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 وزارت آموزش و پرورش                                 

 اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی استان ایالم

 1400خرداد پایه نهم هماهنگ استانی  سواالت  

 ............................شهرستان/منطقه: 

 داوطلبان آزاد روزانه،راه دور، – علوم تجربینام درس: 

  1/3/1400تاریخ امتحان: 

  صبح 9:30 ساعت شروع امتحان:

      3 تعداد صفحه:

17تعداد کل سؤاالت:   

دقیقه 70 زمان پاسخگویی:  

 ............................نام آموزشگاه: 

 ..................................نام کالس: 

............................شماره داوطلب:   

 ............................................. :نام

 ............................نام خانوادگی: 

 بارم شرح سؤاالت ردیف
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 هاي زیر را مشخص كنید: صحیح یا غلط بودن عبارت

 غ          ص                                               .ز همه بیشتر استادر بین فلزات، واکنش پذیری طال  (الف

  غ          ص                        .شودداران استفاده میشناسایی جاناز کلیدهای شناسایی دوراهی برای  (ب

 غ           ص                                . ی خام استی پرورده بیشتر از شیرهمیزان کربوهیدرات در شیرهج( 

  غ           ص    .                   محرک به نیروی مقاوم است مزیت مکانیکی یک ماشین، نسبت نیروی د( 
 

1 
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 را انتخاب كنید:  صحیحي گزینه

 ؟دارد کدام ترکیب دمای جوش باالتریالف( 

       1 ) C5H12                  2 )C10H22                   3 )C24H50                   4 )C16H34  

 ؟ شودی زیر یک ترکیب یونی محسوب نمیمادهکدام  ب(

       1 )NaCl                    2) NH4                      3 )NaF                     4 )MgO  

 دانند.می ............................های سنگ کره را دانشمندان، علت حرکت ورقهج( 

  2و  1موارد (    4 نرم و خمیری بودن(          3 اختالف دما و چگالی(   2 جریان همرفتی ( 1       

 ؟ی زیرزمینی کدامنددار با ساقهاولین گروه از گیاهان آوندد( 

  هاسرخس (                4 دانگاننهان(                3 هاخزه (                   2 بازدانگان( 1       
 

1 
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 را با كلمات مناسب كامل كنید: جاي خالی  ،زیرهاي عبارتدر 

به وجود ..........................   ی زمین، نسبت به هم جا به جا نشده باشند،های دو طرف شکستگی در پوستهاگر سنگ  الف(

 .آیدمی

 .شوندتبدیل می..........................  ها با گرفتن الکترون به برخی از اتم ب(

 .سازندمی..........................  گذارند، سیستمی به نامی محیط و تأثیرهایی که بر هم میعوامل زنده و غیر زنده ج( 

 .الکترون دارد..........................  اتم اکسیژن در مدار آخر ( د
 

1 
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 رو وصل كنید: هر یک از جمالت زیر را به عبارت مناسب با آن در روبه

 های هوادار کیسه                                                                       .هاها، با خوردن آنکنترل جمعیت حشرات و موشالف( 

 پالتی پوس  شود در آب شنا کند و دیده نشود. سبب میروی پوزه، ها روی سر، و سوراخ بینی قرار گرفتن چشمب( 

 کروکودیل                                     .        کند                  گذاری است که در آب به خوبی شنا میدار تخمپستانج( 

 مارها                                                      شود.اکسیژن می جذبدر پرندگان، سبب افزایش کارایی شش در د( 
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 به سؤاالت زیر به صورت كوتاه پاسخ دهید:

ای آن با هم برابر است. تندی یک خودرو در امتداد یک مسیر مستقیم تغییر نکرده، و تندی متوسط و تندی لحظه الف(

 این خودرو چه نوع حرکتی دارد؟

 شود؟ی نارس به رسیده  استفاده میدر صنعت کشاورزی، از چه گازی برای تبدیل میوهب( 

 تیر )عطارد( و ناهید )زهره( جزء کدام دسته از سیارات هستند؟ج( 

هایی شبیه خود با قابلیت زنده ماندن توانند از طریق تولید مثل، زادهداران که به هم شبیه هستند، و میبه گروهی از جاند( 

