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 امتحان درس علوم تجربی

 نهمپایه : 

 نام و نام خانوادگی:
 شماره کالس:

 بسمه تعالی

 کل آموزش و پرورش استان اداره 

 مدیریت آموزش و پرورش منطقه 
 دبیرستان 

 01/0011/  تاریخ : 

 ساعت : 

 دقیقه 01مدت پاسخگویی: 
 ...طراح :  - تعداد صفحه: 

 بارم (0)صفحه  سواالت ردیف

 شکل روبرو مربوط به کدام مورد است؟ 0

  ب( درشت مولکول الف( پلیمر طبیعی
 د( هر سه مورد ج( کربوهیدرات

5/1 

 55/1  مربوط به کدام ظرف است در جلوی آن بنویسید. Cو  Bو  Aدر نمودار روبرو موارد  2

 ها:با توجه به شکل 3

 در یک گروه؟ دوره با هم قرار دارند یاالف( این دو اتم در یک 
 ب( کدام یک در ساختار سولفوریک اسید به تعداد بیشتری وجود دارد؟

 ج( کدام یک در دهانه آتشفشان خاموش یا نیمه فعال یافت می شود؟

55/1 

 8آخر خود هایی تبدیل شوند که در مدار اتم ها تمایل دارند که با انجام واکنش های شیمیایی به ذره همه 0

 نادرست  درست  الکترون دارند.

25/1 

)برای ساخته شدن هموگلوبین به یون .............. نیاز است.  5 )Fe Fe 3 2 25/1 

 در دوره سوم جدول تناوبی قرار دارند:B16و اتم  A12اتم  0

 ترکیب با دیگری به آنیون تبدیل می شود؟الف( کدام یک در 
 را وقتی که به یون تبدیل می شود را رسم کنید.A12ب( آرایش الکترونی اتم 

0 

تخم مرغ سالم را در لیوان های زیر که حاوی محلول نمک است قرار می دهیم در کدام لیوان رسانایی  5

 الکتریکی بیشتر است؟ چرا؟

55/1 

8 C6  وO8 در تشکیل مولکولCO2.شرکت دارند 

 الف( تعداد الکترون های مدار آخر اکسیژن چندتاست؟
 ب( تعداد الکترون های مدار آخر کربن چندتاست؟

 چند الکترون به اشتراک می گذارد؟ CO2ج( هر اتم اکسیژن در ترکیب 

 د( چند درصد از الکترونهای الیه ظرفیت در پیوند شرکت کرده اند؟

0 

 سوزاندن سوخت های فسیلی باعث می شود تا میزان کربن در چرخه کربن افزایش یابد. 9

 نادرست درست  

25/1 
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C  هیدروکربن( –الف( نام عمومی مواد روبرو چیست؟ )بنزین  01 H C H C H 12 26 20 42 17 36 

 ب( کدام ماده رنگ تیره تری دارد؟

 ج( کدام ماده در برش نفتی برج تقطیر در قسمت باالتر برج خارج می شود؟
 د( نقطه جوش کدام ماده کمتر است؟

0 

 55/1 مورد( 3چه عواملی باعث شده سبک زندگی ما براساس مصرف پالستیک طراحی شود؟ ) 00

 ماده روبرو چیست؟الف( نام  02

 اشتراکی( –ب( پیوند بین اتم های کربن از چه نوعی است؟ )یونی 

  ج( یک کاربرد این ماده را بنویسید.

55/1 

پیماید اندازه سرعت متوسط ثانیه می 21در مدت  Bتا  Aدوچرخه سواری مسیری مطابق شکل زیر از  03

)دوچرخه سوار در طی این مسافت چقدر است؟  )   )نوشتن فرمول، واحد و راه حل الزامی است( 3
(O  مرکز دایره استO ،B  وA )در یک امتداد هستند  

 

5/0 

mاتومبیلی با سرعت  00 s10 ثانیه به  0در حال حرکت است راننده روی پدال گاز فشار می دهد و در مدت

Kmسرعت  h72 می رسد شتاب حرکت اتومبیل در این مدت چقدر است؟ )نوشتن فرمول، واحد، راه حل
 الزامی است(

0 

 آن را هل می دهیم اما جسم حرکت نمی کند. F1جسمی روی سطح زمین قرار دارد و با نیروی  05
 می کند()نقاط سیاه روی شکل فاصله را مشخص 

 الف( چه نیروی مانع حرکت آن می شود؟

 ب( جهت این نیرو و اندازه این نیرو را روی شکل مشخص کنید.

55/1 

گرمی روی سطح بدون  01گرمی و یک میخ  211یک آهنربای  00

 اصطکاکی قرار دارند.

  الف( نیروهای کنش و واکنش را مشخص کنید.
 نیرو وارد کند نیرویی که میخ به آهنربا وارد می کند چقدر است؟N5ب( اگر آهنربا به میخ 

55/1 

 0 )نوشتن فرمول و راه حل الزامی است(شتاب حرکت جسم چقدر است؟  05

 25/1  آرام(-)اطلسبیشتر پدیده های زمین شناسی مثل زلزله و آتشفشان در حاشیه اقیانوس ............. مشاهده می شود.  08

 کدام پدیده را نشان می دهند؟ 2و  0با توجه به شکل نقاط  21
  =درزه2=گسل،    0= گسل2=گسل، 0

 =درزه2=درزه،    0 =گسل2=درزه، 0

5/1 
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)روی نقشه( کدام نوع  0الف( در نقطه  20

 حرکت شکل الف، ب، ج، دیده می شود؟

 
حرکت )روی نقشه( کدام نوع  2ب( در نقطه 

 شکل الف، ب، ج، دیده می شود؟

 
 دیده می شود را بنویسید. 2هایی که در نقطه ج( یکی از پدیده

ورقه ها نسبت به هم در حال حرکت هستن و گنر دانشمندی بود که نظریه جابجایی قاره ها را مطرح  2و  0د( در نقطه 

 نمره(5/1ه مطرح کردند را بنویسید. )مورد از دالیلی که گنر و طرفدارانش برای درست بودن نظری 2کرد 

25/0 

 05جمع نمرات :    موفق و موید باشید.             
 


