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بارم

سواالت
ﺟمﻼت ﺻﺤﯿﺢ را با عﻼمﺖ (()) 7و ﺟمﻼت ﻏلﻂ را با ((×)) مﺸﺨﺺ ﮐنﯿﺪ.
الف)فلز منﯿزیم از فلز مس واﮐنش پذیرتر اسﺖ.

1

ب)گاز ﮐربن دی اﮐسﯿﺪ در طی فرآینﺪ فتوسنتز افزایش می یابﺪ.

1

ج)همواره هنگام حرﮐﺖ خودرو ،تنﺪی متوسﻂ و تنﺪی لﺤظه ای باهم برابر اسﺖ.
د)از اتﯿلن گلﯿکول برای ﺟلوگﯿری از یخ زدن آب در رادیاتور ماشﯿن ها در زمستان استفاده می گردد.
ﺟای خالی را با واژه مناسب پر ﮐنﯿﺪ؟
الف) به عناﺻر گازی ستون آخر ﺟﺪول طبقه بنﺪی عناﺻر................................می گوینﺪ.

2

ب)یک اتم ﮐربن می توانﺪ حﺪاﮐثر ........................................پﯿونﺪ ﮐوواالنسی ایجاد ﮐنﺪ .
ج)در برج تقطﯿر اﺟزای نفﺖ خام بر اساس تفاوت در........................................از هم ﺟﺪا می شونﺪ..

1

د)نفﺖ خام مﺨلوطی از ﺻﺪها ترﮐﯿب به نام ......................................................می باشﺪ.

پرسش چهار گزینه ای
-1ذرات سازنﺪه ﮐﺪام ترﮐﯿبات زیر مولکول می باشﺪ.
الف)نمک خوراﮐی

ب)منﯿزیم اﮐسﯿﺪ

ج)آب

د)سﺪیم فلوریﺪ

-2در ﮐﺪام سنگ زیر احتمال وﺟود فسﯿل زیاد اسﺖ.
3

الف)سنگ آذرین درونی

ب)سنگ آذرین بﯿرونی

ج)سنگ رسوبی

د)سنگ دگرگونی

-3ﮐﺪام یک از مواد زیر درشﺖ مولکول (پلی مر)می باشﺪ.
الف)اﮐسﯿژن

ب)گاز آمونﯿاک

ج)پنبه

1

د)سولفوریک اسﯿﺪ

-4از ﮐﺪام گاز برای تبﺪیل مﯿوه های نارس به رسﯿﺪه استفاده می شود؟
الف)گاز اتن

ب)گاز ﮐربن دی اﮐسﯿﺪ

ج)گاز هلﯿم

د)گاز هﯿﺪروژن

اﺻطﻼحات علمی زیر را تعریف ﮐنﯿﺪ.
برش نفتی:
فﺸار:
فسﯿل:

4

گسل:

2
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سواالت
به پرسش های زیر پاسخ ﮐوتاه دهﯿﺪ.
الف)تنها فرآینﺪ موﺟود درچرخه ﮐربن ﮐه ﮐربن دی اﮐسﯿﺪ را ﮐاهش می دهﺪ چﯿسﺖ؟
ب)از چه راهی نﯿتروژن به بﺪن ما انسان ها راه پﯿﺪا می ﮐنﺪ؟
پ)حرﮐﺖ ورقه عربستان به سمﺖ ورقه ایران سبب ایجاد ﮐﺪام رشته ﮐوه در ایران گردیﺪه اسﺖ؟

5

ت)در یک مولکول آب چنﺪ پﯿونﺪ ﮐوواالنسی وﺟود دارد؟

4

ث)مﻼک دادو ستﺪ الکترون بﯿن دو اتم چﯿسﺖ؟
ج)مهم ترین پلی مری مصنوعی ﮐه ﮐاربرد وسﯿعی د ر زنﺪ گی ما دارد چﯿسﺖ ؟
چ)به خمﯿر دنﺪان برای ﺟلوگﯿری از پوسﯿﺪگی دنﺪان ها چه عنصری می افزاینﺪ؟
ح)به ﮐوتاه ترین فاﺻله بﯿن مبﺪا و مقصﺪ چه می گوینﺪ؟
𝟎𝟑
باتوﺟه به مﺪل بور آرایش الکترونی عنصر 𝑷𝟓𝟏

(فسفر) را رسم ﮐنﯿﺪ و بگویﯿﺪ به ﮐﺪام گروه تعلق دارد؟چرا؟
1

6

با توﺟه به شکل بگویﯿﺪ چرا قایق روی آب به حالﺖ تعادل قرار گرفته اسﺖ؟
0/5

7
در هریک از حرﮐﺖ ورقه ها چه پﺪیﺪه ای بوﺟود می آیﺪ؟
8

الف)حرﮐﺖ دور شونﺪه ورقه ها(

)

) ب)حرﮐﺖ امتﺪاد لغز ورقه ها(

پ)حرﮐﺖ نزدیک شونﺪه ها

1/5

اگر خودرویی در مﺪت 8ثانﯿه  120 ،متر در ﺟهﺖ مستقﯿم ﺟابه ﺟا شود سرعﺖ متوسﻂ این خودرو چقﺪر خواهﺪبود .
1

9

یک ﮐمﺪ به وزن 500نﯿوتون داریم اگر مساحﺖ ﮐف آن 2/5متر مربعباشﺪ فﺸاری ﮐه ﮐمﺪ به ﮐف زمﯿن وارد می ﮐنﺪ چقﺪر اسﺖ؟
1

10
یک متﺤرک با شتاب 31m/s2به حرﮐﺖ در می آیﺪ و سرعتش از ﺻفر به 62m/sمی رسﺪ مﺪت زمان تغﯿﯿر سرعﺖ این
11

متﺤرک چقﺪر اسﺖ؟

تعﺪاد سواالت 11:
11113سواالت:

1

با آرزوی موفقﯿﺖ برای شما

ﺟمع بارم:

15

به نام خدا

پاسخ نامه علوم تجربی نهم دی 59
-1الف)صحیح-ب)غلط ج)غلط د)صحیح
-2گازهای نجیب-چهار-نقطه جوش-هیدرو کربن
-3آب-سنگ رسوبی-پنبه-گاز اتن
-4برش نفتی :مخلوطی از چند هیدرو کربن که نقطه جوش نزدیک به هم دارند که از هم در ستون تقطیر
جدا می شوند
فشار:به نسب نیرو بر سطحی که نیرو بر آن وارد می شود را فشار می گویند
فسیل آثار و بقایای جانداران قدیمی که در بین مواد و سنگ های پوسته زمین وجود دارد
گسل هرگاه در شکستگی الیه ها  ،سنگ های دو طرف شکستگی جابه جایی داشته باشند گسل ایجاد می
گردد.
 -9الف)فتوسنتز ب)پروتئین گیاهی و جانوری پ)رشته کوه زاگرس ت) دو پیوند ث)تبدیل به اتم هایی
باال با الیه(مدار) آخر کامل ج)پالستیک چ)فلوئور ح)جابه جایی(بردار)
-6

 -7نیروی وزن قایق به طرف پایین ونیرویی که آب به قایق وارد می کند متوازن و در خالف جهت بوده
بنابراین قایق به حالت تعادل باقی می ماند(.قانون اول نیوتون)
-8الف)ورقه اقیانوسی جدید ب)فقط زلزله شدید در اقیانوس
پ)ایجاد رشته کوه-آتشفشان
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