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 5/3/09:تاریخ امتحان     پایه نهم)دانش آموزان ،داوطلبان آزاد ،طرح جامع(

 نام پدر :                                 نام خانوادگی :                                نام :     

                    شهرستان :                                                                                  آموزشگاه :           

 آموزش و پرورش استان کرمان  اداره کل 

  اداره ی سنجش آموزش و پرورش 

 

 به نام خدا

 بارم پرسش ها ردیف

A 

A- م علمی درستی پيدا کندومفه ،عبارت تاپر کنيد  کمانکمناسب داخل  های واژهجاهای خالی را با یکی از . 

 ( بيشتر –پهن  –ها  قارچ –آوند آبکش  –حلقوی  –کمتر  –آوندچوبی  –آغازیان ) 

 های غذایی ، در زنجيره ها ها به طرف آخرین مصرف کننده در هرم انرژی از سمت توليد کننده-1

 ميزان انرژی منتقل شده ................  می شود.

دارند ولی خروج مواد از سطح بدن مواد های ............... هستند که تنها یک راه برای ورود  ها همان کرم دسته ای از کرم -2 

 ها انجام می شود. آن

 کنند و وارد .................... می شوند. رض ریشه حرکت میآب و مواد معدنی بعد از ورود به تارکشنده در ع -3

 مخمرها در سلسله ............... قرار دارند. -4

 

 

1 

B 

B-   و در هرمورد علت را بنویسيد مشخص کنيد (×)را با عالمت ضربدردرست پاسخ. 

 جایی برابر است؟ های زیر مسافت پيموده شده با جابه یک از حرکت در کدام -1

 چرخد. وقتی موتور سواری به دور یک ميدان با موتور یک دور میالف(

 رود. ای روی قطر یک ميدان از یک طرف ميدان به طرف دیگر ميدان می وقتی عابر پيادهب(

 پيماید. یک ميدان را  می حيطوقتی یک خودرو نصف مج( 

 رود و سپس پایين می آید. وقتی قطار از یک تپه باال مید(

 .................................................................................................................    دليل:

 

نيوتونی  89با استفاده از کدام  قرقره ساده یا مرکب که با شکل در گزینه های زیر نشان داده  شده است.با نيروی یکسان  -2

 ا بلند کرد؟ی بيشتری ر توان وزنه می

                                                                                                             

 

 

 

 

 د( ج(                          ب(    الف(  

 ..........................................دليل:  .........................................................................

 

 

 

 

 

1 

C 

C-  . به سؤاالت تشریحی زیر پاسخ کامل دهيد 

 ها یک کاربرد بنویسيد. مواد زیر کاربردهای مختلفی دارند. برای هریک از آن -1

 آمونياک )                                                                                    (   فلوئور )                                                                              (
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 های یونی به دلخواه دو ویژگی را بنویس. های ترکيب دوست من، ازبين ویژگی-2
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 2 صفحه یک                                                  ادامه در صفحه
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 به نام خدا

C 

 رو برج تقطير یک پاالیشگاه را نشان می دهد.با توجه به شکل به دو سوال زیر پاسخ دهيد. شکل روبه -3

 ها بيشتر است؟ الف(نقطه جوش هيدرو کربن های کدام برش از بقيه برش

 

ها کمتر است؟  هيدرو کربن های کدام برش از بقيه برش  مولکول کربن در ب(تعداد اتم های  

 

5/9 

جای واژه  در متن زیر یک اشتباه علمی وجود دارد. زیر واژه اشتباه خط بکشيد و بدون تغيير دادن فعل جمله واژه درست را به -4

 اشتباه بنویسيد.

 گالی مواد نسبت بهچ ، حالت خميری دارد.در قسمت پایين آن دما زیادتر است. بنابراینکره به دليل شرایط دما وفشار  خمير

  

 شود. الیی بيشتر است. به دليل این اختالف دما و چگالی پدیده همرفت ایجاد میهای با قسمت

5/9 

ميليون  499فسيل راهنمایی با سن  Bدر الیه  رو روبهدرشکل  -5

 ميليون سال وجود دارد. 399فسيل راهنمایی با سن  Cسال ودر الیه 

 چقدر است؟ Aالف( سن تقریبی الیه 

 

