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........................نام و نام خانوادگی : 

 ............................... شماره صندلی :

علوم نهم  : نام امتحان

1متوسطه–نهم رشته: -پایه

903-902-901 شماره کالس: 

 4 :تعداد صفحه

سواالت علوم نهم ( بخش شیمی)
نمره ) 75/0( مناسب پر کنید.  کلمهخالی را با  جاهاي -1

 الف) گاز .......................... از رسیدن پرتوهاي پر انرژي  خطرناك فرابنفش به زمین جلوگیري می کند.

 ب) مولکول هاي ....................... سه اتمی اند و در طبیعت به سه حالت گوناگون یافت می شود.

 را در ......................... تغییر دهد. ج) هر گونه تغییر در چرخه کربن ، می تواند مقدار کربن دي اکسید

نمره ) 2( مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.  -2

A- نقش کدام عنصر در فعالیت هاي بدن نادرست نوشته شده است؟

ب)  ید : تنظیم فعالیت هاي بدن   الف) آهن : ساختمان هموگلوبین

 استخوان هاد) سدیم : رشد   ج) فلوئور : جلوگیري از پوسیدگی دندان

B-  .اتم هاي .............. با از دست دادن الکترون به ................. تبدیل می شوند 

 کاتیون -د) نافلز   آنیون -ج) فلز           کاتیون -ب) فلز   آنیون -الف) نافلز 

C- کدام یک نمی تواند دلیلی بر افزایش بیش از اندازه ي کربن دي اکسید در هواکره باشد؟

 ب) ذوب شدن یخ هاي قطبی  الف) کاهش میانگین دماي کري زمین

 ) باال آمدن سطح آب اقیانوس هاد   ج) ایجاد تغییر در فصل ها       

D- استفاده از کدام منبع انرژي براي تولید الکتریسیته نقش بیشتري در کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي دارد؟ 

د) گرماي زمین  ج) باد ب) سلول هاي خورشیدي  الف) نفت کوره

به سواالت زیر پاسخ مناسب و کامل بدهید. 

نمره ) 1(  ".عنصري جامد و زرد رنگ است که در دهانه ي آتشفشان هاي خاموش یافت می شود "با توجه به عبارت  :  -3

 الف) نام شیمیایی این عنصر چیست؟

 کنید.ب) سه مورد از کاربردهاي این عنصر و ترکیبات آن را بیان 

��11عنصر سدیم (  -4 نمره ) 5/0) بسیار واکنش پذیر می باشد. (  

الف) یک ویژگی مهم و شاخص این عنصر فلزي چیست؟

 ) در یک ستون قرار دارد؟  ��14،   ��3،    	��12،    ��17ب) این عنصر با کدام یک از عناصر ( 

دقیقه 70مدت پاسخگویی:

10/94/    تاریخ امتحان : 

-یان نیکومنشآقانام دبیر:

 تلگردي-رییسیان

.....................................:نمره 

:امضاء دبیر
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 نمره ) 5/0.» ( در مجموع از نظر بارالکتریکی خنثی هستند ترکیب هاي یونی« دلیل علمی عبارت مقابل چیست؟   -5

 
 
 
 

 )هنمر 1با توجه به تصویر مقابل : (  -6

 

 گرم سدیم مصرف شود، چه مقدار گاز کلر باید در اختیار داشته باشیم؟ 7/7گرم سدیم کلرید  6/19الف) اگر در فرایند تهیه 

 

 

 می نماید؟  ب) این فرایند اشاره به کدام یک از قوانین طبیعی

 

 

شکر و نمک هر دو در آب حل می شوند. با این تفاوت که محلول شکر در آب جریان برق را از خود عبور نمی دهد ، اما محلول  -7

 نمره ) 1نمک در آب جریان برق را از خود عبور می دهد .  ( 

 الف) حل شدن نمک در آب به صورت ......................   است. 

 ذرات شکر از نوع ........................   است.ب) پیوند بین 

 

 نمره ) 5/1در مورد ترکیب هاي نفت خام ( هیدروکربن ها) : (  -8

 الف) ساده ترین هیدروکربن چه نام دارد؟

 ب) چه رابطه اي بین نقطه جوش و  تعداد  اتم هاي کربن در هیدروکربن ها وجود دارد؟

 چه نام دارد؟ ج) هیدروکربن ما بین پروپان و پنتان

 

 نمره ) 75/0) با توجه به شکل پاسخ دهید. ( 9

 Aماده                                       

 

 گوجه فرنگی رسیده                      گوجه فرنگی نارس                                             

 را بنویسید.  Aالف) فرمول مولکولی ماده ي 

 

 

