
  مهر آموزاگشه : مشخصات دانش آموز:                                                   زمان آزمون مشخصات  آزمون 

 
 

 انم :  صبح8ساعت :  (1395ردس : علوم تجربی  نوبت  اول)دیماه 

 انم خانوادگی:                         25/10/95 :اترخی ) متوسطه اول (نهمپاهی :

 دبیرامضاء  نمره آزمون شماره کارت : دقیقه80مدت آزمون :  طراح : م . حبیبی

 پس به آنها پاسخ بدهدانش آموز عزیز سالم ، این آزمون از آموخته های شما در طی سال تحصیلی می باشد پس با اطمینان وبا دقت بسیار سواالت را مطالعه کن وس

 بارم  ردیف

 .کنید کامل مناسب ی کلمه با را خالی جای(1  الف

 .میشود یافت فراوانی به.................. عنصر گلبول های قرمز خون ساختار در

 ".میشوند تجزیه زیست محیط در راحتی به پالستیکها". کنید تعیین را روبرو عبارت نادرستی یا درستی (2

 ؟ باشد می مصنوعی پلیمر کدام زیر های پلیمر میان از (3

 سلولز (د                           ابریشم (ج            تفلون (ب                پشم (الف

 (مورد دو) دارد؟ انسان امروز زندگی در زیادی کاربرد مس فلز چرا (4

 میدهند؟ قرار ستون یک در اساسی چه بر را عناصر دانشمندان (5

 ؟ است سولفوریک اسید  های کاربرد از یک کدام(6

 ج                                                         ب                                               الف       

25/ 

 

25/ 

 

25/ 

 

5/ 

5/ 

 

25/ 

   

 علت را بیان کنید .؟ است یونی جامد یک ساختمان ی دهنده نشان زیر شکل کدام (1 ب

 (ج(                                  ب (                                          الف
 

 

5/ 

 

 ساختار با را ها اتم این از احتمالی ترکیب دو باشند هیدروژن دیگر های واتم ،کربن رنگ تیره های اتم که صورتی در(2

 دهید پیشنهاد مولکولی

 

 

5/ 

 

 تخم مرغ                                                                        کنید بیان رو به رو شکل به توجه با(3

 ب                                                   الف                           ؟ چرا ؟ دارد وجود نمک آب ظرف کدام در

 

5/ 

 

  H                                                               بگویید متان مولکول در ساختار اتمی به توجه (با4

 H        C       H                        است؟ با هیدروژن پیوند برقرار کرده  ی پیوند ه نوعچ با کربنهای  اتم الف(

 H                                      است؟ شده گذاشته اشتراک به الکترون چند متان مولکول در رفته هم ج(روی

 

 

5/ 

       ادامه سواالت در صفحه بعد                                                           

  زندگی مواد ونقش آنها درفصل اول : 

 رفتار اتم ها با یکدیگرفصل دوم :

www.ngo82.irwww.ngo82.ir

http://www.ngo82.ir


 بارم دوم سواالت علوم تجربی پایه نهم  صفحه ردیف

   

 : است آمده زیر در هیدروکربن چند شیمیایی فرمول(1  پ

" C16H34 - C20H42 - C17H36 - C12H26 "             

 ؟ دارد وجودها هیدروکربن در کربن های اتم وتعداد جوش نقطه بین ای رابطه چه )الف

 

 ب( اگر این هیدروکربن ها را درون ظرف بریزیم کدام یک از آنها در ظرف شماره یک قرار دارد ؟ چرا ؟

 

 

                                                           3                   1                   2                   4 

 

5/ 

 

 

5/ 

 . دهد می نشان را کربن چرخه یک زیر شکل(2

                         )نام پدیده مورد نظر است( ؟ شود می مصرف اکسید دی کربن گاز مرحله کدام در )الف

 ) مورد 2( ؟ دارد دنبال به را آثاری چه کربن طبیعی چرخه خوردن برهم )ب

 

75/ 

   

متری خود را به 500 عبور می کند وطی مسیر  1ز نقطه ا  m/s   20(خودرویی مطابق شکل با تندی متوسط وثابت 1 ت

 ) نوشتن فرمول الزامی است (  چند ثانیه است ؟ 2به 1می رساند زمان رسیدن خودرو از نقطه  2نقطه 

 متر500                                                                                                       

 

75/ 

 

ند . شتاب حرکت کدام متحرک بیشتر از تحرک را با گذشت زمان نشان می دهنمودار های زیر تغییرات سرعت یک م( 2

