
 3تعدادصفحات:                                باسمه تعالي                                                             1شماره ي صفحه:

 نام:

 نام خانوادگي:

 :شعبه

 يريت آموزش وپرورش دشتیاريمد

 پسرانه ي شهید بهشتي نگور دبیرستان

 )دوره اول متوسطه(

 69-69سال تحصیلي  اول نوبت الات ارزشیابي ئوس

 علوم تجربي نام درس:

 نهم پايه:

 11/69/  تاريخ ارزشیابي:

 دقیقه71 مدت ارزشیابي:

 تاريخ وامضاي دبیر:       دبیر:                نام       احروف:                   نمره ب              با عدد:              نمره 

 تاريخ وامضاي دبیر:   :                    نام دبیر         نمره باحروف:                          دنظر با عدد:     تجدينمره 

 نمره «، لذت تلاش و پیروزي بیشتر است. هرچه موانع جدي تر و سخت تر باشد»  رديف

 درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنید: 1

 غ     .  صاسید سولفوريك اكسیژن وجود دارددر ساختار -الف(

  غ     ص شناور ماندن تخم مرغ در اب دريا بدلیل چگالي پايین تخم مرغ نسبت به آب درياست.-ب(

 غ     ص  هر چه تعداد اتم هاي كربن در هیدروكربن بیشتر باشد جاري شدن آن آسانتر است.  -ج(

 غ     صبراي اندازه گیري وزن يك هندوانه از ترازو استفاده مي كنند .  -د(

 غ     ص ه( همه ي ورقه هاي سنگ كره ي زمین به يك اندازه نیستند .
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 گزينه درست را با علامت ضربدر مشخص كنید: 5

 ؟ كدام يك از پلیمرهاي زير غیرطبیعي است-1/5

  سلولز د(                     پلاستیك ج(                        پنبهب(                           ابريشم الف(

 هنگام تركیب شدن اتم هاي ................. و .................... بین آنها داد و ستد الکتروني صورت مي گیرد . -5/5

    كربن-نیتروژند(               اكسیژن -كربنج(                  فلويور-آهنب(            هیدروژن-اكسیژن الف(

 ماده ي ائلیه ي تولید پلاستیك كدام است ؟  -3/5

 بوتان د(                          متان ج(                          اتان ب(                              اتن الف(

 برابر................ متر بر ثانیه است؟كیلومتر بر ساعت 4/5-61

 39 د(                            31 ج(                           59 ب(                              51 الف(

 هنگام اوج گرفتن هواپیما مقدار كدام نیرو بايد بر نیروي وزن غلبه كند؟ -9/5

 نیروي گرانش د(              نیروي بالابري ج(              نیروي پیشران ب(           نیروي مقاومت هوا الف(

 كدام عامل سبب حركت ورقه هاي سنگ كره مي شود ؟ -9/5

 خمیري بودن گوشتهد(           سنگیني ورقه هاج(               جريان همرفتيب(          الف( جاذبه ي زمین
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 خالي را با كلمات مناسب و درست تکمیل كنید: جاهاي 3

 عناصري كه در يك ستون قرار مي گیرند تعداد ............................ مدار آخر آنها با هم مساوي است. الف(

 تركیبات يوني در مجموع از نظر بارالکتريکي ............................... هستند. ب(

 ....................................... تركیباتي هستند كه از دو عنصر كربن و هیدروژن ساخته شده اند. ج(

 بزرگترين و ورقه ي ......................كوچکترين ورقه ها هستند. د( در میان ورقه هاي سنگ كره ورقه ي .........................

 ع تا پايان حركت را .................................. مي گويند.ه( فاصله ي مستقیم بین نقطه ي شرو
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 مهر آموزشگاه
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 5سوالات درس علوم تجربي پايه نهم صفحه 

 ؟( رسم كنید16وجرمي6)عدد اتمي Fالف(مدل اتمي بور را براي عنصر 

 ب( اين عنصر در كدام گروه جدول تناوبي قرار دارد؟ چرا؟

 

1 

 

 كدام عنصر كاتیون و كدام عنصر آنیون است ؟  چرا؟در تركیب يوني نمك خوراكي  9

  

1 

 

 از نتايج افزايش بیش از اندازه ي كربن دي اكسید در هواكره سه مورد را بنويسید. 9

 

 

79./ 

 در دستگاه تقطیر روبرو :       7

 

 

 

                

                                                                                 

 الف ( چند برش نفتي وجود دارد؟

 ب( ماده ي خارج شده از كدام برش ديرتر جاري مي شود؟

 ج( ماده ي خارج شده از كدام برش نفتي نقزه ي جوش كمتري دارد؟
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 تعريف كنید:هر يك از مفاهیم علمي زير را  8

 ................................................................................: ..................................................................... پلیمرالف( 

 ...........................................................................: ..........................................................پیوند كووالانسيب( 

 ..........: ........................................................................................................................... نیروي اصطکاكج( 
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 79/1 جابه جايي قاره ها سه مورد را بنويسید.از شواهد وگنر براي  6

 

 

 علت تشکیل رشته كوههاي زاگرس چیست؟  11
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 3سوالات درس علوم تجربي پايه نهم صفحه 

 در هر كدام از شکل هاي زير نیروي كنش و واكنش را مشخص كنید.

 

 

 

 

 

 

 نیروي كنش :................................ ( شکل ب                         نیروي كنش:....................................       (شکل الف

 نیروي واكنش:...............................                                .            ..............................نیروي واكنش :.   

 

 

1 

كیلومتر و  49دقیقه طي مي كند. اگر مسیر طي شده)مسافت( برابر 31اتومبیلي مسیري مطابق شکل زير را در مدت  15

 : كیلومتر به طرف جنوب شرق باشد 54بردار جابجايي آن برابر 

 

 

 

 

 

 الف( تندي سرعت؟

 

 ب( سرعت متوسط؟

 را بر حسب كیلومتر بر ساعت در اين بازه زماني به دست آوريد.
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   را تعريف كنید.آن ؟فرضیه ي گسترش بستر اقیانوس ها را چه دانشمندي ارائه داد.  13
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 «آرامش هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتي است كه حل كردنش سهم خداوند بزرگ است.» 

 اشرفزاده - موفق باشید            پاياني= ......... نمره عملي+  .......... نمره كتبي............  نمره 

 جمع

19 

 


