زض 26

 ........................................... الق

  ............................................ ب

 

 

5/0 

  (ومز25/1ٌ)باَم سیسته-دَمپاوش فصل☜ 

 تاقس؟ هی گیاّی ٍ جاًَضی ّای گًَِ اًقطاو ػاهل ٍ ظیؿتی تٌَع کاّف تطای ذطط تطیي هْن ظیط ػاهل کسام اهطٍظُ 27

 اًؿاًی ّای كؼالیتز(                        ظلعلِ ج(                  ؾٌگ قْاب ؾقَطب(                           تٌساى ید الق(
25/0 

تـصیِ ٍ گٌجكگ اظ گٌسم  یًَجِ اظ نحطایی هَـ هاًٌس ػلق ذَاضاًی ٍ هی کٌٌس ؿصاؾاظی ذَضقیس ًَض کوک تِ گٌسم ٍ یًَجِ 28

 .هی قًَس ػقاب طؼوۀ نحطایی هَـ ٍ ٍگٌجكک هی کٌس تـصیِ نحطایی هَـ اظ ضٍتاُ. ًوایسهی 

 گٌجكک ّا جوؼیت زض تـییطی چِ هَـ حصف نَضت زض ؟، آًْا ضا تکكیسچٌستاؾت ؿصایی ّای ظًجیطُ تؼساز تاال هتي زض

 چطا؟قس؟ ذَاّس ایجاز

 

 

 

 

1 

  امام علی )ع(   """"".نگردد پشیمان نماید مشورت که کسی و نشود، سرگردان جوید خیر که هر""""" 

 جمع ومزات«                                                مًفق ي پیزيس باشید »  

 

 

 

15 

 
4صفحٍ   
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 باسمه تعالی

 ضاٌّوای تصحیح اهتحاى ّواٌّگ زضس: 

   علوم تجربی

 هتَسطِ اٍل
     

  صبح8  شطٍع:ساػت 
 زقیقِ 56هست اهتحاى: 

 ....تؼساز کل صفحات :  1شواضُ صفحِ :  1001 / 00 /11: تاضید اهتحاى  نهن :   پایِ

 و پایش کیفیت آهوزشی سنجش اداره   1001    هاه خرداد  هساضس زض ًَتت آهوزش از راه دورداوطلبان آزاد و  ،دانش آهوزان

 

 تاضم ضاٌّوای  تصحیح ضزیف

 25/0 (25/0آّي) 1

 25/0 (25/0گعیٌِ ج(تطلین) 2

 5/0 (25/0)ب:ضساًا–( 25/0الف:یًَی) 3

4 81H1C (25/0) 25/0 

 25/0 (25/0)گعیٌِ الف(فتَسٌتع 5

  (25/0)هتَسط سطػت ; جایی تِ جا تطزاض شسُ / صطف ظهاى هست 6

                                              km/h20(25/0) ;سطػت هتَسط        h4/km80 (25/0)سطػت هتَسط;
75/0 

 25/0 (25/0)ًیطٍی ٍظى ٍ ًیطٍی تاالتطی 7

 25/0 (25/0ذَزضٍّاٍ...)یک هَضز ،شیاضّای الستیککفش کٌََّضزی،ظًجیط چطخ 8

 5/0 (25/0(     ب:صحیح)25/0الف:غلط) 9

 25/0 (25/0ظغال سٌگ) 10

 25/0 (25/0گعیٌِ (هاّی ) 11

(ایي اذتالف فشاض سثة هچالِ شسى پاکت تِ 25/0زاذل آى تیشتط هی شَز ) َّای فشاض اظ  ذاضج پاکت َّای چَى فشاض 12

 (25/0زاذل هی شَز)
5/0 

  (5/0)چَى فشاض زض هایؼات تِ اضتفاع ٍاتستِ است  (25/0)گعیٌِ ز  13

14   2;3-5     (25/0) 

               5/1;2÷3  (5/0)    

 

15  

    
            (5/0) 

   5/2X=    (25/0) 

 

جاشتِ گطاًشی  ًیطٍی تأثیط تحت کِ است ای ستاضُ تیي فضای ٍ گطزٍغثاض گاظّا، ستاضگاى، اظ ػظین ای هجوَػِ کْكشاى، 16

 (25/0ّط هَضز )ّن جوغ شسُ اًس. هتقاتل، زض کٌاض
 

  (25/0ّط هَضز )هراتطاتی، َّاشٌاسی،تؼییي هَقؼیت، هسیط یاتی،ًظاهی ٍ........ 17

  (25/0).است گیاّاى ایي زض قاضچ ٍجَز  ًشاى زٌّسُ 18

https://hamyar.in/ همیار



 باسمه تعالی

 ضاٌّوای تصحیح اهتحاى ّواٌّگ زضس: 

   علوم تجربی

 هتَسطِ اٍل
     

  صبح8  شطٍع:ساػت 
 زقیقِ 56هست اهتحاى: 

 ....تؼساز کل صفحات :  1شواضُ صفحِ :  1001 / 00 /11: تاضید اهتحاى  نهن :   پایِ

 و پایش کیفیت آهوزشی سنجش اداره   1001    هاه خرداد  هساضس زض ًَتت آهوزش از راه دورداوطلبان آزاد و  ،دانش آهوزان

 

 

  (25/0ّط هَضز )تاکتطیْا،آغاظیاى  ،قاضچْا ،گیاّاى،جاًَضاى  19

  (25/0ّط هَضز )الف(آًٍس آتكشی  ب(اًتقال آب ٍ هَاز هؼسًی)شیطُ ذام( ج( جصب آب ٍ هَاز هؼسًی 20

  (25/0)ذعُ ّا 21

  (25/0)هی گَیٌس. اًس ٍ تِ ّویي ػلت تِ آًْا ًْاى زاًِ ّای گیاّاى گلساض زض هیَُ هحصَض شسُ زاًِ 22

23 

 (25/0ّط هَضز )

 

  (25/0).گیطز جلَی ضشس جاًَض ضا هیتَزى اسكلت ذاضجی،  سرتچَى  24

شكل ٍ ًساشتي هثاًِ اظ جولِ ایي  ٍ هحكن، تسى زٍکی ّای تَذالی استرَاىالف(زٍ ظیست   ب(زاشتي آتشش ٍ تالِ  ج( 25

 (25/0ّط هَضز )زاض پستاًساضاى جفتز( ّاست ٍیژگی
 

  (25/0ّط هَضز )هرطجی –سیٌِ ای  26

  (25/0)اًساًی ّای ز(فؼالیت 27

 (25/0).ػقاب تایس اظ گٌجشک تغصیِ کٌس، چَى کاّش هی یاتس-(25/0)ّط هَضز سِ ظًجیطُ 28

 

 

 

 

 "لطفاَ زض صَضت زازى پاسد صحیح زاًش آهَظ، ػلی ضغن ایٌكِ زض پاسد ًاهِ شکط ًشسُ، ًوطُ تؼلق گیطز"☜

 

 15 جوغ تاضم                                                                                ذساقَت                                                                         

یونجه و 

 گندم

 موش صحرایی
 روباه

 عقاب
 گنجشک
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