
 به نام خدا  خانوادگی: نام و نام

 اداره کل آموزش و پرورش

 شرقی استان آذربایجان 

 

 ی اول متوسطه نهم دوره ی پایه تجربی نام درس: علوم

 دقیقه 01دت: م 12/3/2412: آزمونتاریخ  نام مدرسه:

 21تعداد سئواالت:   صبح 22: آزمونساعت  شماره صندلی:

 اول :صفحه 4تعداد صفحه:  نام کالس: 

 با یاد و توکل به خدا و با آرامش کامل لطفاً ،برای شماروزافزون آرزوی سالمتی و موفقیت  سالم، ضمن دانش آموز عزیز: 

 .های تعیین شده بنویسید در محلفقط را  و صحیح خود پاسخ مناسبسپس ، را مطالعه نموده دقیق سئواالتمتن  ابتدا
 بارم اول متوسطهدوره پایه نهم  سئواالت ردیف

2 

 .جاهای خالی را با کلمات علمی و مناسب کامل کنید

 .های سه اتمی تشکیل شده است است که از مولکول  ..............................................................  شکل دیگری از ترکیبات اکسیژن، گاز الف(

 .ایم کرده مشخصآن را  ................. به سمت جنوب در حال حرکت است در واقع  Km/h 01با تندی ماشینیاگر بگوییم  ب(

 .کند پیدا می ........................................................ در پرواز هواپیما اگر نیروی باالبر بیشتر از وزن باشد، ارتفاع هواپیما (پ

 .شود در جسم می  .......................................................   نیرو سبب تغییر سرعت یا سبب ایجاد (ت

2 

1 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

 نادرست  درست                            .های رسوبی، هر الیه از الیه باالیی خود جدیدتر است در توالی الیه الف(

 نادرست  درست       گیرد. دهند، پسر شتاب بیشتری می پسر و اسب روی اسکیت همدیگر را هل میوقتی  ب(

 نادرست .درستدو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا شده باشندهای  آید که سنگ درزه زمانی به وجود می (پ

 نادرست  درست               .استرشته کوه زاگرس در اثر برخورد ورقه عربستان با ورقه ایران به وجود آمده  (ت
 

2 

3 

 پاسخ درست را انتخاب کنید.

 کند؟ شکن طبیعی، در سواحل دریاها عمل می کدام جانور به عنوان موج الف(

  مرجان (                  4  اسفنج (               3    دریایی شقایق (              2  هیدر (1 

 باشند. می ..........................................سازگان  ای از یک بوم نمونه آذربایجان شرقی در استان  های ارسباران جنگل ب(

  خشکی -آبی  (           4 آبی -خشکی  (                         3 خشکی (                  2 آبی (1

 .است .......................................... ارتباط بین زنبور و گل محمدی از نوع  (پ

  رقابت (                4 زیستی هم (                     3 سفرگی هم (            2 یاری هم (1

 ؟باشد نمیهای راهنما،  های زیر از مشخصات فسیل یک از ویژگی کدام (ت

   .تشخیص آنها آسان نیست (                                            3. ارزش زیادی دارند (1

  .های موجود آن فراوان است نمونه (                                         4. شوند جا پیدا می همه (2
 

2 

4 

 است. های هیدروژن و کربن در مولکول متان نمایش داده شده در شکل زیر ساختار الکترونی اتم

 نوع پیوند در مولکول متان چیست؟الف( 

 

 ب( در مدار آخر اتم کربن در مولکول متان، 

 چند الکترون وجود دارد؟
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 بارم تجربی پایه نهم                                                                      صفحه دوم ادامه سئواالت علوم ردیف

5 

دهیم تا به جوش آیند.  در دو ظرف داریم. هر دو ماده را حرارت می 10H4Cو  16H7Cهای  با فرمولدو هیدروکربن 

 جوشد؟  در دمای باالتری می کربنکدام هیدرو

 به نظر شما علت چیست؟
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 نیوتن  488نیوتن است اگر طناب با نیروی  088در قرقره مرکب روبرو، وزن جسم 

 مزیت مکانیکی این قرقره را بدون در نظر گرفتن نیروی اصطکاک  کشیده شود،

 )نوشتن فرمول الزامی است.(محاسبه نمایید. 

 

 

55/ 
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 به سئواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 ها متعلق به کدام سلسله جانداران هستند؟ الف( جلبک

 ب( یک کاربرد جلبک را بیان کنید.

