
 

 ي:نام و نام خانوادگ

 نام پدر :              

 نام درس : علوم تجربي 

 

 داره كل آموزش و پرورش استان اصفهانا

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 دبيرستان حاج حسين نوايي 

 نهمپايه  دوره اول متوسطه

     97/ 22/10تاريخ امتحان : 

دقيقه         60زمان امتحان :     

    
 

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد . 1

 الف ) بخش عمده گاز نيتروژن به عنوان ماده اوليه براي توليد ................ به كار مي رود.

 د.نداراي .............. نيز مي باشب) عنصرهاي سازنده مواد پالستيكي عالوه بر هيدروژن 

 ج) كل مسير طي شده بين شروع تا پايان حركت را ................. مي نامند.

 د) درياچه خزر در شمال كشورمان باقي مانده ................ است.

 بارم

1 

 

 جمالت صحيح را با ص و جمالت غلط را با غ مشخص كنيد. 2

 جسم متوازن باشند برآيند نيروها صفر مي شود. الف ) اگر نيروهاي وارد بر

 .يكي از كاربردهاي سولفوريك اسيد در چرم سازي مي باشدب) 

 ج) وقتي كه اتم هاي دو نافلز كنار يكديگر قرار مي گيرند پيوند كوواالنسي تشكيل مي دهند.

 د) واكنش پذيري آلومينيم از آهن كمتر است.

1 

 تعيين كنيد. × پاسخ صحيح را با عالمت  3

 الف) كدام عنصر زير تمايل به تشكيل آنيون دارد ؟

 . مس4    . سديم3  . منيزيم2 . اكسيژن 1

 ب) هنگام سوختن نفت خام و فرآورده هاي آن چه موادي توليد مي شود؟

 . اكسيژن و كربن دي اكسيد2   . كربن دي اكسيد و متان 1

 . بخار آب و متان4   . كربن دي اكسيد و بخار آب 3

 ج) موقع پرواز هواپيماها دانستن .............. نسبت به ............. از اهميت بيشتري برخوردار است.

 تندي –. سرعت 2    سرعت –. شتاب 1

 سرعت –. تندي 4   تندي –. شتاب 3 

 را كدام يك از موارد زير بيان مي كنند؟د) دانشمندان علت حركت ورقه هاي سنگ كره 

 . نيروي گرانش زمين2   . انرژي حاصل از گردش زمين1

 . جريان همرفتي درون گوشته4    . نيروي جزر و مد3

1 

 1 . انواع بسپار را نام برده و براي هر كدام يك مثال بنويسيد 4



 

  را بنويسيد. مهم فلز مسدو ويژگي  5

 

1 

 1 كشاورزي چه كاربردي دارد ؟گاز اتن در  6

 5/0 يكي از وظايف يون سديم در بدن را بنويسيد. 7

 كدام يك از هيدروكربن هاي زير نقطه جوش باالتري دارد ؟ علت چيست ؟ 8

 C17 H32  ب) C12 H26 الف) 

1 

 75/0 دارد؟خودروهاي مسابقه داراي موتور قوي و سبك هستند اين طراحي چه تاثيري روي شتاب آنها  9

 1 دو مورد از معايب پالستيك را بنويسيد. 10

 75/0 مورد) 3افزايش كربن دي اكسيد در هواكره چه مشكالتي ايجاد مي كند ؟ ( 13

 1 مورد) 2شواهد جا به جايي قاره ها را بنويسيد. ( 15

 1 قانون سوم نيوتون را بيان كنيد. 16

 به پرسش هاي زير پاسخ دهيد. F9با توجه به اتم فلوئور  17

 الف ) اين اتم در كدام ستون جدول عناصر قرار دارد؟ چرا؟

 ب) مدل اتمي بور را براي فلوئور رسم كنيد.

 

1 

ساعت مي پيمايد. تندي متوسط  2كيلومتر با هم فاصله دارند در مدت زمان  54يك بالون مسير هوايي دو شهر را كه  18

 ثانيه حساب كنيد.بالون را بر حسب متر بر 

 

 

 

1 

 14يك هواپيماي مسافربري طي پرواز يك مسير مستقيم در راستاي شمال به جنوب جغرافيايي سرعتش را در مدت  19

 كيلومتر بر ساعت مي رساند شتاب هواپيما چقدر است ؟  500كيلومتر بر ساعت به  248ثانيه از 
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