نمونه سواالت علوم نهم | فصل  :01نگاهی به فضا
نام ونام خانوادگی:

آموزشگاه:

نوع آزمون:

کالس:

طراح سوال :گروه علوم نهم

زمان آزمون:

در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید.
-1تصاویر فرضی که از وصل کردن موقعیت ستارگان در آسمان به وجود میآید ،چه نام دارد؟
د) قمر
ج) صورت فلکی
ب) کیهان
الف) شهاب سنگ
 -2کمربند سیارکی بین مدار کدام سیارات واقع شده است؟
د) ناهید و زمین
ج) مشتری و زحل
ب) مریخ و مشتری
الف) زمین و مریخ
 -3کدام یک از واکنشهای زیر منجر به تولید انرژی در خورشید میشود؟
ج) سوختن اکسیژن
ب) تبدیل هلیوم به هیدروژن
الف) تبدیل هیدروژن به هلیوم
 -4تیرهای درخشان نور که به سرعت در آسمان میگذرند ،چه نام دارند؟
د) قمر مصنوعی
ج) سیارک
ب) شهاب
الف) شهاب سنگ
 -5برای تعیین موقعیت یک محل چند ماهواره  GPSنیاز است؟
د)  24ماهواره
ج)  1ماهواره
ب)  2ماهواره
الف)  3ماهواره

د) سوختن هیدروژن

جاهای خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید.
 -6جنس سیارههای درونی منظومۀ شمسی از  .........................و جنس سیارههای بیرونی از  .........................است.
 -7اجرامی مانند ماهوارهها که در مدارهای معینی به دور زمین میچرخند ................................. ،نامیده میشوند.
 -8برای تعیین جهت شمال جغرافیایی در شب از نور ستاره  .........................و در روز از نور  ............................میتوان استفاده کرد.
 -9امکان ارتباطات تلفنی ،ارسال برتامههای رادیو و تلویزیونی توسط ماهوارههای  .............................فراهم میشود.
 -11توسعۀ ساخت تجهیزات دقیق برای مطالعه آسمان از قرن هجدهم تا کنون باعث شده است که این دوران را  .......................بنامند.
-11با توجه به تعریف جدید دانشمندان از سیاره ،چرا پلوتو از ردۀ سیارههای اصلی منظومۀ شمسی خارج شد.؟

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

 -13در علم نجوم ،هر یک از عبارتهای زیر با چه واحدی توصیف میگردند.
 فاصلۀ میان زمین و خورشید: فاصلهای که نور در مدت زمان یک سال طی میکند: -14اختراع هر یک از تجهیزات نجومی زیر منتسب به کدام دانشمند است و کاربرد هر یک را بنویسید؟
کاربرد
مخترع
وسیله یا تجهیز
اسطرالب
رصد خانه مراغه
تلسکوپ
 -15پدیدههای زیر را تعریف کنید.
آلودگی نوری: -بارش شهابی:
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نام ونام خانوادگی:

آموزشگاه:

نوع آزمون:

کالس:

طراح سوال :گروه علوم نهم

زمان آزمون:

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

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

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

ﮐﻼس:

آﻣﻮزﺷﮕﺎه:

ﻃﺮاح ﺳﻮال :ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻧﻬﻢ

ﻧﻮع آزﻣﻮن:

زﻣﺎن آزﻣﻮن:

در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
-1ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ از وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در آﺳﻤﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
د( ﻗﻤﺮ
ج( ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ
ب( ﮐﯿﻬﺎن
اﻟﻒ( ﺷﻬﺎب ﺳﻨﮓ
 -2ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎرﮐﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﮐﺪام ﺳﯿﺎرات واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
د( ﻧﺎﻫﯿﺪ و زﻣﯿﻦ
ج( ﻣﺸﺘﺮي و زﺣﻞ
ب( ﻣﺮﯾﺦ و ﻣﺸﺘﺮي
اﻟﻒ( زﻣﯿﻦ و ﻣﺮﯾﺦ
 -3ﮐﺪام ﯾﮏ از واﮐﻨﺶﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي در ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج( ﺳﻮﺧﺘﻦ اﮐﺴﯿﮋن
ب( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﻠﯿﻮم ﺑﻪ ﻫﯿﺪروژن
اﻟﻒ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ ﻫﻠﯿﻮم
 -4ﺗﯿﺮﻫﺎي درﺧﺸﺎن ﻧﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در آﺳﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺎم دارﻧﺪ؟
د( ﻗﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ج( ﺳﯿﺎرك
ب( ﺷﻬﺎب
اﻟﻒ( ﺷﻬﺎب ﺳﻨﮓ
 -5ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻮاره  GPSﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
د(  24ﻣﺎﻫﻮاره
ج(  1ﻣﺎﻫﻮاره
ب(  2ﻣﺎﻫﻮاره
اﻟﻒ(  3ﻣﺎﻫﻮاره

د( ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﯿﺪروژن

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 -6ﺟﻨﺲ ﺳﯿﺎرهﻫﺎي دروﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ از .....ﺳﻨﮓ .......و ﺟﻨﺲ ﺳﯿﺎرهﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ......ﮔﺎز .......اﺳﺖ.
 -7اﺟﺮاﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ.... ،ﻗﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .....ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -8ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺷﺐ از ﻧﻮر ﺳﺘﺎره ....ﻗﻄﺒﯽ ......و در روز از ﻧﻮر ......ﺧﻮرﺷﯿﺪ .....ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 -9اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ارﺳﺎل ﺑﺮﺗﺎﻣﻪﻫﺎي رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎي ....ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ....ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 -10ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات دﻗﯿﻖ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺳﻤﺎن از ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دوران را ...دوران ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ...ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ.
-11ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺳﯿﺎره ،ﭼﺮا ﭘﻠﻮﺗﻮ از ردة ﺳﯿﺎرهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ.؟
ﺳﯿﺎره ﺑﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪاري ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و داراي ﺟﺮم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺷﮑﻞ ﮐﺮوي و ﺟﺬب اﺟﺮام ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
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.
-12ﺑﺎ رﺳﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ون ﻣﻨﺎﺳﺐ ،راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ ،ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮي و ﮐﯿﻬﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ؟

 -13در ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺎ ﭼﻪ واﺣﺪي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
 ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ :واﺣﺪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﮐﻪ ﻧﻮر در ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺳﺎل ﻧﻮري -14اﺧﺘﺮاع ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺠﻮﻣﯽ زﯾﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﮐﺪام داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
ﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﺨﺘﺮع
وﺳﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﺗﻌﯿﯿﻦ زاوﯾﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﺳﻄﺮﻻب
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﯽ
رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﻏﻪ
وﺳﯿﻠﻪ اي ﻧﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ وﻋﮑﺴﺒﺮداري
ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ
ﺗﻠﺴﮑﻮپ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﮐﻼس:

آﻣﻮزﺷﮕﺎه:

ﻃﺮاح ﺳﻮال :ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻧﻬﻢ

ﻧﻮع آزﻣﻮن:

زﻣﺎن آزﻣﻮن:

 -15ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي زﯾﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻮري :در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﻮر ﻓﺮاوان ﻻﻣﭗﻫﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ در آﺳﻤﺎن ﺷﻬﺮ ،اﻣﮑﺎن رؤﯾﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺷﺐ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻮري ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
 ﺑﺎرش ﺷﻬﺎﺑﯽ :ﺗﯿﺮﻫﺎي درﺧﺸﺎن ﻧﻮر در آﺳﻤﺎن ﺷﺐ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﺳﻨﮓ و ﻏﺒﺎر رﻫﺎ ﺷﺪه از ﻣﺪار ﺳﯿﺎركﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺳﻮزﻧﺪ و ﺷﻬﺎب ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
-16زاوﯾﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﺎره در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺘﻬﺎي درﺟﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﻄﺮﻻب )زاوﯾﻪ  90درﺟﻪ( اﺳﺖ و ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ اﺑﺘﺪاي درﺟﻪ ﺑﻨﺪي )ﺻﻔﺮ درﺟﻪ( اﺳﺖ .زاوﯾﻪ اي ﮐﻪ وزﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ
درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺮاﺑﺮ زاوﯾﻪ ارﺗﻔﺎع اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زاوﯾﻪ ارﺗﻔﺎع در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل  15درﺟﻪ اﺳﺖ.

 -17در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪة ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭼﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ ﻫﻠﯿﻮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮم و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ
ﺟﺮم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺪ.

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