 چقدر است؟Dب( سن تقریبی رگه آذرین 
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 ها را بنویسيد. دو مورد از کاربردهای ماهواره -6
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 ،شوند باشند. دو مورد از این عوامل را که مانع دیدن ستارگان  در شب می بعضی از عوامل ،موانع رصد آسمان در شب می -9

 بنویسيد.
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کنند. به نظر شما چرا  شوند و به سطح زمين برخورد می و زمين میهای فضایی هستند که وارد ج ها، سنگ ها یا شخانه شهابسنگ -8

 کنند. ها سقوط می ها در اقيانوس بيشتر شخانه

 5/9 

 ای شکل است. این نمودار را تفسير کنيد. نمودار زیر مربوط به تغيير مقدار آب یک مخزن استوانه -0
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 3ادامه در صفحه                      صفحه دو                             
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 به نام خدا

C 

 ها را بنویسيد. ها نوشته شده است . در مقابل هر ویژگی نام گروه آن در زیر ویژگی دو گروه از بی مهره -19

 دهد. ها دستگاه گردش آبی وجود داردکه کار دستگاه گردش خون،تنفس و دفع را انجام می الف( در بدن آن

                     (                             ) 

 شود. ها وارد می شود و ازسوراخ بزرگ باالیی خارج می هایی وجود دارد که آب از آن ها سوراخ ب( در پيکر آن

                              (                   ) 
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کنـد   ها کمک مـی  ها که به پرواز آن مورد از این ویژگیهای خاصی دارند. دو  پرندگان برای اینکه بتوانند پرواز کنند ویژگی -11

 بنویسيد. 
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 آید؟ چه وقت بين گروهی از جانداران یا گروههای مختلف جانداران رقابت به وجود می -12

 

 یک مثال برای رقابت بين جانداران بنویسيد.
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 ؟  ................ و ................انجامد همزیستی کدام دو جاندار به تشکيل موجودی جدید می -13

 95/9 نام این موجود چيست؟ .........................

 نامگذاری کنيد. شکل ملخ را بخش های مشخص شده بر روی   -14

 الف( ................

 ب( ..................

 ج(...................
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 .هم مقایسه کنيد.)یک شباهت و یک تفاوت بنویسيد(بازدانگان و نهاندانگان را با  -15

 

 

1 

است ،در دایره مقابل واژه بنویسيد.برای عبارت اضافه در Bراکه مربوط به واژه ستون Aشماره هریک از عبارت های ستون     -16

 بنویسيد.Bیک واژه مناسب در ستونAستون 

A B 

 جلبک ها ها پوششی وجود ندارد. در اطراف ماده وراثتی آناین سلسله از جانداران ،دیواره سلولی دارند و  -1

 ها ویروس  شود. شود و برای شناسایی جانداران جدید استفاده می براساس صفات جانداران طراحی می -2

      ها قارچ  .شناخته شده ترین گروه آغازیان که فتوسنتز می کنند -3

 ها باکتری  .ند و انواع تک سلولی و پرسلولی دارندکن این سلسله از جانداران فتوسنتز نمی -4

 ................ .های زنده تکثير می شوند این گروه ساختار سلولی ندارند و در سلول -5
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C 

 نقشه مفهومی زیر را کامل کنيد. -19

 

1 

 

 

D 
 

D- .)مسئله های زیر را حل کنيد.)راه حل مسائل را بنویسيد 

نيوتون در حرکت است.شتاب حرکت آن چند متر بـر مجـذور ثانيـه     6999کيلوگرم با نيروی خالص  1599یک خودرو به جرم  -1

 است؟
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 ن شخص بر زمين چند پاسکال است؟با توجه به اطالعات نوشته شده بر روی شکل ،اندازه فشار وارد شده توسط وز -2

 )فرمول را بنویسيد(.
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داشتن آن چه اندازه نيرو بر سر دیگر ميله وارد شده  در شکل زیر از وزن ميله یکنواخت صرفنظر شده است. برای متعادل نگه -3

 د(.است؟)برای حل این مسئله فرمول بنویسيد و یکای عدد بدست آمده را در کنار آن بنویسي

 

 

 

 

 

 

 

1 

 پيش نویس:

 

 

 

 

 51 جمع                                                             پیروز و سر افراز باشید                                                               


