
 

 

 اسفند ماهتاریخ:               1                  به نام خالق دانایی           نام ونام خانوادگی.................                                     

 دقیقه 45زمان :                                     نهمعلوم   دهمامتحان فصل                    کالس:                          

 گزینه صحیح را انتخاب کنید-1 1

 کدام  گروه ،جزء سیاره ها ی سنگی هستند  (1-1)

 زمین،بهرام،اورانوسد(                     نپتون،کیوان ،برجیسج(           اهید،بهرام, تیر   نب(                      انوتیر،ناهید،کیالف( 

کدام سیارات قمر ندارند (2-1)  

زهره-مریخ                   د( عطارد -زهره                       ج( عطارد  -زحل                          ب(  مریخ-شتری (مالف  

 در خورشید چه گازی به گاز دیگر تبدیل می شود  ( 3-1)

 هلیم به اکسیژند(                اکسیژن به هلیمج(                       هیدروژن به هلیمب(                        لیم به هیدروژنالف( ه

 ( منشا گرمای خورشید چه واکنش هایی است:( 4-1)

 د( مکانیکی   الف( هسته ای                             ب( گرمایی                              ج( شیمیایی                          

در جای خالی کلمه مناسب بگذارید -2 1  

قطعات سنگ های بزرگی که ازاتمسفر می گذردوروی زمین می افتند را ................................گویند  الف(   

به مجموعه ستارگانی که شکل ویژه ای دارند ...................................می گویند. ب(   

سیارکها بیشتر در ....................ومشتری هستند ج(   

.تیرهای درخشانی که گاهی در آسمان شب  دیده می شوند ......................................نام دارد د(  

جمله های درست را با حرف )ص( وغلط را با حرف )غ( نشان دهید -3 1  

)               (معروفترین صورت فلکی ستاره شمال استالف(   

)           (  بیشترین گاز درخورشید , گاز هیدروژن می باشد  ب(  

)              (مریخ جزء سیارات خارجی مانند نمی باشد    ج(   

)              (مربوط به شهر بندر عباس است.کمترین زاویه انحراف قبله  د(   

چگونه ستاره قطبی را پیدا می کنند -4 5/1  

 

 



 

 

                                          نهمعلوم دهم  صفحه ی دوم                                              امتحان فصل

5/1  
 

رد ماهواره برای موقعیت یابی را شرح دهیدنحوه کارک -5  

 

 

5/1   ها را بیان کنیدآن ازنور خورشید در زندگی ما اهمیت زیادی داردسه مورد-6 

 

 

به چه دلیل به پلوتو خرده سیاره می گویند-7 1  

 

1 
 

   دو قمر مصنوعی نام ببرید وکاربرد آن ها را بنویسید -8

 

الف(جنس سیارکها از چیست؟ -9 1  

؟ارندسیارکها در کجا قرار دب(  

5/1  تفاوت سیاره داخلی وخارجی رابگویید)سه مورد(-10 

 

 

سال نوری چیست؟فاصله زمین تا خورشید برحسب سال نوری چه قدر است-11 1  

 

                                                                                                                               

چه عواملی مانع از رصد خورشید می شود برای مهشید دو مورد را بگویید   -21 1  

 

 

آیا امکان حیات در مشتری وجود دارد چرا؟-31 1  

 

 

 


