
 درس علوم تجربی

 پایه: نهم

 دقیقه 70مدت:  

 به نام خدا

  دبیرستان 

 تاریخ: 

 نام ونام خانوادگی:

 صفحه 3 تعداد صفحات:

 طراح: آقای خندانی

 فصل اول

 (75/0کند؟ چرا؟ ) زودتر تغییر رنگ ایجاد می کبود کدام فلز زیر در محلول کات -1

  آهن                      روی                          سم                             منیزیم

 (75/0) پاسخ دهید:  15Pآرایش الکترونی با توجه به  -2

 عنصرها قرار دارد؟ عنصر در کدام گروه)ستون( جدولاین الف( 

 ب( در کدام دوره)ردیف افقی( جدول عنصرها قرار دارد؟

 سازی؟ رود یا کبریت پ( فسفر در مغز مداد به کار می

 (5/0برای هر بسپار طبیعی زیر یک مثال بنویسید؟ ) -3

 الف( گیاهی:                                                        ب( جانوری: 

 فصل دوم

 (1) ( مربوط است:Naعنصر سدیم) هر دو آرایش الکترونی زیر به -1

 کدام یک یون سدیم است؟ الف(

  شیمیایی یون سدیم را بنویسید.ب( نماد 

 پ( این یون کاتیون است یا آنیون؟

 ی این یون در قلب و مغز چیست؟ فهت( وظی

 (25/0گویند. ) می ................................................................های مثبت و منفی  به جاذبه بین یون -2

 (1) متان پاسخ دهید: ی مولکول فرمول گستردهبا دقت در  -3

 الف( در این مولکول هر اتم کربن؛ چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟

 چند الکترون هست؟ آخر هر اتم هیدروژن در مولکول متانب( در مدار 

 پ( این مولکول، چند پیوند اشتراکی دارد؟

 ت( هر پیوند اشتراکی شامل چند الکترون هست؟

 فصل سوم

 (5/0) ید.با استفاده از کلمات داخل کمانک کامل کن -1

آن شده که   .............................................در هواکره و در نتیجه افزایش  .............................................های فسیلی باعث افزایش  سوزاندن سوخت»

 «ها گشته است. های قطبی و تغییر فصل این هم موضوع سبب ذوب یخ

 آلودگی( –اکسید  دی کربن –در آب باران انحالل  –دما  –)فتوسنتز 

 1صفحه 



 (75/0) چرا؟ هیدروکربن زیر مربوط است؟ در نمودار زیر، ستون الف به کدام -2

(𝑪𝟐𝟎𝑯𝟒𝟐 − 𝟑 − 𝑪𝟖𝑯𝟏𝟖 − 𝟐 − 𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎
−𝟏) 

 

به مخلوطی از چند هیدروکربن در برج تقطیر نفت خام که نقطه جوش نزدیک به هم دارند چه  -3

 (25/0گویند؟) می

 (5/0ها چیست؟ ) شود عنصرهای اصلی سازنده پالستیک تغییر شیمیایی زیر که در آن پالستیک تولید میبا توجه به  -4

𝒏𝒄𝟐𝑯𝟒 → (𝑪𝟐𝑯𝟒)𝒏 

 فصل چهارم

 (5/0نقشه مفهومی زیر را کامل کنید: ) -1

. است … . تندی ← یکنواخت − 1

. کندمی سرعت تغییر  ←. … − 2
}  انواع حرکت

 زمان یک متحرک:-با توجه به نمودار مسافت -2

ی دوم چند متر بر ثانیه است؟  الف( تندی حرکت این متحرک در ثانیه

 (75/0) )حل با فرمول(

  (5/0ب( تندی آن چند کیلومتر بر ساعت است؟ )

 (5/0)متر گزارش شده است. 45مسافت پرش سنجاب پرنده تا  -3

 بازگردد: Aپریده و دوباره به درخت  Bبه درخت  Aاگر او از درخت 

 جایی او چند متر است؟          ب( مسافت او چند متر است؟ الف( جابه

 فصل پنجم

هستند یا نه؟  متوازندر یک ارتفاع ثابت با سرعت ثابت در حال پرواز باشد نیروهای آن وقتی هواپیمایی  -1

 (75/0چرا؟)

 (75/0الف( شتاب جسم زیر را حساب کنید)حل با فرمول( ) -2

( چند نیوتن است؟ )حل که با نیروی وزن آن برابر استب( نیروی عمودی سطح آن)

  10N/kg (75/0)شتاب جاذبه زمین »با فرمول(

 2صفحه 



 فصل ششم

 (1عبارات مربوط به هر یک را مشخص کنید)یک مورد اضافیست( ) -1

 میلیون سال پیش(200الف( خشکی بزرگ اولیه)

 ی خزر باقیمانده آن دریاست. ب( دریاچه

 ترین قاره که باالی خط استوا بوده است. پ( قدیمی

 ت( اقیانوس بزرگ اولیه

 پانتاالسا -1

 لورازیا -2

 گندوانا -3

 تتیس -4

 آ پانگه -5
 

 (5/0در متن زیر یک غلط علمی را یافته و صحیح آن را بنویسید. ) -2

 «.شود کره پدیده همرفت ایجاد می های باال و پایین سنگ سمتبه دلیل اختالف دما و چگالی بین ق»

 (5/0) درزه است؟ کدام یککدام یک گسل و  -3

 

 فصل هفتم

 (5/0در چند مورد زیر احتمال تشکیل فسیل کامل بیشتر است؟ ) -1

 ها( مرداب –های طبیعی  یخچال –ها  دریاچه –گیاهان صمغ  –)مواد نفتی 

وجود میلیون سال C ،200ی  میلیون سال و در الیه 250فسیل راهنمایی به سن  Aی  در الیه ردر شکل زیر اگ -2

 (75/0) داشته باشد.

 چقدر است؟  Bالف( سن تقریبی الیه

 ب( کدام الیه از بقیه جدیدتر است؟

 شود؟ پ( در کدام الیه فسیل جدیدتری یافت می

 

F 

D 

 C 

 B 
 

A  
 (5/0) های رسوبی کوهستان بیانگر: وجود فسیل مرجان در الیه -3

 ا عمیق(ی آن منطقه بوده است؟)کم عمق ی الف( چه نوع محیط دریایی در گذشته

 ب( آب آن محیط گرم بوده یا سرد؟

 (5/0) دو ویژگی سنگهای رسوبی را نام ببرید؟ -4
 

 3صفحه 



 

 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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