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 نوبت اول -پایه نهم

 امتحان درس علوم تجربی 

 ...........تاریخ امتحان :....

 دقیقه 70:وقت 

 15 : تعداد سئواالت

ردی

 ف

 مبار 1صفحه 

مشخص كنید          صحیح  یا غلط بودن جمله هاي زیر را با عالمت  1

 .الکترون به اشتراک می گذارند در پیوند یونی  اتم ها   -1

 .است5به  𝟒SO2H ، 3نسبت تعداد عنصر به نوع عنصردر اسید سولفوریک -2

هیدروكربن ها بیشتر مي شود گرانروی با افزایش تعداد كربن  -3

        است حركت پایان و شروع ي نقطه بین مستقیم مسیري ،جابجایی -4       

1 

 پاسخ صحیح را انتخاب نمایید  2

                   واكنش عنصر كلر با كدام یک از گزینه هاي زیر تركیبي با شبکه بلوري به وجود مي آید؟از  -1

      سدیم ( د                 پتاسیم(  ج                   کربن(ب                      فسفر(الف

 در یک گروه از جدول تناوبي قرار دارد ؟ با کدامیک     𝟏𝟗𝑨    عنصر -2  

   8X  (20                              دX )17                        ج X)11                     ب X    ( الف 

 

  ، كدام مطلب صحیح است؟ در یک مسیر مستقیم باشد  ترای حرکت یکنواخامتحرکی داگر  -3

 تندی لحظه ای با تندی متوسط برابر است)ب حركت شتابدار)الف

     ب وجگزینه هاي ( د شتاب حركت صفر است  )ج

  

                     ؟ها  ایجاد می شود  هحرکات ورقم تما كدام پدیده در  -4

   جزیره (د                     رشته كوه(  ج                       زلزله  (ب                 گودال  (الف

 فسیل  ماموت کدامیک است ؟ -5

  قسمت های سخت (د                     فسیل کامل(  ج                قالب خارجی (ب           جایگزینی(لفا

 دارد؟ کدامیک پیوند سه گانه وجود در   -6

  متان (د                    اتان(  ج                        اتین (ب                 اتن (لفا
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 2 هصفح علوم نهم 

 (     𝟖𝑶    و       𝟔𝑪             )                  است    𝑪𝑶𝟐       فرمول شیمیایي كربن دي اكسید 3

 

 

                  ؟است یا کوواالنسی ی اتم های آن یون نبی نوع پیوند  الف (

 

 

 نشان دهید. ساختارهای اتمی را با رسم کربن دی اکسیدنحؤه تشکیل مولکول ب ( 
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 . كوتاه پاسخ دهید 4

 مولکول هاي درشتي كه از به هم پیوستن واحد هاي كوچک تشکیل مي شوند؟  -الف

 

  ؟ فرمول مولکولی اتان را بنویسید -ب

 

 ؟  کره چه نام دارد بزرگٔ  ترین ورقه سنگ -ج

 

 

 ؟ یا آهنمنیزیم  ؟ با  کات کبود بیشتر استکدامیک   سرعت واکنش پذیری  -د

 

1 

 ( طال– اکسیژن –ژن نیترو  – کلسیم  –آهن  -آرگون    )       . کلمه مناسب را در داخل پرانتز بنویسید 5

 (    ..............)   .رود کار می عنوان مادٔه اولیه برای تولید آمونیاک به به عنصراین  بخش عمدٔه -1

 (    ..............)  . در رشد استخوان ها نقش دارد -2

 (    ..............)   . پوسته زمین را تشکیل می دهد صدبیشترین درعنصری که   -3

 (    ..............)    18از عناصر گروه  -4

1 

 ؟را حساب کنید (طحبر س ودعمکیلو گرم است نیروی تکیه گاه ) نیروی  5در شکل زیر جرم جعبه روی میز  6
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 بنویسید؟را  مورد از ویژگي هاي فسیل راهنما سه  7
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 3صفحه                                                                 علوم نهم                                                         

 . دهید پاسخ سواالت به شکل به توجه با 8

  ؟را برج تقطیر شماره گذاری شده /چ – الف

 ؟8شماره  نام  -ب

  ؟کدامیک حالت گازی دارد  -پ

 ؟نفت سفید کدام شماره می باشد -ت

1 

 کند؟ حرکت راست سمت به و باشد ثانیه مجذور بر متر 8 برابر متحرک شتاب تا كنید تعیین اي گونه به را𝑭𝟐   نیروي 9
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میلیون سال وجود 200 هایی با سن فسیلD میلیون سال ؤ  در الیه250 فسیل راهنمایی به سنB در شکل زیرٔ  اگر در الیه 10

 :داشته باشد

 چقدر است؟E  الف( سن تقریبی الیه

 جدید ترین الیه کدام است ؟ب(  

 ؟  Dپیچیده تر است یا الیه  Cالیه جانداران در  ساختمان بدنیج (

 

 

1 

 ؟ظروف آهنی؟ چرا تاند نز در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می الف (  11

 لکترولیت است ؟ الکل یا پتاسیم پر منگنات ؟کدامیک امحلول  ب ( 

 آن را مشخص کنید) تناوب (دوره  و الکترون است را بنویسید . 20ج ( آرایش الکترونی کلسیم  که دارای 
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M = 5 kg F1 = 10 N 
F2 = ? 



                        

خسته نباشید            

 4صفحه                                                                 علوم نهم                                                         

 هر یک از پدیده هاي زیر مربوط به كدام قانون نیوتن مي باشد؟  12

 ........................... ؟حرکت می کند  چترباز با سرعت ثابت به طرف زمین: الف

 .......................  اگر به جسمي نیروي خالص وارد شود ، جسم در جهت نیرو شتاب مي گیرد؟: ب

 از انتهاي موشک مقدار زیادي گاز به سمت عقب خارج مي شود ولي موشک به جلو حركت مي كند؟: ج
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 چیست ؟ ها ذوب شدن یخهای قطبی و ایجاد تغییرات قابل توجه در فصلالف ( علت  13

 

 

 ؟استفاده ای می شودچه که از نفت خام جدا میشود،  از گاز اتن در صنعت کشاورزیب ( 

 

 

ریشتر در نواحی غرب و 5از  رهایی با بزرگی معموالً کمت لرزه زمین و کوه زاگرس دلیل  ایجاد  ج (

 ؟چیست جنوب غرب ایران

 

 

1 

ند چعتش به دقیقه سر 2کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است پس از  54با سرعت  متر بر مجدور ثانیه 2رکی با شتاب حمت 14

 متر بر ثانیه می رسد ؟ 

1 

 دوچرخه سرعت .پیماید مي ثانیه50 زمان مدت در را متر100سواري نصف مسیر دایره اي شکل به شعاع  دوچرخه   15

 (نوشتن فرمول الزامي است)است؟ ثانیه بر متر چند سوار
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 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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