
 دقیقه  70مدت امتحان  صبح 10:30زمان آغاز  نام پدر: :ینام و نام خانوادگ

 سوال 41 صفحه 3 08/03/1400تاریخ   نهم هیپا علوم تجربی سؤاالت امتحان هماهنگ درس

 اداره سنجش آموزش و پرورش استان سمنان 1400درخرداد ماه  یدانش آموز و داوطلب آزاد هماهنگ استان

 

 بارم نمره 1-مواد و نقش آن ها در زندگی-اولفصل  ردیف

1 
 ؟کدام عنصر زیر در ساختار نوک مداد به کار رفته است

 سیلیسیم-  4نیتروژن-  3کربن-  2فسفر-1
0.25 

2 
H2SO4 .فرمول شیمیایی کدام ماده است؟ یک کاربرد برای این ماده بیان کنید 

 کاربرد: ...................................  .................................نام ماده : 
0.5 

 0.25 عنصر ی که در تولید مواد منفجره ، یخ سازی و آمونیاک کاربرد دارد ، چیست؟ 3

 بارم نمره 1-رفتار اتم ها با یکدیگر-فصل دوم ردیف

4 

 ؟کدام گزینه زیر رسانای جریان الکتریکی است

 محلول نمک خوراکی-    2آب مقطر -1

 محلول اتانول-   4محلول شکر در آب-3

0.25 

5 
  فرمول ساختاری مقابل مربوط به کدام ماده است؟ و پیوند بین ذرات این ماده از کدام نوع است؟

 ...................................کاربرد:   نام ماده : .................................
0.5 

 0.25 از محلول کدام ماده برای تُرد شدن مربای کدو حلوایی استفاده می شود؟ 6

 بارم نمره 1-به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-فصل سوم ردیف

7 

 ؟[ ندارد]کربن وجود  یعطبی ، در چرخهگزینه های زیر از  کی مکدا

  فتوسنتز-    2 جانداران تنفس-1

  سوزاندن سوخت های فسیلی-   4 فساد و تجزیه موجوادت زنده-3

0.25 

8 
 برش نفتی چیست؟

 
0.75 

 بارم نمره  1-حرکت چیست؟-فصل چهارم ردیف

9 

متری را می پیماید ، در این صورت تندی متوسط آن چند متر بر ثانیه   15ثانیه ، مسافتی  3متحرکی در مدت 

 فرمول و راه حل الزامی است()نوشتن است؟

 

 

0.75 

10 

متر ، سه دور کامل می زند.  10دو چرخه سواری دور میدانی دایره ای شکل به شعاع 

در نظر بگیرید و  3: در صورت نیاز عدد پی را  1نکته  ) جابجایی انجام شده چقدر است؟

  (نداردنوشتن فرمول و راه حل نمره : فقط جواب را بنویسید ،  2نکته 

 

0.25 

 بارم نمره 1-نیرو-پنجمفصل  ردیف

11 

 ؟[ نیست]م گزینه نیرو ها متوازن کدادر 

  وقتی از روی سکوی بلند در استخر شیرجه می زنیم-1

 در حرکت است  کیلومتر بر ساعت 100وقتی خودرویی با سرعت ثابت  -2

  وقتی چتر باز به آرامی به زمین نزدیک می شود -3

  نمی شودوقتی در اتاق بسته است و آن را با تمام نیرو ُهل می دهیم اما باز -4

0.25 

  در کادر زیر چیزی ننویسید  می باشد. 2اینجا صفحه ی یک است و ادامه سواالت در صفحه 

 مصحح: ینام و نام خانوادگ      به عدد: یجمع نمره کتب

 مصحح: یامضا      به حروف: ینمره کتب جمع



12 

کیلوگرم باشد ، شتاب حاصل از  1000نیوتنی تولید می کند ، اگر جرم وانت  2000موتور یک وانت نیروی پیشران 

 )نوشتن فرمول و راه حل الزامی است(این نیرو چقدر است؟

 

 

0.75 

 بارم نمره 1-زمین ساخت ورقه ای-ششمفصل  ردیف

13 
 ورقه گر،یکدیبرخورد آنها با  هنگام در لیدل نیدارد به هم ای قارهنسبت به ورقه  یشتریب یچگال یانوساقیورقه 

 نادرست        درست  شود. یفرو رانده م ای قارهورقه  ریبه ز یانوساقی
0.25 

 0.25 دریای سرخ حاصل کدام نوع حرکت ورقه های سنگ کره است؟ 14

15 
 از شواهد جابجایی قاره ها دو مورد را بنویسید.

 
0.5 

 بارم نمره 1-آثاری از گذشته زمین-هفتمفصل  ردیف

16 
 در کدام گزینه بدن جاندار به طور کامل حفظ می شود؟

 خاکسترهای آتش فشانی- 4صمغ گیاهان-  3معادن نمک-  2مواد نفتی-1
0.25 

 0.25 فسیلی از شکل مغز یک ببر دندان شیری داریم ، این فسیل قالب داخلی است یا خارجی؟ 17

18 
سخت جاندار داده شود،  یها قسمت یدر شکل ظاهر یرییتغ نکهیبدون ادر فسیل شدن به روش جانشینی 

 است. .............و  ............. باتیمعمواًل از ترک یمعدن مواداین شود.  می عوضدهنده  لیمواد تشک ییایمیش بیترک
0.5 

