
بده پاسخ ریز سواالت به دقت و آرامش با دخترم بارم  ردیف 
 درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت هاي زیر را تعیین کنید. 1

  نادرست            به زیر آن فرو می رود.  درست با ورقه قاره اي  وردورقه اقیانوسی چگالی بیشتري دارد هنگام برخ چون -الف 

  نادرست             درست  رد پاي باقی مانده از یک دایناسور نوعی فسیل محسوب می شود.       –ب 

  نادرست              درستند.                       تولید کننده ا سلسله جانداران فقط گیاهان 5ازبین  –پ 

  نادرست              درست                          ت)عمق دریاهاي گذشته را با فسیل ها می توان حدس زد.

1 

 در پرسش هاي زیر گزینه درست را انتخاب کنید. 2

 : اگر الیه ها از حالت افقی خارج شده باشند نشان می دهد که -1

  تشکیل نشده است. االف) تغییرات قبل از رسوب گذاري اتفاق افتاده است.     ب) فسیلی در بین آنه

  ج) تغییرات بعد از رسوب گذاري رخ داده است.              د) الیه ها به طور عمودي بر روي هم قرارگرفته اند. 

 ایجاد رشته کوه زاگرس حاصل کدام جابه جایی ورقه هاست؟  -2

 ایران                     ب) لغزیدن ورقه ایران در کنار عربستان به ورقه عربستان برخورد الف)                 

  ج) فرورفتن ورقه عربستان به زیر ورقه ایران         د) فرورفتن ورقه ایران به زیر ورقه عربستان                  

 کدام گزینه درست است؟ -3

 به علت نرم بودن بدنش فسیل تشکیل نمی شود.  از مگسالف)      

  ب)فسیل هاي راهنما براي بررسی حوادث گذشته مناسب ترند.        

  ج) فسیل دایناسورها در پایین ترین الیه هاي رسوبی یافت می شوند.       

  د)وجود زغال سنگ در یک منطقه آب و هواي گرم و خشک را نشان می دهد.      
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  :نام 
 نام خانوادگی :

نهم     پایه :   

دي ماه     نوبت :   
علوم تجربی درس :   

»بسمه تعالی «   
 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي

4اداره آموزش و پرورش ناحیه  
 بنیاد فرهنگی رضوي

 علیه السالمدبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا 
6واحد  

98-97سال تحصیلی   

  شماره صندلی :
   15/10/97ریخ امتحان : تا

  دقیقه    80  مدت امتحان: 
  18تعداد سوال : 

  4تعداد صفحات : 
  رحمانیفریده  نام طراح : 

                      



 ایی زیر را دنبال کنید ونام موجودات زنده اي که به آن می رسید به ترتیب شماره از راست به چپ مشخص کنید.کلید شناس -4

عنکبوت –زنبور  –حلزون  –الف) مگس   

زنبور –عنکبوت  –مگس  –ب) حلزون   

زنبور –مگس  –عنکبوت  –ج) حلزون   

عنکبوت –زنبور  –مگس  –د)حلزون   

 

سله به گونه در رده بندي جانداران از سل -5
 تنوع .......... و تفاوت .......... می شود.

کاهش –افزایش        د)افزایش  –کاهش    ج) کاهش  –افزایش    ب)کاهش  –الف) افزایش   

 چند عبارت نادرست است؟ - 6

  سلولی ندارند. باکتري ها بر خالف ویروس ها ، ساختار -2         ویروس ها توانایی تکثیر در باکتري ها را دارند.    -1

  سیاه شدن خوشه گندم نشانه آلوده شدن به قارچ است -  4        ویروس ایدز از طریق غذاي آلوده در بدن تکثیر می شود.   -3

  4د)       3ج)         2ب)       1الف)

 تولید سم خطرناك درون قوطی کنسرو غذا، توسط کدام گروه از میکروب ها صورت می گیرد؟ -7

  ي ها    ب)قارچ ها      ج)ویروس ها         د) آغازیانالف) باکتر

  در شکل داده شده جدیدترین سنگ ها را در کدام منطقه می توان یافت؟ -8

  4د)منطقه    3ج) منطقه     2ب)منطقه    1الف)منطقه 

  

  

 

 چرا فقط تعداد کمی از جانداران به فسیل تبدیل شده ا ند؟ 0,5

 

