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 .ذط ثىكیس وّٕٝ ٔٙب ؾتظیط ثٝ زلت ثرٛا٘یس ٚػجبضت ٞبی ػّٕی ظیط ضا   1

 است.   وّط(  -)فّٛئٛضیکی از هَادی کِ بِ خویر دًذاى هی افسایٌذ تا از پَسیذگی دًذاى جلَگیری ضَد،  (الف

  .                                                        است تٙسی( -)قتبة هی گَیین حرکتص دارای ٌّگاهی کِ سرعت یک هتحرک در حال تغییر است، ة(

 هی ضَد.   بیطتری دارد، بٌابرایي ٌّگام برخَرد بِ زیر ٍرقِ قارُ ای فرٍ راًذُ  چٍبِی( -)ضربٔتٍرقِ اقیاًَسی ًسبت بِ ٍرقِ قارُ ای (ج

 با از بیي بردى گلبَل ّای سفیذ، سیستن ایوٌی بذى اًساى را ضعیف هی کٌذ. ؾطٔبذٛضزٌی( -)ایسظٍیرٍس  ز( 

1 

  

 1 ٌعیٙٝ ٔٙبؾت ضا ا٘تربة وٙیس. 2

 فطآٚضزٜ حبصُ اظ  ٚاوٙف قیٕیبیی ٌبظ ٘یتطٚغٖ ٚ ٌبظ ٞیسضٚغٖ طجك ٔؼبزِٝ ی ظیط وساْ اؾت ؟     اِف(  

     

 .کات کبَد                        4. آهًَیاک                         3.اتیلي گلیکَل                       2. سَلفَریک اسیذ1

  

 

 ة(زض قىُ ٔمبثُ ٔمساض ٘یطٚی ذبِص چٙس ٘یٛتٗ اؾت ؟  

 

 

  

 

 در اثر برخَرد ٍرقِ عربستاى با ٍرقِ ایراى، کذام پذیذُ زهیي ضٌاسی بِ ٍجَد آهذُ است؟  ج(

 پَستِ جذیذ در خلیج فارس . 4  گسترش بستردریای سرخ           .3رضتِ کَُ البرز              . 2                  رضتِ کَُ زاگرس .    1

 

  

 

 ًیَتي                       2- 60      صفر    -1

  ًیَتي                    4- 200  ًیَتي 80 -3

 

 

   ٕ٘ی آیس؟وساْ پسیسٜ ثٛجٛز  ،ی ؾًٙ وطٜ ظٔیٗزض ٔحُ زٚض قسٖ زٚ ٚضلٝ  ج(

 چیي خَردگی .                        4پَستِ جذیذ   .                   3آتطفطاى   .                      2زهیي لرزُ .    1

 چٝ ٘بْ زاض٘س؟   ،ز( اِٚیٗ ٌطٜٚ ٌیبٞبٖ آٚ٘سزاض وٝ زاضای ؾبلٝ ظیط ظٔیٙی ٞؿتٙس

        . خسُ ّا                            4.بازداًگاى                        3. سرخس ّا                         2. ًْاًذاًگاى1

                                                                                زضؾتی یب ٘بزضؾتی ٞط یه اظ ػجبضت ٞبی ظیط ضا ثسٖٚ شوط زِیُ ٔكرص وٙیس.  3

                                                                                                                                                                                            غّط              صحیح   ثطای تجسیُ ٔیٜٛ ٞبی ٘بضؼ ثٝ ضؾیسٜ اؾتفبزٜ ٔی وٙٙس. (C2H4ٗ )تِاِف( زض صٙؼت وكبٚضظی اظ ٌبظ اِ

                       ثبػج وٙس قسٖ حطوت ٔی قٛز.  ة( زضٍٞٙبْ حطوت وطزٖ یه جؿٓ، اٌط اظ ٚاضز وطزٖ ٘یطٚ زؾت ثطزاضیٓ، ٘یطٚی اصطىبن جٙجكی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 غّط          یحصح

