
 نهمتجربی درس علوم امتحان

   تاریخ امتحان:

 دقیقه 70زمان پاسخگویی:  

  نام دبیر: 

نمره :   

 به نام خدا

 

 

 نام ونام خانوادگی :                 

 نام پدر :

 ....                    نهم پایه :

 سوال(18صفحه)2تعداد صفحات: 

 بارم "یاد خدا آرام بخش دلهاست." ردیف

1 

 کامل کنید.داخل پرانتز  جمالت زیر را با کلمات مناسب

 اتن( –بین اتم های کربن در.............................پیوند دو گانه وجود دارد.) پلی اتن  -الف

 اتانول( –ترکیب ..................................با داد وستد الکترونی به وجود می آید.) نمک خوراکی  -ب

 شتابدار( –) یکنواخت اگر تندی لحظه ای با تندی متوسط برابر باشد، حرکت متحرک ...............................است. -ج

 (زاگرس -البرز.) کوه...........................تشکیل شده است.از برخورد ورقه عربستان به ورقه ایران  -د

1 

2 

 جمالت صحیح ا با حرف ) ص( وجمالت غلط را با حرف ) غ( مشخص کنید.

 )       (دریاچه خزر در شمال کشورمان ،باقیمانده دریای تتیس است. -الف

 جابجایی گویند.)      (به مجموع طول هایی که متحرک از مبدا تا مقصد می پیماید،  -ب

 در چرخه کربن ، کربن به شکل کربن دی اکسید مصرف یا تولید می شود. )        ( -ج

 ویژگی مواد به نوع ذره های سازنده مواد بستگی دارد.)       ( -د

 در کشاورزی یرای تبدیل میوه های نارس به رسیده از اتن استفاده می کنند.)      ( -ه
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3 

 درست را انتخاب کنید.گزینه 

 بین کدام یک از اتم های زیر می تواند پیوند کوواالنسی تشکیل شود؟ -الف

 ( آهن و اکسیژن              4( سدیم واکسیژن                  3(اکسیژن وهیدروژن                2( سدیم وکلر 1

 کدام هیدرو کربن آسان تر از بقیه جاری می شود؟ -ب

1)𝐶4𝐻10   2)    𝐶17𝐻36            3        )𝐶2𝐻6 4) 𝐶8𝐻18    

 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است. تندی حرکت این جسم چند متر بر ثانیه است. 54جسمی با تندی -ج

1)540     2 )54000                           3 )15                             4 )150 

 شتاب کدام است؟ یکای -د

1)
𝑁

𝐾𝑔
                              2    )

𝐾𝑔

𝑁
                          3 )                        

𝑚

𝑆2
 3و1گزینه ( 4       

 سوخت های فسیلی همگی دارای کدام عنصر زیر می باشند؟-ه

 ( گوگرد                      4( نیتروژن                           3(اکسیژن                       2کربن  (1
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 .........................مانند : ابریشم     نمودار  مفهومی زیر را کامل کنید

 انواع پلیمر

 ......................... مانند : پالستیک      

5/. 

5 

 ( ترسیم شده است؛𝒍𝒊𝟑مدل اتمی بور برای عنصر لیتیم )

 ( ، با لیتیم ، در یک ستون از جدول تناوبی ، قرار می گیرد؟    𝑵𝒂𝟏𝟏  چرا عنصر سدیم ) -الف

 

 دو ویژگی فلز سدیم را بنویسید؟ -ب

 

1 

6 
 برای مواد داده شده ، یک کاربرد بنویسید؟

 ...................................................(ریک اسید) وسولف -ب                          آمونیاک ) ....................................................(  -الف
5/. 

7 

 سه ویژگی ترکیبان یونی را بنویسید؟

 

 
75/. 



 بارم  ردیف

8 

 به آرایش الکترونی مقابل توجه کنید و به سوال زیر پاسخ دهید.

 بیشتری دارد؟صر شباهت ( به این عن  𝑂8و   𝑀𝑔12  و 𝐴𝑙13ویژگی های کدام یک از عنصرهای ) 

 رید؟برای پاسخ خود دلیل بیا 

 

75/. 

9 

 ؟هم جدا سازی می کنندی ازاساس چهوبر  برش چنددر برج تقطیر ، نفت خام را در-الف

 برش نفتی چیست؟-ب

 

   1 

10 

 دو کاربرد فسیل ها را بنویسید؟ -الف

 

 برای فسیل شدن را نام ببرید؟ محیط غیر دریایی سه -ب
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 پیروی می کنند؟ قوانین نیوتندر هر مورد زیر از کدامیک از 

 ....علی با کفش های چرخدار خود ماشین خاموش پدرش را هل می دهد ولی خودش به عقب رانده می شود؟ ....................................... -الف

 اهد داشت؟     .............................................با یک نیروی معین هر چقدر جرم یک اتومبیل کم باشد شتاب بیشتری خو -ب

5/. 

12 

  طکاک جنبشی(اص -اصطکاک ایستایی -تکیه گاه -.) کنش وواکنشنام نیروها را با استفاده از کلمات داخل پرانتز بیان کنید

 خنثی می شود؟جسمی هستم به جرم معین که روی میز ساکنم. نیروی وزن من با چه نیروی دیگری  -الف

 سبب کاهش سرعت یا توقف آن می شوم؟نیرویی هستم که در خالف جهت حرکت به جسم متحرک وارد می کنم و -ب

 

5/. 

13 

 صدف دو کفه ای( -در شرایط یکسان امکان تشکیل فسیل از جسد کدام یک از جانداران داخل پرانتز بیشتر است؟ چرا؟) پروانه

 

 

75/. 

14 

 در مورد جابجایی قاره ها را بنویسید؟ موافقان وگنراز دالیل  سه مورد

 

 

75/ 

15 
 .نام ببرید؟ورقه های سنگ کره به چند حالت حرکت می کنند

 
75/. 

 فراموش نشود.                       "در حل مسائل فرمول نویسی ونوشتن واحد اندازه گیری الزامی است. "       عزیز: دانش آموز        

16 

نیوتون باشد جسم با چه  10کیلوگرم ونیروی اصطکاک  20نیوتون به سمت چپ کشیده می شود اگر جرم آن 90با نیروی جسمی 

 وبه کدام سمت ؟شتابی حرکت خواهد کرد؟

 

 

 1 

17 

 دقیقه می پیماید. تندی متوسط او را حساب کنید؟ 5متری را در مدت  900قایقرانی مسافت 

 

 

 

1 

18 

 متر 8 را در شکل زیر به دست آورید؟ جابجایی

 متر4 متر 4 

 

 

5/. 

 نمره 15جمع نمرات:  سوال 18تعداد سواالت : 

 



 

 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

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