3 

 ز فواید جلبک ها را بنویسید.یکی ا     -الف  0,75

 قالب خارجی را تعریف کنید.  - ب

 

4 

.جمالت زیر را کامل کنید 0,75  
 بر اساس نظریه  ......................... سنگ کره از تعدادي ورقه کوچک و بزرگ مجزا تشکیل شده است. -الف 

 ....... (کمتر/ بیش تر) است.احتمال تشکیل فسیل از غضروف نسبت به دندان ..........................  - ب
 ............................... نمونه اي از قارچ هاي تک سلولی می باشد. -پ 
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    فیزیک  ت سواال                                               
  جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید.   6

 ............... است. يحرکت متحرك داراباشد،  رییمتحرك در حال تغ کیسرعت  کهیهنگام-الف 
 .ردگی¬یم يثابت، شتاب کمتر يروین کیهرچه جرم جسم ................ باشد، بر اثر اعمال  -ب
  وارد بر آن جسم .............. هستند. يروهایخالص وارد بر جسم در حال حرکت صفر باشد، ن يرویهرگاه ن - پ
  

0,75  

  . دیکن مشخص را ریز موارد ینادرست ای یدرست  7
  باشد. یبه صورت تماس دیدو جسم بر هم حتما با ریتاث-الف 

  وزن است. يرویگاه همواره هم اندازه ن هیتک يعمود يروین- ب
  .کند می  حرکت تر دارد ، راحت يکه اصطکاك کمتر اي جاده يرو لیاتومب- پ
  .ستیوابسته ن ریدارد و به شکل مس ینقاط مبدا و مقصد بستگ تیدو نقطه فقط به موقع نیب ییاندازه جابجا- ت

1  

  . دیکن انتخاب را درست نهیگز  8
است؟ (سرعت  لومتریمحل رعد از ما چند ک یبیشود. فاصله تقر یم دهینور شن دنیپس از د هیثان 15 بایتقر يرعد يصدا -1

  )هیمتر بر ثان 340صوت 
  2270د)                             5100ج)                             7/22ب)                               1/5الف)  

  
  در مورد اصطکاك نادرست است؟ ریز هاي نهیاز گز کیکدام  -2
  دارد. یدو جسم، به جنس آن دو بستگ نیاصطکاك ب يروی(  ن 

  .ابدی¬یم شیجرم جسم افزا شیجسم و سطح، با افزا نیب یاصطکاك جنبش يروی(  نب
  به مساحت سطح تماس دو جسم وابسته است. یاصطکاك جنبش يروی( نج
  .است ها¬سطح جسم ياصطکاك زبر يرویعامل به وجود آورنده ن ،یکروسکوپی(  از نظر مد
  
  ست؟ین حیکنش و واکنش صح يروهایدر مورد ن نهیکدام گز-3

  شوند یب) به دو جسم مختلف وارد م                                   گرندیکدیالف) در خالف جهت        
  کنند. یم یرا خنث گریج) هم اندازه اند                                                     د) هم د        

0,75  

  . دیکن فیتعر را ریز میمفاه  9
  وتنین اول قانون) الف

  ییجابجا بردار) ب 

1  

  .است یالزام کای و مولفر نوشتن. (  دیکن حل را ریز لیمسا  10
دهد پس از گذشت  شیسرعت خود را افزا 2m/s2با شتاب  مایدر حال حرکت است. اگر هواپ 100m/sبا سرعت  ییمایهواپ
  سرعت آن چقدر است؟  هیثان 20

    
  
  
  

0,75  

  . دهد یممتر بر مربع ثانیه  2  شتاب کیلو گرم جرم دارد  12  که یجسم به F يروین 11
      است؟ وتنین چند ذکورم روین -الف  

                                
  ؟  دهدی می شتابچه از جسم اول است،  تر نیسنگ لوگرمیک 12 جرم آن که یجسم به روین همان -ب
  
  
  

0,75  



  15جمع نمرات  

 موفق باشید

 

    سواالت شیمی  
 .   دیکن مشخص غ عالمت با را نادرست نهیگز و ص عالمت با را درست نهیگز   12