 یسٜ ثٝ ٞٓ چؿج زض ٌصقتٝ  وٝ ایٗ زٚ لبضٜ ٘كبٖ ٔی زٞسحبقیٝ غطثی آٔطیىبی جٙٛثی ثٝ فؿیُ ٞبی حبقیٝ قطلی آفطیمبٚج(تكب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 غّط     صحیح٘س. ٜ اثٛز

                                                                                                                                                                                             غّط              صحیحز( تجعیٝ وٙٙسٌبٖ اصّی زض یه ثْٛ ؾبظٌبٖ ثبوتطی ٞب ٚ لبضچٟب ٔی ثبقٙس. 

1 

  

 ( ضا ٘كبٖ ٔی  زٞس. C H4قىُ ضٚثطٚ ؾبذتبض اتٕی ِٔٛىَٛ ٔتبٖ ) 4

 اِف( ٞط اتٓ وطثٗ چٙس پیٛ٘س وٛٚاال٘ؿی تكىیُ ٔی زٞس؟ . .......................  

 ة( زض ٔساض آذط اتٓ ٞیسضٚغٖ زض ِٔٛىَٛ ٔتبٖ چٙس اِىتطٖٚ ٚجٛز زاضز؟ ........................    
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.......................                       (H2  )  + گاز ّیذرٍشى (N2  ) گاز ًیترٍشى 
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اٍِٛی ؾبزٜ ی اظ چطذٝ وطثٗ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.  ٔمبثُقىُ  5

 لؿٕت ٞبی ذٛاؾتٝ قسٜ ضا ٘بْ ٌصاضی وٙیس. 

                            اِف( .................................................               

 ..........…ة( ....................................
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 ، ثٝ قىُ ٞبی ٔمبثُ ثٝ زلت ٍ٘بٜ وٙیس ٚ ثب تٛجٝ ثٝ فكبض ٔبیؼبت 6

ٔكرص وٙیس فكبض آة زض وساْ ؾٛضاخ ثیكتط اؾت. ؾٛضاخ ثططی 

 چطا؟ِیتطی؟  2ِیتطی یب ؾٛضاخ ثططی  5/1

 

 

 5/0 

زٚض وبُٔ ٚ ثصٛضت ؾبػتٍطز  6 ضاز٘سٜ  12ثب قىُ ٔمبثُ اٌط چطخ ز٘سٜ ی ٚضٚزی  زض 7

 ز٘سٜ، چٙس زٚض ٚ زض چٝ جٟتی ٔی چطذس؟   36ثچطذب٘یٓ، چطخ ز٘سٜ ی ثعضي ثب 
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 آٔٛذتیس، ثٝ ؾٛاالت ظیط پبؾد زٞیس. جابجایی قاره هاثط اؾبؼ آ٘چٝ زض ٔٛضز  8

       ٔیّیٖٛ ؾبَ پیف زض ؾطح وطٜ ظٔیٗ ٚجٛز زاقتٝ، چیؿت؟   200اِف( ٘بْ ذكىی  ٚ ٘بْ الیب٘ٛؼ ثعضي  ٚ ٚاحسی وٝ حسٚز 

 الیب٘ٛؼ ثعضي: ...............................                ذكىی ثعضي:   ...........................                      

 قٕبَ وكٛضٔبٖ ثبلیٕب٘سٜ وساْ زضیبی لسیٕی اؾت؟ .................................ة( زضیبچٝ ذعض زض 

75/0 

 5/0 ثٝ ٘ظط قٕب تٙٛع ٚ تؼساز فؿیُ ٞب زض ٔحیط ٞبی زضیبیی ثیكتط اؾت یب ثیبثبٖ ٞب؟ چطا؟  9

( ثؼٙٛاٖ  فؿیُ  ضإٞٙب ثطای ثطضؾی حٛازث ٌصقتٝ ظٔیٗ زض ٔمبثُظٔیٗ قٙبؾبٖ اظ تطیّٛثیت ٞب )قىُ  10