 ماده  را در صنعت چگونه تهیه می کنند ؟ب) این 
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 سواالت بخش فیزیک
 نمره) 1جاي خالی را با کلمات مناسب از داخل پرانتز پر کنید:( -1

 است.برداري)  -(نرده اي متوسط یک کمیت  تالف: سرع

 میشود.گفته سرعت متوسط)  -(تندي متوسطب: به نسبت کل مسافت طی شده به کل زمان طی شدن مسیر

قانون دوم نیوتن  -(قانون اول نیوتن ج: اگر راننده خودرویی که در حال حرکت به سمت جلو است ناگهان ترمز کند راننده به دلیل

 به سمت جلو پرتاب می شود. قانون سوم نیوتن) -

انشی است که سیب به مساوي) نیروي گر -کوچک تر-د: مقدار نیروي گرانشی که کره زمین به یک سیب وارد می کند(بزرگ تر

 زمین وارد می کند.

 50ثانیه، در مرحله دوم  10متر به سمت شرق را در 200دوچرخه سواري مسیري را در چند مرحله طی می کند. در مرحله اول -2

را در متر به سمت شمال  350ثانیه و در نهایت  15متر به سمت غرب را در 500ثانیه، در مرحله سوم  5متر به سمت شمال را در 

 ) 5/0به کنید.(سثانیه طی می کند. تندي متوسط دوچرخه سوار را در کل مسیر محا 20

 

 

 

 نمره)1د:(انمی رس 108km/hبه   36km/hاز  ش راثانیه سرعت 10راننده اي که در حال حرکت در یک جاده افقی است در مدت  -3

 الف: شتاب حرکت خودرو را محاسبه کنید.

 

  شتاب مثبت یا منفی چیست؟مفهوم شتاب حرکت این خودرو مثبت است یا منفی؟ ب:

 

 

 

همزمان و در  15m/sو 10m/sمتري از هم قرار دارند، بترتیب با سرعت هاي  5000که در ابتدا در فاصله  Bو Aدو خودروي  -4

 )5/0خالف جهت هم، به  سوي یکدیگر حرکت می کنند.(

 رسند؟ الف: دو خودرو بعد از چند ثانیه به هم می

 

 ثانیه دو خودرو با هم چقدر فاصله دارند؟ 10ب: بعد از گذشت 

 

 



 ٤

 ) 5/0در شکل زیر برایند نیروهاي وارد بر جسم را محاسبه کنید؟ ( -5

 

 

 

در یک جاده افقی در حال حرکت است. اگر نیروي اصطکاك هوا با   5m/s2کیلوگرم ، با شتاب ثابت  2000خودرویی به جرم    -6

 نمره) 1نیوتن باشد نیروي پیشران خودرو را محاسبه کنید؟ ( 2000نیوتن و اصطکاك جاده با خودرو برابر  500این خودرو برابر با 

 

 

 

 )5/0شوند( نیوتن بر جسمی وارد می 20نیوتن و  15دو نیروي  -7

 تواند باشد؟ ین دو نیرو چقدر میالف) حداکثر برآیند ا

 

 تواند باشد؟ ب) حداقل برآیند این دو نیرو چقدر می

 

 نمره) 5/0نیروي اصطکاك به ..................... و ...................... وابسته است. ( -8

برآیند نیروهاي وارد بر  کیلوگرم باشد 2500در حال حرکت است، اگر جرم خودرو و مسافرانش برابر  5m/s2خودروي با شتاب -9

 نمره) 5/0خودرو را محاسبه کنید (

 

 

 

 

می دهد.  دو نیروي عمل و  aرا هل و به آن شتاب  Mجسمی به جرم   mدر شکل مقابل شخصی بوسیله ي میله اي به جرم  -10

 نمره) 5/0دو نیروي عکس العمل را بیان کنید(

 

 

 

 سطح بدون اصطكاك 



پاسخنامه سواالت بخش شيمي كالس نهم

هواكره ج)            ب) آب            اوزن      الف) -  1

2 -A(     د      B(    ب     C(  الف     D( ج

چرم سازي -صنايع رنگ سازي  -3ي  ترتهيه ماده سولفوريك اسيد با - 2تهيه كودشيميايي   - 1ب)           الف) گوگرد  -3

3باآب به شدت واكنش مي دهد.  ب) - الف) فلزي نرم كه باچاقو بريده مي شود  -4

مجموع بار مثبت كاتيون ها بامجموع بار منفي آنيون ها برابراست. يعني -5

قانون پايستگي جرم ب)      6/19 - 7/7= 9/11الف)    -6

ب) كوواالنسي            الف) يوني   -  7

ج) بوتان    ب)  هرچه كربن بيشتر ؛ نقطه جوش بيشتر مي شود .           الف) متان   _ 8

  4الف) -  9 ب) ازنفت خام         2




