
به نام خدا

مهر آموزشگاه  مشخصات دانش آموز مشخصات امتحان زمان امتحان

ساعت :  علوم تجربی نام درس : نام :

تاریخ :  دوره / رشته :  نام خانوادگی : 

طراح سوال :  دقیقه 80 مدت :  نهم پایه :  شماره کالس : 

رم
واالتس با

ف
ردی

 

1 .کنید پر مناسب کلمه با را زیر های جمله خالی جاهای

بامطالعه ی فسیل های میان الیه های رسوبی مختلف معلوم می شود که هرچه به زمان حال نزدیک تر می شویم ساختمان بدن ( الف

(پیچیده تر –ساده تر جانداران .....................   می شود .)

( وزن –عمودی سطح ).شود می نامیده ........................... شود می وارد جسم جرم بر زمین طرف از که ای جاذبه نیروی (ب

 (میسد – فسفر –گوگرد شود.) یم افتی زیهمواره به همراه نفت خام عنصر نافلز ............. نپ( 

( جسم وارد می شوند اثر یکدیگررا خنثی  دو –یک نیروهای کنش و واکنش همواره هم اندازه هستند و چون به .................. ) ت(

( . نمی کنند –میکنند ....................... )

1

75/0 کنید مشخص را زیر های عبارت بودن نادرست یا درست
غ               ص .   دارند قرار  )گروه ( ستون یک در است برابر آنها اتمی های الیه تعداد که عنصرهایی تناوبی، جدول در الف(
غ                ص                                                                            .اند طول جنس از دو هر جایی جابه و مسافت ب(
غ       ص                                           .کنند می مصرف را هوا اکسید دی کربنتنفس  فرایند با گیاهان کربن چرخه در پ(

2

1 نادرست. ایدرست است  ریز یاز عبارتها کیهر  دیمشخص کن 

درست / نادرستگزاره
استفاده نمود. توانیم یمینیاز اسپاتول آلوم تراتیهم زدن محلول سرب ن یبرا -1

.مییابد افزایش اتمی عدد باال به پایین از تناوبی جدول گروه هر در-2

.داشت نگه روغن یا نفت زیر باید را آلومینیم فلز -3

.است نیتروژن روی، فلز و نیترات آهن میان واکنش از حاصل عنصر-4

3

75/0 درشکل مقابل مراحل راشماره گذاری کنید و به سواالت زیر پاسخ دهید ؟
 دهد؟ می نشان را ماده کدام چرخه
 دهد ؟ کدام مرحله کربن دی اکسید هوا راکاهش می
  کدام مرحله مصنوعی است

4

5/0 است؟ بیشتر تحرکم کدام طسمتو سرعت ار،ه نمودب وجهت با 5

5/0 روی یکسان های جرم با  Aو  B  شکل مکعبی جسم دو  

:شکل مطابق ، دارند قرار صاف سطح یک

؟ ...............گیرد می بیشتری شتاب جسم کدامالف(
.........................کنید؟ بیان را خود دلیل )ب

6

5/0  ست؟یآن چ یل وکلول م واست. فرم ریز یساختار ل وفرم یدارا نیریسپآ 
)در هر راس یک اتم کربن وجود دارد و ظرفیت کربن با پیوند با اتم های هیدروژن کامل می شود (

؟باشد17آن بن و هیدروژن کر هایاد اتم داختالف تع بنویسید که را  نیآلکا یل ولک ول م وفرم -ب

7

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 : هموگلوبین 8

  دارد؟ وجود خونی های سلول از یک کدام در )الف

 دارد؟ وجود آن ساختار در فلزی یون کدام )ب

5/0 

 : مطلوب است است(  2-8-18-18-8) یالکترون شیآرا یدارا  −𝑿   ونی 9

 X:دورة شماره )الف

 X:گروه نام )ب

5/0 

  اقیانوسی و ای قاره ورقه دو برخورد هنگام -الف 10
  ؟ رود می دیگری زیر به کدامیک

  .ببرید نام را ها ورقه حرکت نوع این از حاصل های پدیده از مورد دو -ب
 
 

75/0 

(دیکن یدادن فعل جمله خوددار رییاز تغ ).دیکن حیوجود دارد،آن را مشخص و تصح یغلط علم کی ریاز جمالت ز کیدر هر  11  
 

موجود در هسته آنها با هم برابر است یتعداد نوترونها رند،یگیقرار م یستون از جدول تناوب کیکه در  ییعنصرها(الف  
 