 فؿیُ ٞبی  ضإٞٙب ضا ثٙٛیؿیس. ایٗ پبِئٛظٚئیه اؾتفبزٜ ٔی وٙٙس. ؾٝ ٔٛضز اظ ٚیػٌی ٞبی  

 

75/0 

 آٔٛذتٝ ایس، ٔكرص وٙیس ٞط یه اظ ػجبضت ٞبی ظیط وساْ ٔفْٟٛ  ػّٕی ضا ٔؼطفی ٔی وٙس.  نگاهی به فضا ثط اؾبؼ آ٘چٝ زض ثحج  11

                                   اِف( ثٝ جطْ آؾٕب٘ی وٝ تحت تبحیط ٘یطٚی ٌطا٘ف ثٝ زٚض یه ؾیبضٜ زض ٌطزـ اؾت، .........................              

                                                                   ظٔبٖ یه ؾبَ طی ٔی وٙس. ...........................                                                                            ة( ثٝ فبصّٝ ای وٝ ٘ٛض زض ٔست

 .......................... . ج( تیطٞبی زضذكبٖ ٘ٛض وٝ ٞطقت ثٝ ؾطػت زض آؾٕبٖ ٔی ٌصض٘س
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12  .زض قىُ ٔمبثُ ػٙبصط تكىیُ زٞٙسٜ ذٛضقیس  ضا زض لؿٕت ٞبی ذٛاؾتٝ قسٜ ٔكرص وٙیس  

 ة: ............................................                          ..........................................اِف: 

  .ٚجٛز ذٛضقیس زض ظ٘سٌی ٔب إٞیت ظیبزی زاضز. زٚ ٔٛضز  اظ إٞیت آٖ ضا ثٙٛیؿیس 

1 

زض پٙج ؾّؿّٝ یب ٌطٜٚ اصّی ، طجمٝ ثٙسی ٔی وٙٙس. ثط ایٗ اؾبؼ ٞط وساْ اظ جب٘ساضاٖ ظیط ضا زض  جب٘ساضاٖ ضاٝ وٝ ٔی زا٘یس ٕٞٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ 13

 ؾّؿّٝ ذٛز لطاض زٞیس. 

 ج( .................. ثبوتطی ٞب ة(............. ٌیبٞبٖ اِف( ................ ؾّؿّٝ 

 ٔرٕط  الوتٛثبؾیُ  لٕطی ذبٍ٘ی ٌُ قٕؼسا٘ی  جّجه ؾجع ٕ٘ٛ٘ٝ 
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 ثبوتطی ٞب ٔفیس  زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ا٘ؿبٖ چٝ ٘مكی زاض٘س؟ )زٚ ٔٛضز( 14
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 اضبفی اؾت.( ٔٛضز٘بْ ٌیبٜ ٔٛضز ٘ظط ضا اظ ؾتٖٛ  ))ة(( ا٘تربة ٚ زض ؾتٖٛ ))اِف(( ثٙٛیؿیس. )یه  15

 
 ة اِف

   .ریطِ، ساقِ ٍ برگ ٍاقعی ًذارًذ :  ................... 

 .داًِ ّایص رٍی پَلک هخرٍط هادُ تطکیل هی ضَد  : .................... 

  .در پطت برگ ّایص برآهذگی ّای قَُْ ای رًگی کِ تعذاد زیادی ّاگذاى است، ٍجَد دارد : ................... 

