
نگاهی به فضا: 01فصل  |نهم  علوم نمونه سواالت

نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

گروه علوم نهم طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید.
آید، چه نام دارد؟تصاویر فرضی که از وصل کردن موقعیت ستارگان در آسمان به وجود می-1

 قمرد(                       صورت فلکیج(                         کیهانب(  شهاب سنگالف( 
؟کمربند سیارکی بین مدار کدام سیارات واقع شده است -2

 زمینناهید و د(            مشتری و زحلج(               مریخ و مشتریب(  زمین و مریخالف( 
شود؟های زیر منجر به تولید انرژی در خورشید میواکنشکدام یک از  -3

 سوختن هیدروژند(            سوختن اکسیژنج(  تبدیل هلیوم به هیدروژن ب(  تبدیل هیدروژن به هلیومالف( 
گذرند، چه نام دارند؟میتیرهای درخشان نور که به سرعت در آسمان  -4

 قمر مصنوعید(   سیارکج(   شهابب(  شهاب سنگالف( 
نیاز است؟  GPSبرای تعیین موقعیت یک محل چند ماهواره  -5

 ماهواره 24د(  ماهواره 1ج(  ماهواره 2ب(                    ماهواره 3الف( 

جاهای خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید.
های بیرونی از ......................... است.های درونی منظومۀ شمسی از ......................... و جنس سیارهجنس سیاره -6
شوند.چرخند، ................................. نامیده میدور زمین میها که در مدارهای معینی به اجرامی مانند ماهواره -7
توان استفاده کرد.برای تعیین جهت شمال جغرافیایی در شب از نور ستاره ......................... و در روز از نور ............................ می -8
شود.های ............................. فراهم میرادیو و تلویزیونی توسط ماهوارههای امکان ارتباطات تلفنی، ارسال برتامه -9

توسعۀ ساخت تجهیزات دقیق برای مطالعه آسمان از قرن هجدهم تا کنون باعث شده است که این دوران را ....................... بنامند. -11

؟های اصلی منظومۀ شمسی خارج شد.پلوتو از ردۀ سیاره با توجه به تعریف جدید دانشمندان از سیاره، چرا-11

؟با رسم یک نمودار ون مناسب، رابطۀ بین منظومۀ شمسی، کهکشان راه شیری و کیهان را نشان دهید-12

گردند.های زیر با چه واحدی توصیف میدر علم نجوم، هر یک از عبارت -13
 فاصلۀ میان زمین و خورشید: - 
کند:ای که نور در مدت زمان یک سال طی میفاصله - 

؟اختراع هر یک از تجهیزات نجومی زیر منتسب به کدام دانشمند است و کاربرد هر یک را بنویسید -14

کاربردمخترعوسیله یا تجهیز

اسطرالب

رصد خانه مراغه

تلسکوپ

های زیر را تعریف کنید.پدیده  -15
آلودگی نوری:- 

بارش شهابی: -
www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



نگاهی به فضا: 01فصل  |نهم  علوم نمونه سواالت

نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

گروه علوم نهم طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

زاویه ارتفاع ستاره در شکل زیر چند درجه است؟-16

رسد؟در شکل زیر عناصر تشکیل دهندۀ خورشید را مشخص کنید. در چه صورت زندگی خورشید به پایان می -17

در شکل زیر جهت قبلۀ بیرجند را با رسم بردار نشان دهید.درجه باشد،  61اگر زاویۀ انحراف قبله در شهر بیرجند برابر  -18
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نگاهی به فضا: 10فصل |نهم علومنمونه سواالت
نام ونام خانوادگی:

کالس:
آموزشگاه:

گروه علوم نهمطراح سوال:
نوع آزمون:

زمان آزمون:

در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید.
آید، چه نام دارد؟تصاویر فرضی که از وصل کردن موقعیت ستارگان در آسمان به وجود می- 1

قمرد) صورت فلکیج) کیهانب) شهاب سنگالف) 
؟کمربند سیارکی بین مدار کدام سیارات واقع شده است- 2

زمینناهید و د) مشتري و زحلج) مریخ و مشتريب) زمین و مریخالف) 
شود؟هاي زیر منجر به تولید انرژي در خورشید میواکنشکدام یک از - 3

سوختن هیدروژند) سوختن اکسیژنج) تبدیل هلیوم به هیدروژن             ب) تبدیل هیدروژن به هلیومالف) 
گذرند، چه نام دارند؟میتیرهاي درخشان نور که به سرعت در آسمان - 4

