
 

 

 

 

 

 

 

 همانا بایاد خداوند دل ها آرام می گیرد.

 نمره5/2 . جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید-1

 . کند یم عمل محافظ هیال کی صورت به و کند یم یریجلوگ نیزم به فرابنفش خطرناک و یپرانرژ یپرتوها دنیرس از......... ............ گاز -ب

 .   شود یم دیتول(  یخورک نمک)  دیکلر میسد  و داده واکنش...... .............. فلز با...... .............. نام به یسم و رنگ زرد یگاز  -د

 . شود یم ها وهیم دنیرس باعث نیهمچن و شود یم آزاد گوجه و موز مانند دهیرس یها وهیم یبعض از یعیطب طور به.................. گاز  -ح 

 .  کنند یم جدا هم از........... ............. نام به یدستگاه در را خام نفت یاجزا ، نفت یها شگاهیپاال در  -ه

 .   شود یم دهینام.......... ............ بردار ، کند یم وصل مقصد به به را  حرکت مبداَ که یراست خط پاره  -ب

 . دارد نام........... ............ ، شود یم وارد جسم بر نیزم طرف از که(  یا جاذبه)  یگرانش یروین  -و

 .  است....... .............. یدارا حرکتش مییگو یم ، باشد  رییتغ حل در متحرک کی سرعت که یهنگام  -و

 .  دارد یبستگ جسم دو..... ............ به جسم دو نیب اصطکاک یروین -ی

 .   است.... ...........  یایدر ماندهیباق خزر اچهیدر  -ج

 نمره/.55  سه مورد. دیببر نام را  هوا دهنده لیتشک یها گاز نیتر مهم -2

 

 نمره1 . دیسیبنو را آن سازنده یها عنصر نماد و نام و دیاس کیسولفور فرمول –3

  

 نمره5/1.  دیکن رسم را  میتیل   و  میزیمن    و  میسد یها عنصر اتم یبرا بور یاتم مدل – الف-4

 

 

    ؟ چرا ؟ دارد  میسد به هیشب یها یژگیو  ، میتیل و میزیمن یها ازعنصر کی کدام -ب

 .    دیسیبنو را  میسد فلز یها یژگیو از مورد دو -ج

 ؟ کنند یم یدار نگه نفت ریز در را میسد فلز چرا  -د

 

 نمره1. دیسیبنو آن یباال را آن حیصح و دهیکش خط هرکدام ریز  و کرده دایپ را ها آن.  دارد وجود یعلم غلط دو ریز متن در  -5

 . « دارد  میسد د خو ساختار در  و دارد وجود خون دیسف یها گلبول در که است یمولکول درشت نیهموگلوب  »

 باسمه تعالی

 01/59تاریخ آزمون:      /                               مدیریت آموزش پرورش شهرستان قدس                                                نام:                

 دقیقه71مدت آزمون:                       دبیرستان امیر کبیر دوره اول                                                                نام خانوادگی:      

   3تعداد صفحه:                                     نهم  علوم تجربی  نوبت اولارزشیابی                                  کالس:                        

 :دبیر نام امضا و                             نمره به حروف:                                      نمره به عدد :    



 

 

 

 نمره1 . دیکن رسم را(  H)  دروژنیه اتم چهار با(  c)  کربن اتم کی بیترک از حاصل مولکول شکل – الف -6

  ؟ ستیچ بیترک نیا نام -ب

 .  دیسیبنو را آن یمولکول فرمول  -ج

  ؟ دهد یم یکوواالنس وندیپ چند  کربن اتم هر ، بیترک نیا در -د

 

  نمره1؟ دهد یم نشان را یدستگاه چه  روبرو شکل – الف  – 5 

  ؟ دارد یکاربرد چه دستگاه نیا -ب

 . دیده حیتوض را آن کار طرز -ج

 

 نمره1 . دیسیبنو ها آن یمولکول فرمول ریز در را مواد  نام.   است ریز  صورت به یشهر گاز سوختن ییایمیش معادله  - 8

 

 

 نمره/.5.  دیسیبنو را وتونین سوم قانون – 9

 

 نمره1(  مورد چهار. )  دیسیبنو را ها قاره ییجا جابه شواهد – 11

 

 

 هنمر1 . دیسیبنو را کدام هر لیتشک یچگونگ و برده نام را ها آن.  شوند یم میتقس دسته دو به نیزم پوسته یها یشکستگ – الف – 11

  

  ؟ دهد یم نشان را ها سنگ در یشکستگ نوع کدام ریز یها شکل از کدام هر -ب

 

 نمره1 . دیسیبنو را یا ورقه ساخت نیزم هینظر -21

 

 

 نمره5/1 ؟ کدامند ها کیپالست سازنده یاصل یعنصرها -31

 تروژنین و کربن -د            دروژنیه و ژنیاکس -ج            کربن و ژنیاکس -ب     دروژنیه و کربن – الف



 

 

 نمره5/1.  دارند  الکترون.............   آخر مدار در که شوند لیتبد ییها ذره به ییایمیش واکنش انجام با دارند لیتما ها اتم – 41

  11  -د                   18   -ج                 2 -ب                 8 – الف

 نمره5/1 ؟ دهد یم وندیپ کی فقط  اتم کدام ، گریکدی با ها اتم بیترک هنگام-51

 کربن  -د               دروژنیه -ج                تروژنین  -ب              ژنیاکس  - الف

 فرمول الزامی است.توجه در حل مسئله نوشتن 

 با گرید بار و(  یلومتریک 9  میمستق ریمس)  قیقا با بار کی ، B شهر به A شهر از رفتن یبرا اگر -16

  نمره5/1  : دیبرو ، است لومتریک  24 که اچهیدر ساحل کنار از لیاتومب

  ؟ باشد یم ییجا جابه ریمس کدام و  مسافت  ریمس کدام – الف

 .    است........  لیاتومب ریمس و..........  ، قیقا  ریمس

  ؟ است ساعت بر لومتریک چند آن متوسط یتند د،یباش کرده یط قهیدق 22 مدت در را یلومتریک 24 ریمس لیاتومب با اگر -ب

                                                                                                                                                                                                                

 مرهن1؟ است هیثان بر متر چند آن متوسط سرعت ، باشد کرده یط قهیدق 12 مدت در(  قشر به غرب از)   را یمتر لویک 9 ریمس قیقا اگر -ج

 

 

 هب صفر از آن سرعت تا کشد یم طول هیثان چند.  دیآ یم در حرکت به جنوب طرف به گاه فرود باند در هیثان مربع بر متر 28 شتاب با مایهواپ کی –15

 مرهن1  ؟ برسد جنوب طرف به  هیثان بر متر 84

 

 

 نمره55/1.  دیکن حساب را خالص یروین اندازه ، ریز یها شکل از کدام هر در –18

 

 یروین ی اندازه باشد، متربرمجذورثانیه2جسم شتاب اگردهد یم هل یسطح یرو را Kg  15جرم به یکمد ، N  45یافق یروین با یشخص -19

 مرهن1؟ است قدر چه یجنبش اصطکاک

 

 

 موفق باشید.