 چرا   ؟  بقیه است ؟ 
 تغییرات سرعت                     ت سرعت           تغییرا              تغییرات سرعت                         تغییرات سرعت                                

 د            ج                       ب                                  الف                                      
 

 زمان                                  زمان                         زمان                                                        زمان   

5/ 

 موشی جهت رسیدن به انبارگندم مسیرزیر را طی می کند جابجایی موش در این صورت چقدر است ؟(3

    
 متر                                                                                     300متر          400                                                                                                          

75/ 

  ادامه سواالت در صفحه بعد  

 فصل سوم : به دنبال محیطی بهتر برای زندگی 

 فصل چهارم : حرکت چیست 
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  مهر آموزاگشه : مشخصات دانش آموز:                                                   زمان آزمون مشخصات  آزمون 

 
 

 انم :  صبح8ساعت :  (1395ردس : علوم تجربی  نوبت  اول)دیماه 

 انم خانوادگی:                         25/10/95اترخی : ) متوسطه اول (نهمپاهی :

 امضاء متوسطه اول : شاهد هدی  آموزاگشه شماره کارت : دقیقه  80 مدت آزمون :  طراح : م . حبیبی

 بارم صفحه سوم سواالت درس علوم پایه نهم ردیف

 

 

 ث
 .در حال افتادن از درخت است  / کیلوگرم2به جرم  در شکل زیر سیبی ( 1

 ( است الزامی فرمول نوشتن)  کنید محاسبه را کند می وارد سیب به زمین که نیرویی مقدار( الف

 

 . دهید توضیح را خود ؟پاسخ کند می وارد زمین به نیرو مقدار چه سیب(ب

 

75/ 

 

 

 

5/ 

 ؟ دارد نقش اصطکاکی نیروی نوع چه زیر تصاویر از کدام هر در( 2

                                                                                               ..............                         ............. 

5/ 

 با استبا یک دست  زدن پارو مشغول آب جریان خالف جهت در رودخانه یک روی بر بادبانی قایق یک با فردی( 3

 کنید حساب را او برنده پیش نیروی ومقدار حرکت جهت شده داده ونیروهای شکل به توجه

 

5/ 

   

 ج

 
 1 .کنید بیان را آنها وتفاوت کنید مقایسه هم با را زیر های شکل(1

 /5 برای اثبات متصل بودن قاره ها در گذشته  از آن استفاده می کردند رانام ببرید .دو مورد از شواهدی که موافقان وگنر (2

   

در شکل زیرفسیل  یک تریلوبیت  را می بینید که این فسیل جزء فسیل های راهنما می باشد با توجه به این موضوع دو (1 چ

 ویژگی مهم این فسیل را بیان کنید .

5/ 

 میلیون سال پیش باشد بیان کنید 250مربوط به  3شماره در شکل زیر اگر فسیل (2

                                                                                                  حدوداَ مربوط به چه زمانی می باشند؟  چرا  ؟             5و2فسیل شماره 

1 

  ادامه سواالت در صفحه بعد                                

  پنجم : نیرو فصل 

 فصل ششم : زمین ساخت ورقه ای 

 فصل هفتم :آثاری از گذشته زمین

www.ngo82.irwww.ngo82.ir
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 بارم صفحه چهارم سواالت پایه نهم ردیف

   

 کدام یک از نمودار های زیر رابطه فشار با مساحت سطح تحت فشار را به خوبی نشان می دهد ؟ علت را پاسخ دهید (1 ح

 فشار                                                                 فشار                                                                                     

 طحمساحت سطح                                               مساحت س                                

 الف                                                                  ب                                                           

5/ 

 ؟ چرا ؟  فاطمه می خواهد به باغچه آب بدهد او از کدام آبپاش استفاده کند تا آب دادن به باغچه سریع تر انجام شود (2

                                                   

 

 ب                                              پ         الف                                                                            

75/ 

 چند زمین بر گلدان فشار باشد مربع متر سانتی 40 زمین با آن تماس سطح و باشد داشته وزن نیوتن 200 گلدانی اگر( 3

 است؟ مربع متر سانتی بر نیوتن

 

75/ 

وند هب ره رپنده زد" اش نمی دهد، ولی آن را داخل الهن ای می ای داهن " خدا  اندا
  HABIBI پیروز وسربلند باشید .                                                      

 فصل هشتم : فشار وآثار آن 

www.ngo82.irwww.ngo82.ir
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