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

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

    80/80/59     امتحان تاریخ
 

 اداره سنجش آهوزش وپرورش

 پاسخٌاهِ  ردیف

 (25/0)قارچ ّا  د(                          (25/0)   گسلج(                  (25/0)   هسافت ب(                   (25/0) هس الف(     1

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

 (25/0)ًادرستد(                       (25/0)   درستج(                (25/0)    ًادرست ب(                   (25/0)  درستالف( 3

 (25/0) الکتزٍى 8ب(    (25/0) الف( پیًَذ کٍَاالًسی  4

     (25/0) پاییي تزیي تزش  -(     ب25/0)تزش  8 الف( 5

 (25/0( تٌاتزایي فطار تیطتزی ایجاد هی کٌذ ٍ احساس درد هی کٌین )25/0سطح کَچکی ٍارد هی ضَد )ًیزٍ تز  6

  (    25/0هشیت هکاًیکی  ) -(     ب25/0الف( ًیزٍی هحزک )  7 

 (    25/0) ّوزفتی خویز کزُ جزیاى ب((                        25/0لغشیذى ٍرقِ ّا کٌار ّن ) -2(،25/0دٍر ضذى ٍرقِ ّا ) -1الف( 8

 (    25/0جَاًتز اس تقیِ الیِ ّا ست.   ) -(     ب25/0است. ) ّز عذدی صحیحهیلیَى سال  250هیلیَى ٍ 100الف( تیي  9

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب الف

*                                                       اسطزالب 

                تلسکَج                      *                                                                                                

                    قوز                           *                              

 ضْاب                        *

  .جزم آسواًی کِ در اثز ًیزٍی گزاًص تِ دٍر یک سیارُ در گزدش است 

    .تیز ّای درخطاى ًَر کِ  در ضة هی تَاى در آسواى هطاّذُ کزد 

   .اتشار ًجَهی کِ تزای تعییي ساٍیِ ارتفاع ستارگاى ٍ هطالعات ًجَهی دیگز استفادُ هی ضَد 

 25/0ّز هَرد 

                                            25/0              )...........قالة داخلی.....( تَجَد هی آیذ. قالة خارجیاگز آثار سطح داخلی تذى جاًذار در رٍی رسَتات ثثت ٍ سپس سخت ضَد، الف(  11

 25/0                   ).............آوند آتکشی......( هَاد ساختِ ضذُ در اًذام ّای فتَسٌتش کٌٌذُ را تِ سزاسز گیاُ هی تزًذ. آًٍذ ّای چَتیب( 

دارای جزم کافی تزای ایجاد ضکل کزٍی ٍ جذب اجزام کَچکتز  -3( ، 25/0در هذاری تِ دٍر خَرضیذ یا یک ستارُ هی چزخٌذ. ) -2(،  25/0اس خَد ًَر ًذارًذ. ) -1الف(  12

 (              25/0) هزجاىج(                (    25/0)گًَِ ب(            (25/0) اف هذار خَد تاضذ.زاط

  
 

)دٍ هَرد کاافی    سیست، تَلیذ گیاّاى هقاٍم تِ آفت ٍ تَلیذ دارٍپاک ساسی هحیط (کوک تِ سالهت ها اًساًْا، ج(  25/0(   ب( پزٍکاریَت ّا )25/0الف( تاکتزی ّا )  13
   5/0است( 

 
 

 
 
 
 

  

 (25/0(   ب( ّاگذاى )25/0الف( ریطِ سا  ) 14

 (   25/0)  تار کطٌذُ 15

16 

 25/0جای خالی ّز 

 (   25/0( ج( هاّی ّا  )25/0(   ب( پستاًذاراى )25/0الف( خشًذگاى  )   17

 (5/0دٍ هَرد کافی است )  ٍ .... کوک تِ کطاٍرسی در اس تیي تزدى حطزات  - صذای لذت تخصداضتي  -تِ عٌَاى غذا    18

  25/0کاًگَرٍ )پستاًذار کیسِ دار(   -     25/0پالتی پَس )پستاًذار تخوگذار(    19

  25/0درصذ هادُ ٍ اًزصی اس یک تزاس تِ تزاس تعذی هٌتقل هی ضَد.  10ٍ فقط ( 25/0)ًطاى هی دّذ در ّز تزاس هقذاری اس هادُ ٍ اًزصی آى کن هی ضَد 20

 (   25/0(    ج( ّوسفزگی  )25/0(   ب( اًگلی )25/0الف( ّویاری  ) 21

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

 بی مهره ها 

 کرم ها  .....نرم تنان خارپوستان ..... بندپایان....

 پهن  لوله ای  ....حلقوی...

 اسفنج ها کیسه تنان


