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07/03/1401  تاريخ امتحان :                                     خراسان جنوبیاداره کل آموزش و پرورش استان                                                                    

علوم تجربی درس :                                                                      آموزش وپرورش اداره سنجش                                                                                
                             پایه نهمهماهنگ   سواالت راهنماي تصحيح                                                                     

 

شماره 

 سؤال
 شرح پاسخ 

ریز 

 بارم

 0.5 25/0هر مورد    در تهیه ی خمیر دندان -ب                            7گروه  -الف 1

 0.5            25/0هر مورد          زیرا تعداد اتم های کربن آن در مولکول کمتر است. -اوکتان          ب -الف 2

 0.5   25/0بله        هر مورد  -منیزیم            ب-الف 3

 0.5   25/0ص       هر مورد -ص                 ب-الف 4

5 

 25/0مقدار و جهت نیروی خالص هر کدام 

  N 10نیروی خالص                                                                                        

 

0.5 

6 

 

 

 

 

 

1.25 

 1   25/0هر مورد       25 -ج       2 -ب     5/0 قرقره متحرک  -الف 7

 0.75   25/0کمتر       هر مورد  -افزایش      ج-کمتر     ب -الف 8

 0.5   25/0زلزله       هر مورد  -امتدادلغز         ب -الف 9

 0.5   25/0فراوان     هر مورد  -راهنما        ب -الف 10

 0.5   25/0ص     هر مورد  -غ       ب -الف 11

 1 5/0مریخ و مشتری  -ج       25/0هیدروژن  -ب       25/0شهاب سنگ یا شخانه  -الف 12

 1.25   25/0د      هر مورد  -5ج       -4الف       -3د       -2ب       -1 13

14 
تولید اکسیژن، غذای جانوران آبزی، ساختن مواد بهداشتی و مکمل های غذایی خصوصا ویتامین ها،استفاده  -جلبک     ب -الف

 (25/0در صنایع غذایی ) ذکر دو مورد هر مورد 
0.75 

15 
 .مناطق مرطوب رشد می کند، قامت کوتاه دارد، در عی نداردوند ندارد ، ریشه ،ساقه و برگ واقآ -هاگ     ج -خزه     ب -الف

 25/0هر مورد دومورد 
1 

 0.5 25/0پوست مرطوب و دارای مویرگ های خونی فراوان    هر مورد  16

 0.75 25/0نرم تنان     هر مورد  -بندپایان     ج -خارپوستان       ب -الف 17

 0.75 25/0بدن دوکی شکل    هر مورد  -نداشتن مثانه -استخوان محکم و توخالی 18

19 
در فصول مناسب مقداری دانه و میوه را در خاک ذخیره می کند و بسیاری از آنها در فصل بهار می رویند و گیاه جدیدی را در 

 جنگل به وجود می آورند.
0.5 

 1 25/0همیاری   هر مورد  -همسفرگی      د -رقابت       ج -الف و ب : شکار و شکارچی   20

21 

 25/0انسانی  فعالیت های  -الف

تولید داروهای فراوان از جانداران، نقش حشرات در گرده افشانی گیاهان ، بررسی فعالیت جانداران به منظور تهیه و تولید  -ب

 25/0مواد و وسایل ) یک مورد( 

0.5 

 

1800 
0 
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