 گیالس 

 کاج 

 ُخس 

  سرخس 

75/0 

 قىُ ٔمبثُ یه ٌیبٜ ٌّساض یب ٟ٘بٖ زا٘ٝ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. 16

 اِف( ایٗ ٌیبٜ ته ِپٝ ای اؾت یب  زٚ ِپٝ ای؟ 

 ة( ا٘تظبض زاضیس تؼساز ٌّجطي ٞبی ایٗ ٌیبٜ چٍٛ٘ٝ ثبقس؟ 
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 ٔتٗ ظیط ضا ثرٛا٘یس ٚ ثٝ ؾٛاالت آٖ پبؾد زٞیس.  17

 

 

 ٔؼطفی وساْ ٌطٜٚ اظ ثی ٟٔطٌبٖ ٔی پطزاظز؟اِف( ٔتٗ فٛق ثٝ 

 ة( ایٗ ٌطٜٚ اظ ثی ٟٔطٌبٖ وبضثطزٞبی ظیبزی زض ظ٘سٌی ٔب ا٘ؿبٟ٘ب زاض٘س. زٚ ٔٛضز ضا ثٙٛیؿیس. 
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ٛضاٖ، اظ ٌطٜٚ ثی ٟٔطٜ ٞب، ثس٘ی ٘طْ ٚ ثسٖٚ حّمٝ اظ ایٗ جب٘ یه ٕ٘ٛ٘ٝٔتٙٛػی زض ضٚی وطٜ ظٔیٗ ذّك وطزٜ اؾت.  ذساٚ٘س جب٘ٛضاٖ

زاض٘س ٚ زض ثیكتط آٟ٘ب ثركی ؾفت ثٝ ٘بْ صسف، ثسٖ ضا زض ثط ٌطفتٝ ٚ اظ آٖ حفبظت ٔی وٙس. ثیكتط آٟ٘ب زض آة ٚ ثؼضی اظ آٟ٘ب زض 

 ذكىی ظ٘سٌی ٔی وٙٙس. 
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 ثٝ ؾٛاالت ظیط پبؾد وٛتبٜ زٞیس.  18

 اِف(ثٙسپبیبٖ زاضای اؾىّت ذبضجی ؾرت ٞؿتٙس وٝ ٔب٘غ ضقس آٟ٘ب ٔی قٛز. ضاٞىبض آٟ٘ب ثطای ضقس چیؿت؟ 

 ة(زضٖٚ ثسٖ وساْ ٌطٜٚ اظ ثی ٟٔطٜ ٞب، زؾتٍبٜ ٌطزـ آة ٚجٛز زاضز؟ 

 وطْ ٞب ٞؿتٙس؟  ج(وطْ ٞبی ؾبزٜ ای ٔب٘ٙس پال٘بضیب، وپّه ٚ وسٚ  ؾٝ ٌطٜٚ ػٕسٜ وساْ ٘ٛع

75/0 

 زض قىُ ٔمبثُ ٔٛاضز ذٛاؾتٝ قسٜ ضا ٘بٍٔصاضی وٙیس.  19

 اِف( ........................................... 

 ة( ............................................
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 ثب اؾتفبزٜ اظ جؼجٝ وّٕبت ٔتٗ ظیط ضا وبُٔ وٙیس. )زٚ وّٕٝ اضبفی اؾت.( 20

 

وٝ زاضای غسز قیطی ٞؿتٙس ٚ ثسٖ آٖ ٞب اظ .................. پٛقیسٜ قسٜ اؾت. یىی اظ تفبٚت ٞبی آٟ٘ب ٞؿتٙس پؿتب٘ساضاٖ ، ٟٔطٜ زاضا٘ی 
   چٍٍٛ٘ی پطٚضـ جٙیٗ ٚ ٘ٛظاز اؾت. ثیكتط پؿتب٘ساضا٘ی وٝ ضٚی وطٜ ظٔیٗ ظ٘سٌی ٔی وٙٙس اظ ٌطٜٚ .................... ٞؿتٙس . ایٗ ٌطٜٚ 

 ٌیبٜ ذٛاض، ٌٛقترٛاض ٚ ٕٞٝ چیع ذٛاض لطاض ٔی ٌیط٘س.  تٝ ثط اؾبؼ ............... زض ؾٝ زؾ

  