 . است ژنیاکس با آهن فلز از شتریب ژنیاکس با میزیمن فلز يریپذ کنشوا سرعت  -الف      

 همه ترکیبات یونی در آب حل می شوند .   -ب       

 . دهد یم رخ آنها نیب یالکترون مشارکت کی رندیگیم قرار گریکدی کنار نافلز دو ياتمها یوقت -پ       

  

0,75  

 .  دیبگذار مناسب کلمه یخال يجا در  13

 .شود يریجلوگ دندان یدگیپوس از تا ندیافزا یم دندان ریخم به که است يمواد از یکی...........................  عنصر –الف      

  مولکول کربن دي اکسید تعداد پیوند هاي اشتراکی در کل مولکول ....................... است .در  –ب    
  . هستند یخنث........................ ... نظر از مجموع در یونی يبهایترک - پ    

0,75  

  دیکن مشخص ضربدر باعالمت را درست جواب -  14

  ؟ است شتریب عنصر کدام در الکترون گرفتن به لیتما -*    

  ) 20کلسیم ( عدد اتمی  – د      ) 16سولفور( عدد اتمی  – ج  ) 7نیتروژن ( عدد اتمی  -ب     ) 9فلوئور ( عدد اتمی  -الف   

 ؟ ستین ( رسانا ) تیالکترول کی کدام -*    

  کولیگل لنیات -د         دیاس کیدروکلریه – ج     طعام نمک محلول - ب        مذاب طعام نمک -الف       

0,5  

 . دیده کوتاه پاسخ ریز سواالت به  15

  0 است يمریپل نوع چه سلولز - الف     

  ؟است يمریپل نوع چه کیپالست - ب    

  ؟ شوند یم دیتول ماده کدام از یمصنوع يمرهایپل شتریب -پ     

   ؟ است مریپل نوع کدام يهایژگیو از یارزان و یسبک – ت     

 1  

  ).باشد یم  8و اکسیژن  12منیزیم  یاتم عدد اکسیژن (  بامنیزیم   فلز واکنش در      16
 ؟ است داده دست از الکترون اتم کدام -              

  ؟  اند کرده مبادله الکترون چند ژنیاکس  و میزیمن  ياتمها از کی هر -              

  ؟ دارد الکترون چند خود آخر مدار در واکنش از قبل اکسیژن اتم -              

  ؟ دارد الکترون چند خود آخر مدار در واکنش از بعدمنیزیم  اتم -              

1  

   درآب ونهای کتحر یبررس شیآزما در    17

 سدیم هیدروکسید+  مس سولفات→ سدیم سولفات+  مس هیدروکسید                           

 ؟ است کرده جادیا را مس ونی درآب بیترک کدام - الف    

  ؟ شودیم لیتشک ظرف وسط در سورمه اي رنگ  رسوب چرا –ب     

0,5  

  روژن ) : در مولکول  اتن ( داراي دو کربن و چهار هید   18
  هر کربن در چند پیوند شرکت می کند ؟ - الف
  با رسم فرمول گسترده ( خطی ) نشان دهید بین دو کربن چه نوع پیوندي تشکیل می شود ؟ -ب

0,5  



 پاسخنامه علوم تجربی امتحان دی ماه رحمانی 

 درست  –نادرست  –درست  –درست   -1

 الف –الف  -ب -ب -ب -ب -الف –ج  -2

 نبودن محیط رسوبی مناسب   -3

 الب شکل بیرون قدارو   -4

 مخمر  –کمتر  –زمین ساخت ورقه ای   -5

 متوازن  –بیشتر –شتاب دار   -6

 درست –درست  –درست –نادرست   -7

 د  -ج –ج   -8

فاصله بین کوتاهترین  –الت حرکتی اولیه خودرا حفظ میکند نیروهای وارد بر جسم متوازن باشند جسم ح  -9

 مبدا و مقصد 

 متر بر ثانیه است  140سرعت ثانویه برابر  -10

 متر بر مربع ثانیه  1نیوتون و شتاب برابر  24نیرو برابر  -11

 درست  –نادرست  –درست  -12

 بار الکتریکی -4 –فلئور  -13

 گلیکول اتیلن  –فلئور  -14

 مصنوعی  –خام  نفت –مصنوعی  –طبیعی  -15

  10 -8 – 2-منیزیم  -16

 یونها حرکت  –مس سولفات  -17

 -دو گانه پیوند  –پیوند  4 -18
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