قمر مصنوعید) سیاركج) شهابب) شهاب سنگالف) 
نیاز است؟GPSبراي تعیین موقعیت یک محل چند ماهواره - 5

ماهواره24د) ماهواره1ج) ماهواره2ب) ماهواره3الف) 

جاهاي خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید.
....... است.گازهاي بیرونی از ............. و جنس سیارهسنگهاي درونی منظومۀ شمسی از .....جنس سیاره- 6
شوند...... نامیده میقمر مصنوعی....چرخند، ها که در مدارهاي معینی به دور زمین میاجرامی مانند ماهواره- 7
توان استفاده کرد...... میخورشید...... و در روز از نور ......قطبیبراي تعیین جهت شمال جغرافیایی در شب از نور ستاره ....- 8
شود.م می.... فراهمخابراتیهاي ....هاي رادیو و تلویزیونی توسط ماهوارهامکان ارتباطات تلفنی، ارسال برتامه- 9

... بنامند.دوران کهکشانی..توسعۀ ساخت تجهیزات دقیق براي مطالعه آسمان از قرن هجدهم تا کنون باعث شده است که این دوران را .-10
؟هاي اصلی منظومۀ شمسی خارج شد.با توجه به تعریف جدید دانشمندان از سیاره، چرا پلوتو از ردة سیاره-11

تر چرخد و داراي جرم کافی براي ایجاد شکل کروي و جذب اجرام کوچکشود که در مداري به دور خورشید میمیسیاره به جرمی گفته 
.اطراف مدار خود باشد. اما پلوتو به دلیل جرم کم و عدم توانایی در جذب اجرام کوچک تر اطراف مدار خود، از رده سیاره ها خارج شده است

؟رابطۀ بین منظومۀ شمسی، کهکشان راه شیري و کیهان را نشان دهیدبا رسم یک نمودار ون مناسب، -12

گردند.هاي زیر با چه واحدي توصیف میدر علم نجوم، هر یک از عبارت-13
واحد نجومیفاصلۀ میان زمین و خورشید:- 
سال نوريکند:اي که نور در مدت زمان یک سال طی میفاصله- 

؟اختراع هر یک از تجهیزات نجومی زیر منتسب به کدام دانشمند است و کاربرد هر یک را بنویسید-14
کاربردمخترعوسیله یا تجهیز

تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و سایر مطالعات نجومیدانشمندان مسلماناسطرالب
هاي آسمانی گیري پدیدهجایی براي مشاهده و بررسی و اندازهخواجه نصیرالدین طوسیرصد خانه مراغه

وعکسبرداري آسمانیراممطالعه اجوسیله اي نوري است که جهت مشاهده وگالیلهتلسکوپ
کاربرده می شوده از آنها ب
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نگاهی به فضا: 10فصل |نهم علومنمونه سواالت
نام ونام خانوادگی:

کالس:
آموزشگاه:

گروه علوم نهمطراح سوال:
نوع آزمون:

زمان آزمون:

هاي زیر را تعریف کنید.پدیده-15
هاي روشنایی در آسمان شهر، امکان رؤیت ستارگان در شب به فراوان المپدر شهرهاي بزرگ به دلیل وجود نور آلودگی نوري:- 

گویند.خوبی وجود ندارد که به این پدیده آلودگی نوري می
ها هستند که در تیرهاي درخشان نور در آسمان شب که در حقیقت قطعاتی از سنگ و غبار رها شده از مدار سیاركبارش شهابی:- 

آورند.سوزند و شهاب ها را به وجود میه جو زمین میهنگام ورود ب
زاویه ارتفاع ستاره در شکل زیر چند درجه است؟-16

درجه) است و سمت دیگر ابتداي درجه بندي (صفر درجه) است. زاویه اي که وزنه با مبدأ 90محل ناظر انتهاي درجه بندي اسطرالب (زاویه 
درجه است.15است. بنابراین زاویه ارتفاع در این مثال سازد برابر زاویه ارتفاعدرجه بندي می

رسد؟در شکل زیر عناصر تشکیل دهندة خورشید را مشخص کنید. در چه صورت زندگی خورشید به پایان می-17
. این تبدیل همراه شودبه طور مداوم هیدروژن به هلیوم تبدیل می

است. کاهش با کاهش جرم و تولید انرژي به صورت گرما و نور 
جرم تا زمانی ادامه خواهد یافت که خورشید به پایان زندگی خود 

برسد.

درجه باشد، در شکل زیر جهت قبلۀ بیرجند را با رسم بردار نشان دهید.61اگر زاویۀ انحراف قبله در شهر بیرجند برابر -18

جنوب

قبله °61
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