
 
 

 

 

 

 

 نادرست تدرس نمره( 3مشخص كنيد. )  ي يا نادرستي هر جمله را با نشانه یدرست

   .می آید دست ـ مس، فلزی شفاف و سرخ رنگ است که از ذوب سنگ معدن در دمای باال به1

   .بیش تر عنصرها در طبیعت به حالت آزاد )عنصری( یافت می شوندـ 2

   .ی کندما حفظ ره ها چرخه های دیگر اثر گذاشته و توازن چرخ تغییری اندک در یک چرخه برـ 3

   .ستاود داشته میلیون سال پیش در سطح کره زمین یک خشکی واحد و بزرگ وج 200حدود ـ 4

   .بخش وسیعی از سطح زمین را سنگ های رسوبی پوشانده است ـ5

   .اشندبرخی از کهکشان ها با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده می ب ـ6
 

 نمره( 3مناسب بنويسيد. ) يا كلماتدر جاهای خالي كلمه 

 .به کندی با اکسیژن واکنش می دهند  .........................و  ......................... برخالف منیزیم، دوفلز ـ1

 .می شود ......................... تامین و .........................به طور میانگین هشتاد درصد از نفت مصرفی در سطح جهان صرف ـ 2

 .گردد ......................... در آن  ......................... یک ترکیبِ باید شودبرای این که محلولی الکترولیت ـ 3

   .مطرح نمود .....................................آقای هری هس اول بار فرضیه ی ـ 4

 .رداشاره ک   ......................... و  ......................... ی غیردریایی برای تشکیل فسیل می توان به ط هااز محیـ 5

 .ستارگان می باشد  ............................................ کارکرد اصلی اسطرالب تعیین در ستاره شناسی، ـ 6

 نمره( 3را عالمت بزنيد. ) درستگزينه 

 )سوال مفهومی می باشد( تواند اساس  دسته بندی مناسب تری برای عنصرها باشد؟ کدام عامل میـ 1
 نسبت تعداد پروتون ها و الکترون های یک اتم (2 هر اتمدرون هسته ی تعداد پروتون های  (1

 درون اتممجموع تعداد پروتون ها و نوترون های  (4 نسبت تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم (3

 ؟برابر است    تعداد الکترون های کدام ذره ی زیر با  ذرات درون هسته ی تعداد ـ 2

1)   2)   3)   4)   

 کدام هیدروکربن در دمایی نزدیک به نقطه ی جوش آب به جوش می آید؟ـ 3
 پروپان (4 بوتان (3 اوکتان (2 اتان (1

 ؟نمی شودو ورقه ی اقیانوسی مشاهده کدام پدیده در برخورد دـ 4
 انوسیجزایر میان اقی (4 گودال عمیق اقیانوسی  (3 تولید ورقه جدید (2 آتشفشان (1

 کدام یک از فسیل های زیر از جمله بقایای جانداران می باشد؟ـ 5
 تنه ی درختی که سیلیسی شده (4 حشره ی درون صمغ گیاه (3 ردپای دایناسورها در ساحل (2 تنه ی درختی که آهکی شده (1

 کم تری دارد؟تفاوت درجه(  38.5)نسبت به تهران از نظر زاویه ی انحراف قبله کدام شهر ـ 6
 تبریز (4 یزد (3 اراک (2 مشهد (1

 نمره( 3های كوتاه دهيد. )های زير پاسخبه پرسش

 .........................پاسخ :  :بدن انسان یا فت می شود داخل دو پلیمر که در ـ1

 .........................پاسخ :  :در طی روزسالم مقدار نمک مورد نیاز یک فرد بالغ و ـ 2

 .........................پاسخ :  :فرمول شیمیایی پلی اتن )پلی اتیلن( ـ3

 .........................پاسخ :   :پاسخ درستی به آن نمی توانست بدهدنقصی که نظریه ی آقای وگنر ـ 4

 .........................پاسخ :  :یکی از ویژگی های فسیل های راهنما عالوه بر پیدا شدن در همه جاـ 5

 .........................پاسخ :  :نام دو سیاره که نسبت به مریخ سریع تر به دور خورشید می چرخندـ 6

 

 

 

 نمره 20از 

 با نام يار ماندگار

          میان نوبت اولـ  آزمون علوم تجربي               تهران 19ـ منطقه  دوره اولزمانی دولتی  هدبیرستان نمون             خانوادگي:ونامنام

  12/08/59تاريخ برگزاري آزمون:                                                              كالس:

 دقيقه 60و حداكثر  40زمان : حداقل                                                                   آقای شکریجناب  :نام دبیر

 نهم ايهپ



 

 

 

 

 

 نمره( 1) ؟داري بیش تري در طبیعت داردلیلی يون کلر نسبت به اتم کلر پايبه چه دـ 2

 

 

 

 د.ايجاد می شولیتیم يک ترکیب فلوئور و ـ بر اثر واکنش میان 3

 رسم کنیدچگونگی تشکیل شدن اين ترکیب را  

 شوند(ر آخر اتمها نشان داده فقط مدابرای سادگی كار، )

 

 نمودار روبروـ 4

  نمره( 1) را کامل کنید.

 

 ؟است هاي امروزي بوده گُندوانا شامل کدام سرزمین ي قارهـ 5

 

 

 نمره( 1).بخش هاي علمی زير را کامل کنید  ـ6

 ست.ا جدیدتر دخو پایینی الیه از و تر قدیمی خود باالیی الیه از الیه هر رسوبی، هایدر توالی الیه آ( 

 ....................................................................................................:    البته به شرط اینکه 

 

 بنابراین اگر از حالت افقی. شوند نشین می صورت تقریبًا افقی ته های رسوبی هنگام تشکیل به الیهب( 

 .............................................................................................. :  خارج شده باشند، بیانگر

 

 نمره( 1) در مورد آفتاب عالم تاب به پرسش هاي زير پاسخ دهید:ـ 7

 چقدر است؟ آ( نسبت جرم آن به مجموع جرم سیاره هاي منظومه ي خورشیدي

 آن را نام ببريد. تشکیل دهنده ياصلی دو عنصر ب( 

 تبديل عنصرها در خورشید عالوه بر تولید انرژي چه پیامدي براي آن دارد؟پ( 

 

 نمره( 1) (.ستاره ي اصلی دارند 7)هردو  دب اکبر را نسبت به دب اصغر رسم کنید. صورت فلکی موقعیتـ 8
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 در پناه ایزد

 م. شكري

 جدول روبروـ 1

 نمره( 1را كامل كنيد. )

   اورانیوم منیزیم عنصر نام

 Pb Ca   نماد شميايي

در هیدرو کربن ها هرچه 

 تعداد اتم کربن  بیشتر باشد

............................. 

............................. 

.. و ...........گرانروی آنها .....

 ..... است......... سرعت تبخیر

http://www.mshokri.ir/