75/0 

قىبضچی ٚ قىبض ضا زض یه ٔٙطمٝ جٕؼیت ٕ٘ٛزاض ٔمبثُ ضاثطٝ ثیٗ   21

   ٔی زٞس، آٖ ضا تفؿیط وٙیس.       ٘كبٖ 
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 ثٛجٛز ٔی آیس.  ٘مف لبضچ ٚ جّجه زض ایٗ ٕٞعیؿتی چیؿت؟  گلسنگ ،اظ ٕٞعیؿتی لبضچ ٚ جّجه 22

 

 

5/0 

 داًش آهَزاى عسيس ٍّوکاراى هحترم هي تَاًٌد با هراجعِ بِ سايت هٌدرج در سربرگ، سَال ٍ راٌّواي تصحيح ايي درس را هشاّدُ ًوايٌد.

 15 جوع بارم                                                      هَفق باضیذ.                                                                                            4صفحِ 

 تصحیح ٚ ٕ٘طٜ ٌصاضی

 

 

 

 

 

 

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی

 ٔصحح / زثیط

 

 

ضؾیسٌی ثٝ اػتطاضبتٕ٘طٜ ٟ٘بیی  پؽ اظ   

 

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی

 ٔصحح / زثیط

  ثب حطٚف ثب ػسز   ثب حطٚف ثب ػسز

 أضبء   أضبء   

 

 

 ضغیٓ غصایی  –جفت زاض  – ٔٛ یب پكٓ -ویؿٝ زاض  – پِٛه
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 ( رضَي ) استاى خراساى  ّواٌّگ پایِ ًْناالت اهتحاى ؤراٌّواي تصحيح س

 59 خرداد هاُهَجِ غائبيي               59-59  سال تحصيلی :          علَم تجربی      درس : 

    20/24/59     امتحان تاریخ
 

 ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش

 پاسرٌاهِ  ضزیف

 (25/0) ایسظز(                 (25/0)   چگالیج(         (25/0)  ضتاب ب(               (25/0) فلَئَض الف(     1

 (25/0)2گعیٌِ ز(                       (25/0) 4گعیٌِ ج(                    (25/0) 3گعیٌِب(     (           25/0)  3 گعیٌِ الف(  2

 (25/0)زضستز(                      (25/0)   زضستًا ج(               (25/0)    زضست ب(                   (25/0)  زضستالف( 3

 (25/0) الکتطٍى  2  ب(    (25/0) پیًَس  4الف(   4

  (25/0(  ب(کطبي شذیطُ ضسُ زض جاًَضاى )25/0)   کطبي شذیطُ ضسُ زض َّا کطُ   الف( 5

  (    25/0)بِ اضتفاع هایغ باالی آى ًقطِ بستگی زاضز.  بلکِ فطاض هایؼات بِ ضکل ظطف بستگی ًساضز ظیطا (25/0) یکساى است سَضاخفطاض زض ّط زٍ  6

  (    25/0)  پاز ساػتگطز -(     ب25/0) زٍ زٍض 7 

  (25/0ب( تتیس )            (  25/0) پاًتاالسا ٍ   اقیاًَس بعضگ :  ، ( 25/0)پاًگِ آذطکی بعضگ: الف( 8

)هثل ضسَبگصاضی سطیغ ٍ هسفَى ضسى سطیغ، زٍض ضسى اظ ػَاهل فساز ٍ  تٌَع جاًساضاى زض  ضطایظ الظم بطای فسیل ضسُ زض هحیظ زضیایی(، ظیطا 25/0زض هحیظ زضیایی ) 9

 (   25/0) بیطتط است.زضیا( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 25/0)سه مورد کافی است. هز مورد   زاضای هحسٍزُ ی سٌی هطرصی ّستٌسٍ   بسًی سازُ ای زاضًس ساذتواى، فطاٍاى  ٍ ّوِ جا پیسا هی ضًَس،  ػوط کَتاّی زاضًس 10

(75/0) 

