
 «  زيبايي حقيقي در انديشه انسان است نه در ظاهر او» 

 : نام
 :  نام خانوادگي

 علوم تجربي  :نام درس  

 :  دبيرنام  

 
 

 

 اول   آزمون نوبت

  :  تاريخ امتحان

 نهم  :تحصيليپايه  

  دقيقه  60:  زمان
  17 :  تعداد سواالت

 
ح سوال 1صفحه  بارم  شر

 نادرست بودن موارد زیر را مشخص کنید. درست یا  -1

ایط یکسان ظروف میس زودتر  - الف      نادرست               درست                    . هنی زنگ یم زنند ظروف آ از در شر

و شتاب زیاد و با کاهش جرم شتاب کاهش یم یابد.          -ب    نادرست                درست             با افزایش نیر

ی فرآورده های سودمند یم شود.  -ج ، رصف ساختر
ی

   نادرست               درست                 امروز بیشیر نفت مرصف

75/0 

 کنید. جای خایل را با کلمات مناسب پر   -2

ی لرزه یا آتشفشان رخ یم دهد  - الف  ، ممکن است ................. ایجاد گردد. هنگایم که در بسیر اقیانوس ها زمتر

 وقنر دو اتم نافلز با هم ترکیب یم شوند، پیوند ..................... تشکیل یم شود.  -ب

 .......... آن را یم دانیم. اگر هم تندی و هم جهت حرکت جسیم را بدانیم، در واقع ........  -ج

75/
0 

 د کاربر                                               نام عنرص                موارد صحیح را به هم ربط دهید.          -3

 فسفر           در تولید مواد منفجره بکار یم رود                       

 کلر           در صنایع چرم سازی استفاده یم شود                        

 سولفوریک اسید     ر یم رود                            برای ضدعفونی کردن آب استخر ها بکا

یت سازی کاربرد دارد                      آمونیاک            در کیر

 اتیلن گلیکول         

1 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.   -4

 کدام بسپار با بقیه تفاوت دارد؟   -فال

  ابریشم -                       4  پالستیک  -                       3  گوشت  -                      2  سلولز  -1

 حرکت است -ب
ی

 « میر مسافت را یم پیماید.  10ثانیه  5متحرک در زمان » ؟این جمله بیانگر کدام ویژگ

   شعت لحظه ای -             4   شتاب متوسط -              3   شعت متوسط  -         2  تندی متوسط -1

ی دارد کدام یک از ترکیبات زیر   –ج   ؟دمای جوش کمیر

1-  50H24C                2- 26H12C               3 - 6H2C                  4- 18H8C  

5/1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.   -5

ی  - الف  ؟  دارد در مواقیع که خون زیادی از بدن رفته باشد، بدن به کدام یون نیاز بیشیر

 در صنعت کشاورزی برای تبدیل میوه های نارس به رسیده از چه ماده ای استفاده یم شود؟  -ب

 شده آن با مقدار جابجانی برابر باشد؟  یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت یط -ج

 عامل ایجاد شتاب چیست؟  -د

 

1 

 5 جمع بارم                                                  در صفحه بعد                     ادامه سواالت 



ح سوال 2صفحه   بارم  شر

در این محلول    رویو  مسات فلز  یک از  مییل لییر محلول آهن سولفات ریخته ایم، با قرار دادن کدام 50در یک بشر حدود  -6

 آن را بنویسید.  رنگ محلول تغییر یم کند؟ دلیل
75/0 

 امروزه استفاده از پالستیک ها روز به روز بیشیر یم شود. به سواالت زیر در مورد پالستیک ها پاسخ دهید.    -7

 خوب برای پالستیک بیان کنید. یک  –الف  
ی

 ویژگ

 
 بد برای پالستیک ها بیان کنید.  -ب

ی
 یک ویژگ

5/0 

 شکل مقابل نحوه تشکیل چه نوع پیوندی را نشان یم دهد؟  –الف   -8

 یک نافلز یم باشد؟ اتم کدام در شکل   -ب

ون به چه ذره ای تبدیل یم شود 1اتم شماره ) -ج  ؟( پس از دریافت الکیر

(1)                     (2 ) 

75/0 

المپ و محلویل یم باشد که دو ش سیم در داخل آن قرار دارند. با  ی را نشان یم دهد که شامل باتری ، شکل مقابل مدار -9

 کدام یک از موارد زیر یم باشد؟ دلیل بیاورید.   ،توجه به اینکه  المپ روشن یم باشد. محلول

 لول کات کبود«» محلول شکر، محلول اتانول ، مح                                               
 
 
 

1 

کیلومیر از او    120کیلومیر بر ساعت در حرکت بود که موتور سواری با شعت    80در یک اتوبان اتومبییل با شعت  -10

 سبقت  گرفت، حرکت کدام یک دارای شتاب یم باشد؟ چرا؟

 
 

1 

 جرم را در یک جمله بیان کنید.  -11
ی

 قانون پایستگ

5/0 

 یم رود. با توجه به شکل به سواالت پاسخ دهید.  Bبه نقطه  Aمتحرگ مطابق شکل از نقطه   -12

 مسافت یط شده چقدر است؟ –الف  

  بردار جابجانی را رسم کنید و مقدار آن را بنویسید.  –ب 

 ثانیه این مسیر را یط کرده باشد شعت متوسط  20اگر این متحرک در مدت  -ج

 او چقدر است؟ 

 
 
 
 
 

5/1 

 بیان کنید. قاره ها بیان کرد را  دو مورد از شواهدی که وگیی برای جابجانی  -13
 
 
 
 
 
 

1 

 7 جمع بارم                                                                    ادامه سواالت در صفحه بعد     



ح سوال      3صفحه   بارم  شر

وهای مشخص شده با شماره  -14  چیست و مقدارش چقدر است؟  2و  1در هر یک از شکل ها نام نیر
 

وی شماره )  ( :...................... 1نام نیر

وی شماره )  ( :...................... 1مقدار نیر
 

وی شماره )  ( :........................ 2نام نیر

وی شماره )  ....... ( :............... 2مقدار نیر

1 

ید.  -15 وی اصطکاک را نام بیر  عوامل موثر بر نیر
 

5/0 

وع به حرکت یم کند و پس از  -16 کیلومیر بر ساعت به    72ثانیه شعت آن به   6اتومبییل در مسیر مستقیم از حال سکون شر
ی فرمول و یکا الزایم است (   سمت شمال یم رسد شتاب متوسط اتومبیل را حساب کنید. ) نوشتر

1 

 در شکل زیر درزه و گسل را مشخص کنید  – 17

5/0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 15 جمع بارم موفق باشيد              
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