مولکول درشت بوجود آمده است یادیشده است که از اتصال تعداد ز لیتشک یبلند ریاز زنج مریهر پل (ب  
 

کنندیم یریدندان جلوگ یدگیهستند که از پوس یکلر از جمله مواد باتیترک (ج  

75/0 

  است، خطی کربوهیدارت دو مخلوط حاوی زیر های بشکه از هریک 12
 سازی جدا تر آسان یک کدام تقطیر روش به شما نظر به

 شود؟چرا؟ می 

5/0 

 است؟ شتریشده در کدام مولکول ب لیتشک یکواالنس وندهاییتعدادپ(1 13
 CO 2 -ت                     Cl 2 -پ               O 2 -ب                   NH 3 -الف

........ شامل ....... الکترون است وندی......... وجود دارد . هر پ وندیدر مولکول آب ........ پ(2  
دو – کوواالنسی – کوواالنسی – چهار (ب                           دو – یونی – یونی –دو  (الف  
 رچها – کوواالنسی – کوواالنسی – دو (ت               دو – کوواالنسی – ینسکوواال –دو (پ
 وقتی گفته می شود شتاب حرکت صفر است منظور چیست ؟ (3

 جسم ایستاده است        -ب                                   رعت صفر است    س -الف
 سرعت جسم زیاد و کم میشود -ت                 رکت جسم ثابت است     سرعت ح -پ   
 است؟ شتریب میزیبا فلز من ریز یاز عنصرها کیسرعت واکنش کدام(4

 ( z=35( برم ) ت            (      z=17کلر) )پ          (z=9فلوئور) )ب    (   z=53ید ) )الف
 ) چپ به راست از ( است؟ شده تشکیل پیوند اشتراکی ........... و الکترون اشتراکی ........... از اتن مولکول یک )5

 4-12(ت                        6-12( پ                  14-7( ب                       2-4(الف
 وجود دارد؟ یدورة جدول تناوب نیدر سوم فلزیچند عنصر)6

 7(ت                              3(پ                         8(ب                            4(الف

5/1 

 )دارد نمره فرمول نوشتن ( کنید حل را زیر مسائل 14

  .باشد  N / kg  3  جسم شتاب اگر شکل به توجه با

 است؟ کیلوگرم چند جسم جرم کنید حساب

5/0 

  .دهید پاسخ سواالت به شده داده نمودار به توجه با 15

  زمانی چه در و متوقف زمان چه در حرکت شروع از پس متحرک (الف

 کند؟ می حرکت به شروع مجددا 

 متحرک سرعت با ثانیه چهار تا صفر زمانی بازه در را متحرک سرعت( ب

 .کنید مقایسه ثانیه 20تا 8 زمانی ی بازه در 

5/0 
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وارد می شود وشتابی mو یکبار هم جهت بر جسمی به جرم دونیرکمتر است این F1 از نیروی F2 ونیروی  F1=80Nنیروی  16

معادل  
𝒎

𝐬𝟐
می گیرد زمانی که خالف جهت بر جسم وارد می شود شتابی معادل  8  

𝒎

𝐬𝟐
 را حساب کنید.F2ومیزان mمی گیرد  4  

 
 
 

5/0 

 N 90شمال                                                    تعیین کنید             را در شکل زیر Oبرنقطه وارد  نیروی خالص وجهت نیرو 17

                                                                                                                         . 

                                                                                                                                                          N 30                0     

                                                                                 N 50جنوب                                                                                                                                                                  

5/0 

  سال میلیون 200 سن به راهنمایی فسیل  Cالیه در مقابل رسوبی توالی در اگر 18
 :باشند داشته وجود سال میلیون 350 سن با هایی فسیل A الیه در و

 است؟ چقدر B الیه تقریبی سن)الف

 است؟ تر قدیمی الیه کدام از F آذرین رگه)ب

5/0 

 کنید انتخاب پرانتز داخل کلمات از را زیر های جمله از باهریک مرتبط مفاهیم 19

 » شونده تند حرکت-یکنواخت حرکت-تقطیر-زلزله-نیوتن دوم قانون-نیوتن سوم قانون «

 ..........................است شده پدیده این ایجاد باعث خمیرکره همرفتی جریان -الف

 ..........................است مربوط فیزیکی قانون این به سواری قایق در پاروزدن -ب

 .................................میگیرد صورت جوش نقطه اختالف براساس جداسازی-پ

  ........................نوع حرکت جسم در حال سقوط آزاد  -ت

1 

  )دهید تغییر را جمالت فعل نباید که کنید توجه (.بنویسید را آنها درست و کشیده خط آنها زیر .دارد وجود علمی غلط دو زیر متن در 20

