
 ( رضوي ) استاى خراساى  هواهنگ پایه نهناالت اهتحاى ؤراهنواي تصحيح س

 59 خرداد هاهعصر                     59-59  سال تحصيلی :                علوم تجربی      درس : 

    80/80/59     امتحان تاریخ
 

 اداره سنجش آهوزش وپرورش

 پاسخٌاهِ  ردیؿ

 (25/0) گیاّاى د(                 (25/0)   پاًتاالساج(         (25/0)   تٌذی هتَسط ب(               (25/0) الکتزٍى الؿ(     1

 (25/0) 4گشیٌِ د(                       (25/0) 1گشیٌِ ج(                    (25/0) 2گشیٌِب(     (           25/0)  3 گشیٌِ الؿ(  2

 (25/0)درستد(                      (25/0)   درستًا ج(               (25/0)    ًادرست ب(                   (25/0)  درستالؿ( 3

 (25/0)یَى کلز تا تار هٌفی( )  -Clب(    (25/0) سذینالؿ(   4

     (5/0)  ّز چِ تعذاد کزتي ّا ی یک ّیذرٍکزتي تیطتز تاضذ ًقطِ جَش آى تاالتز است. 5

 (25/0)صحیح است ّز کذام.کن تز در خاک ـزٍ هی رٍدٍ  ایجاد هی کٌذ کن تزیـطار  ٍ تٌاتزایي سیزا سطح آى سیاد است( 25/0) پایِ یکپارچِ 6

  (    25/0)  3; هشیت هکاًیکی -(     ب25/0) ًیَتي 150اًذاسُ ًیزٍی هقاٍم; الؿ(   7 

هَارد ب ٍ ج    (25/0ج( آتطفطاى یا سهیي لزسُ ّای هتعذد )(  25/0) ریطتز 5رضتِ کَُ ساگزس یا سهیي لزسُ ّای یا تشرگی کوتز اس  ب( (25/0) سهیي لزسُ ای هتعذدالؿ( 8

 یک هَرد کاـی است. 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب الف

قالة خارجی                 *                                   

                                        جاًطیي ضذى                *                                                                                                  

*                                                                          ـسیل اثز                    

 ـسیل کاهل                  *

  ُـسیل تٌِ درخت سیلیسی ضذ 

     ـسیل حطزُ تِ دام اـتادُ در صوػ گیاّاى 

   یک جاًَر  ـسیل هزتَط تِ رد پای 

 25/0ّز هَرد 

 (25/0صَرت ـلکی )د( (   25/0ضْاب سٌگ یا ضخاًِ )ج(    (25/0آلَدگی ًَری )ب( (   25/0قوز )الف(  10

ٍ هطتزی تا ـاصلِ سیاد اس خَرضیذ تسیارسزد است. درجِ حزارت آًْا تزای حیات  (25/0)سیزا عطارد ًشدیک تزیي سیارُ تِ خَرضیذ ٍ خیلی داغ است  –( 25/0خیز ) 11

 ( 25/0هٌاسة ًیست. )

  
 

یا تیطتز تِ کن ترز تثرذیل     .((25/0)اـزاد تیطتز هی ضَد. ).......ضثاّت ّا ی. (25/0) تفاٍت ّایدر طثقِ تٌذی جاًذاراى، اس گزٍُ ّای تشرگ تز تِ گزٍُ ّای کَچکتز،  12
 ضَد. 

 
 

 
 
 
 

  

تَلیذ اکسیژى، ؼذای جاًَراى آتشی ،  در ساختي هَاد تْذاضتی ٍ هکول ّای ؼذایی ، ج(  (  25/0) تَلیذ اکسیژى یا ـتَسٌتش کٌٌذُ تَدى(   ب( 25/0)  جلثک ّاالؿ(   13
 5/0تَلیذ سَخت ّای پاک  )دٍ هَرد کاـی است(  

دارد.تاـت آًٍذی در سزاسز  آوند...............اًتقال آب ٍ هَاد هؽذی در تسیاری اس گیاّاى، اس راُ تاـتی تِ ًام تاـت آًٍذی اًجام هی ضَد. ایي تاـت اجشاء لَلِ هاًٌذی تِ ًام  14 
................ اًجام هی ضَد، در حالی کِ هَاد ساختِ ضذُ در تزگ تِ آوند چوبیپیکز گیاُ ٍجَد دارد. اًتقال آب ٍ هَاد هعذًی اس ریطِ تِ اًذام ّای دیگز گیاُ اس طزیق .......

 25/0ّز جای خالی ـزستادُ هی ضَد.  .......... تِ سزاسز گیاُآوند آبکشیکوک .......

 
 ( 25/0ـتَسٌتش ٍ تَلیذ اکسیژى ) –( 25/0هادُ اٍلیِ دارٍّا در پشضکی ٍ دارٍساسی )   15

 (25/0د( کزم حلقَی )               (  25/0کیسِ تٌاى )ج(           (  25/0ب( خارپَستاى )               ( 25/0تٌذپایاى )الؿ(  16

  ( 5/0دٍ هَرد کاـی است )  استفادُ هی ضَد. صذؾ آًْا در تْیِ اتشارّای سیٌتی  ٍ صٌایع دارٍیی ، تْیِ ًخ تخیِ، تَلیذ کلسین قاتل جذب ٍ استخزاج هزٍاریذاس   17

18 

 
 (25/0ّز کذام در جای خَد ًَضتِ ضَد. )

... یک هَرد  آب تذًطاى اس دست ًزٍد ٍ ٍ(   ب( پَلک در خشًذگاى تاعث هی ضَد کِ تتَاًٌذ در خطکی سًذگی کٌٌذ25/0)  اـشایص کارایی ضص ّا در جذب اکسیژىالؿ( 19

 (      25/0)کاـی است

 (      25/0(   ب( ّویاری)25/0الؿ(اًگلی  ) 20

 (      25/0(   ب( چزخِ هَاد )25/0الؿ(اًتقال هَاد  ) 21

 خذاقَت: تِ پاسخ ّای درست تز پایِ کتاب درسی ًوزُ هٌظَر ـزهاییذ.ّوکار هحتزم ضوي عزض 

 

 مهره داران 

 پستانداران

 ......کانگورو...

 پرندگان

 ...قناری.....

 خزندگان

 ....سوسمار....

 دوزیستان

 ...قورباغه.....

 ماهی ها

 کوسه ماهی