 ( 25/0) ضْاب ج(  ٍ (25/0) سال ًَضی،   ب( ( 25/0) الف( قوط 11

  
 

 (5/0)ٍ ..... )زٍ هَضز کافی است(  ًَضاًی ، گطها  اًطغی –اّویت ذَضضیس زض ظًسگی ها: فتَسٌتع گیاّاى    -  (25/0)ب(  ّلین        (25/0)الف( ّیسضٍغى  12
 
 

 
 
 
 

  

 زض جای ذَز ًَضتِ ضَز.بایس ّط کسام  (25/0)قاضچْا ج(  (  25/0) جاًَضاى(   ب( 25/0)  آغاظیاىالف(   13
 

 (25/0)هاًغ اظ ضضس هیکطٍب ّای بیواضی ظا-2 (    25/0)کوک بِ گَاضش غصا -1 14
 

15 
 

 ب الف

 ....ضیطِ، ساقِ ٍ بطگ ٍاقؼی ًساضًس.    ........خزه : 

 زاًِ ّایص ضٍی پَلک هرطٍط هازُ تطکیل هی ضَز............کاج  : ... 

 .......زض پطت بطگ ّایص بطآهسگی ّای قَُْ ای ضًگی کِ تؼساز ظیازی ّاگساى است، ٍجَز زاضز.  سزخس : 

 

 (75/0)زض  هجوَع  (    25/0)ّط هَضز  زض جای ذَز ًَضتِ ضَز.بایس ّط کسام 

 گیالس 

 کاج 

 ُذع 

  سطذس 

 (25/0) ٍ هضطبی اظ آى  3ب(                ( 25/0) تک لپِ ای الف(  16

دو   استفازُ هی ضَز. هطٍاضیساظ صسف آًْا زض تْیِ ابعاضّای ظیٌتی  ٍ صٌایغ زاضٍیی ، تْیِ ًد بریِ، تَلیس کلسین قابل جصب ٍ استرطاج  (   ب( 25/0)الف( ًطم تٌاى  17

  ( 5/0) مورد کافی است

 ّط کسام زض جای ذَز ًَضتِ ضَز.( 25/0)  کطم ّای پْي(   ج( 25/0) ذاضتٌاى یا ذاضپَستاى(   ب(25/0)  پَست اًساظیالف(  18

 (      25/0)بالِ ضکوی (   ب( 25/0)  سطپَش آبططیالف( 19

پَضیسُ ضسُ است. یکی اظ تفاٍت ّای آًْا چگًَگی پطٍضش جٌیي ٍ ًَظاز  .........مو یا پشم.........ّستٌس ٍ بسى آى ّا اظ پستاًساضاى ، هْطُ زاضاًی اًس کِ زاضای غسز ضیطی  20
زض سِ زستِ گیاُ ذَاض،  ....رژیم غذایی...........ایي گطٍُ بط اساس  ّستٌس . ..........جفت دار..........است. بیطتط پستاًساضاًی کِ ضٍی کطُ ظهیي ظًسگی هی کٌٌس اظ گطٍُ 

 (75/0)هجوَع   (    25/0)ّط هَضز    زض جای ذَز ًَضتِ ضَز.بایس ّط کسام  گَضترَاض ٍ ّوِ چیع ذَاض قطاض هی گیطًس.

 (     5/0ّط چِ جوؼیت ضکاض زض یک هٌطقِ بیطتط باضس، ضکاضچی ًیع بیطتط هی ضَز  ٍ بطػکس  ) 21

 (25/0)  کٌس هی تأهیي ضا قاضچ ٍ ذَز ًیاظ هَضز ّای کطبَّیسضات فتَسٌتع، زازى اًجام با جلبک( ٍ 25/0قاضچ هَاز هؼسًی ضا بطای جلبک فطاّن هی کٌس ) 22

 ّوکاض هحتطم ضوي ػطض ذساقَت: بِ پاسد ّای زضست بط پایِ کتاب زضسی ًوطُ هٌظَض فطهاییس.
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