 به نسبت مواد چگالی بنابراین .است زیادتر دما آن پایین قسمت در .دارد خمیری حالت معین، فشار و دما شرایط دلیل به کره سُست

 حرکت باعث و آیند می باال ها ورقه بین شکاف محل از و کنند می حرکت باال سمت به خمیری مواد پس است، بیشتر باالیی قسمت

 خورده چین حالت به و شده خارج افقی حالت از رسوبات کره، سنگ های ورقه برخورد و حرکت اثر در .شوند می کره سنگ های ورقه

  .آورند می وجود به را ها گسل ترتیب، این به و آیند درمی

5/0 

 وشیر خودبسته پشت اکسید دی بن راازگازکر کپسولی دار چرخ های کفش باپوشیدن شخصی مقابل درشکل 21 

 دهید می توضیح نیوتن قانونکدام از بااستفاده.کند رابازمی آن

 بیان کنید . کند؟ می حرکت چراشخص 
 
 
 

5/0 

22 
 
 
 
 

 

 . دیوصل کن گریکدیخط به  باآ  به یکی از عبارت های ستون ب مربوط است .  ستون یاز عبارت ها کیهر 

آ ستون  ب ستون 

 نام دارد. چهکربن  درویه نیساده تر (الف

به منظور حفاظت  لیاتومب نانیسرنش یبرا یمنیبستن کمربند ا (ب

 است    وتنین ............آنها از اثرات قانون 

 شود. یاستفاده م خیبه عنوان ضد  بیترک نیاز ا (ج

 را مطرح کرد. ها انوسیگسترش بستر اق هیبار فرض نیاول(د

 

 هس یهر(1           

 دوم(2           

 اتن یپل (3           

 متان (4           

 کولیگل لنیات (5          

 ( اول 6          

 (مورد از ستون ب اضافه است 2) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

           

 

    

  نمره  15موفق باشید                                                 جمع بارم :                                                                          
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  پاسخنامه 

  نمی کنند –دو  -تگوگرد                   -پوزن                   -پیچیده تر              ب -الف 1

  الف(غ              ب(ص               پ(غ 2

  (غ4(غ                3(ص                2(غ                 1 3

  سوزاندن سوخت های فسیلی –فتوسنتز  –کربن  4

  چون در زمان مساوی میزان تغییر مکان آن بیشتر است  – Aمتحرک  5

  مقدار شتاب جسم با نیروی خالص وارد شده بر آن رابطه ی مستقیم دارد  -ب                   Aجسم  -الف 6

7 C9H7O4                           ب-        (2n + 2) – n = 17        n = 15         C15H32  

  2آهن + -گلبول قرمز            ب -الف  8

  7هالوژن ها ،گروه  -ب             5-الف 9

  گودال اقیانوسی –آتشفشان روی قاره ها  –زلزله  -اقیانوسی                       ب -الف 10

 سادهدرشت              -تعداد الکترون های مدار آخرشان برابر است               ب -الف 11
 کلر              فلوئور -ج

 

12 A – چون اختالف تعداد اتم های کربن و در نتیجه اختالف نقطه ی جوش آن ها کمتر است  

  ( پ6( پ                   5( ب               4               پ( 3(پ              2(ت              1 13

14                                             

                                M= 40  Kg         
𝟏𝟐𝟎

𝑴
  =  3              

𝑭

𝑴
   a=  

 

 

 متوقف شده است  8شروع به حرکت کرده و ثانیه   4ثانیه  -الف 15
 ثانیه سرعت بیشتر است چون مقدار شیب خط آن بیشتر است   4در صفر تا  -ب

 

16                        F1 + F2 = 8M                      F1 – F2 = 4M       

              F2 =
  𝟖𝟎

𝟑
          M=  

𝟒𝟎

𝟑
                                                                                             

      

 

17                                                   40=90-50 
 نیوتن به طرف شمال شرقی                                                     50با استفاده از قضیه فیثاغورث  نیروی خالص 

 

  E -ب                           350تا  200بین  -الف 18

  قانون سوم نیوتن -زلزله                        ب -الف 19

  بیشتر                    کمتر                                           گسل                رشته کوه روی قاره 20

  خروج گاز نیروی کنش به هوا وارد کرده و هوا نیروی واکنش به گاز و شخص وارد میکند  –قانون سوم نیوتن  21

  1-د                 5-ج                        6 -ب                      4-الف 22

23   

24   

25   
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