 گویند؟تولید مثل به وجود آورند چه می و

 دانه است؟های کدام گروه از گیاهان نهانهای موازی از ویژگیه( داشتن رگبرگ

 گر کدام اصل فیزیکی است؟و( انتقال فشار توسط روغن ترمز به پیستون )هنگام ترمز کردن( بیان
 

 

 

5/0 

25/0 

5/0 

 

5/0 

25/0 

25/0 

6 
 بنویسید: های فسیل راهنما راویژگی
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ربای روی یک چهارچرخه را آهن Sربایی را روی چهارچرخه قرار داد. قطب ی آهنرباها، دو تیغهاحمد در بازی با آهن

ها به سرعت به هم نزدیک شدند. به نظر شما دلیل ی دیگر نزدیک کرد. چهارچرخهچهارچرخهروی ربای آهن Nبه قطب 

 این نزدیک شدن چیست؟

 اندازد؟ها، شما را به یاد کدام قانون نیوتن میچهارچرخه این حرکت
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 ، بر سطح تماس با زمین چند پاسکال است؟ )نوشتن فرمول الزامی است(.زیرفشار ایجاد شده توسط مکعب مستطیل 
                        5m 

  450 N وزن =                                      
3m 

4m 
                                        

75/0 
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نیوتنی، مطابق شکل زیر بر روی یک میله )اهرم( قرار دارد. در طرف مقابل، باید نیروی محرک چند نیوتن  600جسمی 

 باشد تا تعادل برقرار شود؟ )نوشتن فرمول الزامی است(

              F1  600 =                 (محرک)نیروی N  F2 (مقاوم)نیروی 

 

                                                        
                  100cm 50cm     

25/1 
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 کردند؟های فلکی به عنوان تقویم استفاده میتوضیح دهید چرا در قدیم، از صورت
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 باشند؟داران میها جزء کدام سلسله از جانجلبکالف( 

 ها را بیان کنید:های( آندو مورد از کاربردهای )نقشب( 
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 کامل کنید: (نداشتن )  ×یا( داشتن ) √ عالئمرا با در مورد بازدانگان است. آن جدول زیر 
 

 آوند دارهای بالدانه گل 

 .................. .................. .................. بازدانگان
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 تنان به این سؤاالت پاسخ دهید:در مورد نرم

 ها در زندگی را بنویسید:الف( دو مورد از کاربرد آن

 تنان باشد:جزء گروه نرمدار نام ببرید که ب( یک جان
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 باشند؟ها میمهرهداران زیر جزء کدام گروه از بیجان

 .................. ( سکه شنی ) .................. (                             خرخاکی ) .................. (                                ملخ )

75/0 
 

 

 شود؟ )ذکر دو مورد(هایی در قورباغه باعث تنفس پوستی آن میچه ویژگیداشتن  15
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 داران زیر مشخص کنید:ی غذایی را در بین جاننوع رابطه

 کنه در حال مکیدن خون انسان. ) .................. (                             الف( 

 گلسنگ. ) .................. (                             ب( 

 خورند. ) .................. (                             ی شکار کوسه را میپس ماندهکنند و چک همراه با کوسه شنا میهای کوماهیج( 

75/0 

 

 

 
 

17 
شود کمتر توسط شکارچی شکار هایی وجود دارد که سبب میشوند، چه ویژگیبه نظر شما، در جانورانی که شکار می

 شوند؟ )ذکر دو مورد(
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 15 موفق و پاینده باشید جمع

 مصحح اول: -1

 با عدد                    با حروف                      

 نمره:  

 

 نام و نام خانوادگی:                                  امضاء             

 

 تجدید نظر پس از اعتراض -1

 با عدد                    با حروف                      

 نمره:  

 

 نام و نام خانوادگی:                                  امضاء

 

 
 

 

 
 

 