 بارم نمره 1-فشار و آثار آن-هشتمفصل  ردیف

 0.25 ) کمتر یا بیشتر (   از سطح زمین باالتر می رویم ، فشار هوا ......................... می شود.هر چه  19

20 

نیوتنی روی سطح زمین قرار دارد  300متر است با وزن  1یک جعبه به شکل مکعب که هر ضلع آن 

 ؟، فشاری که از مکعب به سطح زمین وارد می شود چند پاسکال است

1- 300  2- 3000   3- 300000   4- 150 

0.25 

21 
 مناسب تر است؟ نرم نیزم یساختمان رو دیوارهاساختن  یبراچرا پایه یک پارچه 

 
0.5 

 بارم نمره 1-ماشین ها-نهمفصل  ردیف

22 

 در کدام گزینه مزیت مکانیکی کمتر از یک است؟

 

1-   2-   3-    4-   

0.25 

23 

سانتی متر باشد ، گشتاور  25نیوتن و فاصله آن از دست ما  4اگر وزنه روی خط کش 

 )نوشتن فرمول و راه حل الزامی است(حاصل از این وزنه چند نیوتن متر است؟ 

 

 

0.75 

 بارم نمره 1 -نگاهی به فضا-دهمفصل  ردیف

24 
 [ ؟نیستکدام گزینه از موانع رصد آسماِن شب، در شهر های بزرگ ]

 زاویه افق  - 4آلودگی هوا  - 3آلودگی نوری -  2هوای ابری -1
0.25 

 0.25 بیشتر حجم خورشید از کدام عنصر تشکیل شده است ؟ 25

26 
وند و یک کهکشان را جمع ش هم در کنار یاه ارستن یب یستارگان، گازها، گردوغبار و فضاچه عاملی سبب شده 

 بسازند؟
0.5 

 بارم نمره 1 -گوناگونی جانداران-یازدهمفصل  ردیف

27 
 ؟کنند دیتول پاک یسوخت ها کدام جاندارانامروزه دانشمندان در تالش اند تا از 

 این جانداران از کدام سلسله محسوب می شوند؟
0.5 

 می باشد. 3است و ادامه سواالت در صفحه  2اینجا صفحه ی 
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28 
 ؟استکنید این جاندار از کدام سلسه  ، مشخص است معرفی نوعی جاندارعبارت زیر 

 ((است. اهانیگ در این جاندار وجود گندم، نشان دهنده یها خوشه شدن اهیبرگ و س یزرد رو یلکه ها))
0.25 

29 
زنده ماندن و  تیخود با قابل هیشب ییمثل، زاده ها دیتول قیطر توانند از یاند و م هیبه هم شبگروهی از جانداران که 

 ، چه نامیده می شوند؟مثل به وجود آورند دیتول
0.25 

 بارم نمره 1 -دنیای گیاهان-دوازدهمفصل  ردیف

30 
، نمونه گرفتیم و در این شیره مقدار زیادی آوند های گیاه انگور برای آزمایش از شیره موجود در یکی از 

 کند از کدام نوع است؟کربوهیدرات مشاهده کردیم ، بنابراین آوندی که این شیره را منتقل می 
0.25 

31 
و به روش هاگزایی از طریق هاگدان های قهوه ای پشت برگ  نداردگیاهی که آوند دارد اما دانه 

 هایش تولید مثل می کند ، چه نام دارد؟
0.25 

32 
 دو مورد از ویژگی های گیاهان تک لپه را بنویسید.

 
0.5 

 بارم نمره 1 -جانوران بی مهره-سیزدهمفصل  ردیف

33 
 کدام گزینه از کیسه تنان است؟

 هشت پا -  4اسفنج ها  - 3 ستاره دریایی-  2مرجان ها -1
0.25 

34 
 دو مورد از کاربرد های نرم تنان در زندگی ما را بنویسید.

 
0.5 

 0.25 عقرب ها از کدام گروه بند پایان محسوب می شوند؟ 35

 بارم نمره 1 -جانوران مهره دار-چهاردهم فصل  ردیف

36 
 ؟الک پشت در کدام رده جانوران قرار می گیرد

 کیسه تنان-  4دوزیستان - 3سخت پوستان-  2خزندگان-1
0.25 

37 
 ؟شوند، در آب شنا کنند دهید نکهیا بدون کروکودیل هاکدام ویژگی ها باعث می شود که 

 
0.5 

38 
ی بند ناف م یخون یها گو به ر ردیگی را از خون مادر م ژنیو اکس ییشود و مواد غذا یم جادیرحم ا در که یاندام

 ، چه نام دارد؟ دهد
0.25 

 بارم نمره 1-باهم زیستن–پانزدهم فصل  ردیف

 0.25 وجود دارد؟چه نوع رابطه همزیستی گل دار  اهیزنبور و گ نیب 39

40 

این ویژگی که برای پوست آفتاب پرست ، توانایی تغییر رنگ و تطبیق با رنگ محیط را دارد. 

در اَمان ماندن از دید شکارچی و نزدیک شدن به حشرات برای شکار آنها به آفتاب پرست 

  کمک می کند ، چه نام دارد؟ 

0.25 

41 
،  آورند یبه دست م گریجانداران د یایبقا از خود را ازیمورد ن یانرژ که ....................و  ....................انواعی از 

 نامیده می شوند. تجزیه کنندگان
0.5 

 است   و آخرین صفحه آزمون 3اینجا صفحه ی 

 برای همه شما آینده سازان ایران اسالمی آرزوی موفقیت و سالمتی داریم.

 


