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 باسمه تعالي      

 دقيقه  70: مدت امتحان : نهم پايه علوم تجربي: هماهنگ استاني درسسؤاالت ارزشيابي راهنماي تصحيح 

  1: تعدادصفحات                        1: شماره ي صفحه 16/03/1401تاريخ امتحان:  عصر 15: ساعت شروع

  آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1401خرداد ماه  عصرنوبت  متوسطه)(دوره ي اول  

  استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

Sanjesh-alborz.medu.ir 
 

 نمره  راهنماي تصحيح رديف
  

 )1از 1(صفحه ي 

 

  1       25/0)غد                     25/0 ص)ج                      25/0 صب)                          25/0الف) ص   1

  1      25/0   نافلزد)               0/ 25 آنيونج)                    25/0  دوم ب)            25/0  وتيپروكار الف)  2

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

                           25/0   2) و      25/0بخيه و ... نخ تهيه )د     25/0فتوسنتز)ج      25/0 زلزله و...ب)    25/0  برش نفتيالف)  4

  25/0 يديخورش يسحاب) هـ

5/1  

  5/0  در مسير مستقيم و در يك جهت ( يكطرفه)  5

  5/0      25/0 .) فسيل دارند2        25/0  .اليه اليه اند)1  6

  5/0      25/0آوند دارد  ب)                25/0     رأس گياهالف)   7

8  A ( 25/0سوسمارها              B (25/0ها  ليكروكود                C (25/0ها  يماه           D (1                         25/0ستانيدوز  

 اسفنج بدن در آب حركت سبب ها آن كه حركت دارد وجود داري رشته هاي ياخته ها آن ديواره بدن در  9

  25/0هاست.   آن گوارش و آب از هاي غذايي ذره گرفتن ها ياخته اين ديگر كار   25/0شود.  مي

5/0  

  5/0    25/0 يكب)                25/0قرقره ثابت الف)   10

 بدن را يمنيدستگاه ا ها، اختهي نيبردن ا نيو با از ب شودي م ريتكث ديسف يها چهيدر گو دزيا روسيو  11

  .شودي م ماريو فرد ب دهدي را از دست م ها كروبيبدن قدرت مبارزه با م جه،ي. در نتكندي م فيضع

5/0  

  5/0           25/0  انگلي  ب)             25/0  شكار و شكارچيالف)   12

  75/0    25/0ذرت    )ج                25/0عقاب    ب)               25/0خرگوش  الف)   13

  5/0      25/0 خزندگانب)              25/0پستاندارانالف)   14

  0/75      25/0 چون رگبرگ منشعب دارد -   A    25/0برگ ب)                 25/0نهاندانه  الف)   15

  5/0. شودآن مي و سبب توقف  مي شودوارد متحرك جسم  بر در خالف جهت حركتكه  ييروين الف)  16

 شدن به  فيفشار، بدون ضع نيا ميمحصور است فشار وارد كن يظرف درون كه عياز ما ياگر بر بخش ب)

  5/0  .شودي ظرف منتقل م يها وارهيد و عيما گريد يها خشب

خود با  هيشب ييمثل، زاده ها ديتول قيتوانند از طر ياند و م هياز جانداران كه به هم شب ي)گونه: گروهج

  5/0مثل به وجود آورند.  ديزنده ماندن و تول تيقابل

 ها، سنگين . اكنندي برخورد م نيو به سطح زم شوندي م نيوارد جو زم ،ييهر ساله هزاران سنگ فضا د)

  5/0.  (شخانه) نام دارند شهاب سنگ
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17  A=2,4=8 cm2   0/25         P=F/A   0/25        P=80/8    0/25      P =10 N/m2    0/25       1  

18            W =Mg  =800 N  0/25        A=
��
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= 2  0/25      2=800/E   0/25             E=400N   0/25   

     

1  

  15  جمع نمرات                                              »»ديموفق باش««        »»محترم پاسخنامه پيشنهادي مي باشدهمكاران «« 
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