
باسمه تعالی

اداره کل شهرستان هاي استان تهران:                    نام و نام خانوادگی
)الزهراآموزشگاه (بهارستان2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه :       کالس
)95-96سال تحصیلی ( امتحانات نوبت اول :                       نام پدر

علوم تجربی : نام درس 
95/    10:      /     تاریخ آزمون نهم:  پایه

:           شماره صندلی
ندارد دارد : نیاز به پاسخنامه دقیقه75: مدت زمان پاسخگویی

قربانی:نام دبیر 
لطفا با خودکار مشکی یا آبی پاسخ دهید 2: تعداد صفحه15:  تعداد سواالت 

بارم ردیف
.جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید 1

)نیونآ- کاتیون. (تبدیل می شوند....................از دست دادن الکترون به اتمهاي فلزات با- الف

)جنبشی- ایستایی.(باعث متوقف شدن جسم میشود....................اصطکاك، وقتی جسمی روي زمین سر میخورد)ب

1

.از چهارگزینه داده شده گزینه صحیح را انتخاب کنید 2

در چیست ؟Beو  Mgشباهت  - الف

عدد جرمی   -دج عدد اتمی  تعداد الکترون هاي الیه آخر -بهامدارتعداد - الف

؟می کند زمستان  جلوگیري در خودروآب کدامیک از از یخ زدن- -ب

آب آهک -داتانول -جاتیلن گلیکول  -بآمونیاك - الف

1

.جمالت غلط را تصحیح کنید 3

.است پاسکال یانیوتن بر سانتی متر مربعواحد فشار)الف

.شودهر چه از سطح زمین دور می شویم فشار هوا بیشتر می)ب

. زندیمزنگیهنآظروفزازودتریمسظروف)ج

. وجب رسانایی الکتریکی  آب  می شود مدرآبمولکولی باتیترکشدنحل)د

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 

2

1دانشمندان در تعیین سن الیه هاي رسوبی به چه مواردي دقت می کنند ؟4

نمره به عدد

نمره به حروف

نمره تجدید نظر

ء و دبیر و امحل امض
تاریخ

محل مهر آموزشگاه  √
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کدام جسم فشار - الف. با توجه به شکل به سواالت پاسخ دهید 9
بیشتري به زمین وارد می کند ؟ 

به چه دلیل ؟-ب
1

.کدامیک از ترکیبات زیر نقطه جوش باالتري دارند ؟ علت را توضیح دهید 10
C 20H 42                         C8H18

1
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