 پروکاریوت؟ها یوکاریوت هستند یا  پ( باکتری

 ها را بنویسید. ت( یک مورد از فواید باکتری

2 

1 

 )برای هر مورد یک نقش بیان کنید( های زیر چه نقشی در بدن جانور مربوط دارد. هر یک از اندام

 های هوادار در پرندگان الف( کیسه

 دار ب( جفت در پستانداران جفت
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 به سئواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 ؟شود ای استفاده می تعیین زاویه ارتفاع ستارگان از چه وسیله برایالف( 

 قسمت اعظم خورشید از چه عنصری تشکیل شده است؟ب( 

 مورد اشاره کنید. دوهای فلکی به  از موارد استفاده صورتپ( 
 

 های سیاره دو مورد بنویسید. از ویژگیت( 
 

5/2 

21 

 دهد. را نشان میهای جانداران  لهبندی سلس شکل روبرو طبقه

 

 های جانداران در کدام گروه کمتر است؟ الف( شباهت

 

 چرا؟           ؟ 3بیشتر است یا گروه  7اران در گروه وب( تنوع جان

 

2 

22 

 باشند، یک فایده و یک ضرر حشرات را بنویسید. ترین گروه بندپایان می حشرات بزرگترین و فراوان

 .........................................................ضرر حشرات:  ب(          .............................................................فایده حشرات:  الف(
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 به نام خدا خانوادگی: نام و نام

 اداره کل آموزش و پرورش

 شرقی استان آذربایجان 
 

 ی اول متوسطه دوره ی نهم پایه تجربی نام درس: علوم

 دقیقه 01مدت امتحان:  12/3/2412تاریخ امتحان:  نام مدرسه:

 21تعداد سئواالت:   صبح 22ساعت امتحان:  شماره صندلی:

 صفحه: سوم 4تعداد صفحه:  نام کالس:

 بارم ی اول متوسطه دوره ی نهم تجربی پایه علوم سئواالت ی ادامه  ردیف

21 

نیوتن باشد، چه  208سانتی مترمربع است. اگر وزن شخص  1488های اسکی فردی  از چوب یکسطح هر 

   شود؟ چوب اسکی بر سطح برف وارد می دواز هر  2N/Cmفشاری بر جسب 

 )نوشتن فرمول و یکا الزامی است.(
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 شوند؟ حیوانات باهوش میهای واگیردار و حفظ نسل  چگونه گرگ و یوزپلنگ باعث جلوگیری از بیماری
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24 

 جاهای خالی را کامل کنید.

 ساقه گل نوع دانه نام گیاه

 حلقه  ...........آوندهای چوبی و آبکشی در  یا مضربی از آن 3ها  تعداد گلبرگ ................................................. ذرت

 حلقه  ...........آوندهای چوبی و آبکشی در  ................................ها  تعداد گلبرگ ................................................. لوبیا
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 متن زیر بخوانید و به سئواالت آن پاسخ دهید.

ز جمله انسان طی ااند و مراحل رشد و نمو خود را در بدن چند موجود زنده  های این گروه، انگل بیشتر کرم» 

تواند وارد بدن ما  کند، می ها که در گوشت گاو آلوده، زندگی می کرم این گروه نوزاد نوعی از کنند. مثالً می

 «در آنجا بالغ و بزرگ شود.ده، ش

 کند؟ ها را معرفی می الف( متن باال کدام گروه از کرم

 ها را نام ببرید. ک نمونه از این نوع کرمب( ی

 توانند به دنبال داشته باشند؟ ها چه مشکالتی برای بدن انسان می پ( این نوع کرم
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 اند، اگر فاصله پدر و پسر از  پدر و پسری روی االکلنگی نشسته

 متر باشد، وزن پسر چند  سانتی 168و  08 ترتیبگاه،  به  تکیه

 تا االکلنگ در حال تعادل قرار بگیرد؟ ،باشدنیوتن 

 

 

 
 

 

2 
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 بارم چهارمصفحه                                    ی اول متوسطه دورهتجربی پایه نهم  سئواالت علوم ی ادامه ردیف

25 

 کلمه اضافی است( دو)در طرف چپ اعداد مناسب در طرف چپ را در ستون مربوطه در طرف راست بنویسید. 

 پالستیک 2   های خاموش ی آتش فشان عنصری در دهانه الف(

 ید 1   نوعی بسپار )پلیمر( مصنوعی ب(

 کربن 3   رسانای الکتریکی در حالت مذاب پ(

 کلرید سدیم 4   

 گوگرد 5   
 

 

55/ 

21 

ری جانو های ترین خطر برای کاهش تنوع زیستی و عامل انقراض گونهجهای انسانی، مهم امروزه فعالیت» 

 «و گیاهی هستند.
 )به سه مورد اشاره کنید.( شود؟ ها به محیط زیست و جانداران می به نظر شما انسان چگونه باعث این آسیب
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 25  جمع

 موفق باشید

کنار هم باشند. پس همیشه تجربه و آموزش باید در .تنها سخنگوی جهان آزمایش است  

 

https://hamyar.in/ همیار



Scanned by CamScanner
https://hamyar.in/ همیار



Scanned by CamScanner
https://hamyar.in/ همیار

M.Alizadeh
Text Box
پروکاریوت



Scanned by CamScanner
https://hamyar.in/ همیار



Scanned by CamScanner
https://hamyar.in/ همیار




