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سؤاالت علـوم تجـربی نهم  .از ردیف  41تا 60
 -41در کدامیک از ظرفهای زیر ،تغییر شیمیایی رخ میدهد؟
 )1یک بشر (ظرف آزمایشگاهی) حاوی کات کبود که به آن یک قطعه طال اضافه میکنیم.
 )2بشر حاوی محلول هیدروکلریک اسید که به آن یک قطعه فلز لیتیم اضافه میکنیم.
 )3بشر حاوی محلول نمک خوراکی که درون آن پودر فلز روی میریزیم.
 )4یک بشر حاوی ترکیب دارای یونهای منیزیم که درون آن یک الکترود پالتینی (یک قطعه فلز پالتین) قرار میدهیم.
 -42عنصر  20Caدر کدام دوره و عنصر  15 Pدر کدام گروه جدول تناوبی قرار دارند (به ترتیب از راست به چپ)؟
 )1دورة  3ـ گروه 12

 )2دورة  3ـ گروه 2

 )3دورة  4ـ گروه 5

 )4دورة  4ـ گروه 15

 -43کدام گزارههای زیر نادرست هستند؟
الف) سلولز و نشاسته ،بسپارهایی هستند که از اتمهای کربن و هیدروژن و اکسیژن ساخته شدهاند.
ب) سوزاندن پالستیکها روش مناسبی برای رهایی از آنها است.
پ) هر مولکول سولفوریک اسید (با فرمول  ) H2SO 4از  7نوع اتم ساخته شده است.
ت) با افزودن اگزالیک اسید به مقدار مشخص از آب ،و افزایش غلظت محلول اگزالیک اسید ،مقاومت الکتریکی محلول کاهش
مییابد.
 )2پ و ت

 )1الف و ب

 )3ب و پ

 )4الف و ت

 3 -44گرم کربن میتواند با اکسیژن واکنش دهد و  7گرم کربن مونواکسید ( )COتولید کند (در پایان هیچ جرمی از کربن
به شکل واکنشنداده باقی نمیماند) .از واکنش میان  6گرم کربن و گاز اکسیژن ،چند گرم کربن دیاکسید (  ) CO2تولید
میشود (به شرط آنکه تمام کربن واکنش دهد و هیچ کربنی باقی نماند)؟
تولید کربن مونواکسید2C  1O2  2CO :

 14 )2گرم

 22 )1گرم

تولید کربن دیاکسید1C  1O2  1CO2 :

 11 )3گرم

 7 )4گرم

 -45یون رایج برای عنصر  12 Mgدارای چند مدار الکترونی است و یون رایج عنصر  7 Nچه باری دارد؟
 )1دو مدار؛ بار 3-

 )2سه مدار؛ بار 1-

 )3سه مدار؛ بار 3-

 )4دو مدار؛ بار 1-

 -46چه موقع مقدار سرعت متوسط متحرکی در یک حرکت ،با تندی متوسط آن در این حرکت برابر است؟
 )1وقتی متحرک روی یک خط راست حرکت میکند.

 )2این دو کمیت هیچگاه با هم برابر نمیشوند.

 )3وقتی جهت حرکت متحرک عوض نشود.

 )4فقط وقتی حرکت جسم یکنواخت باشد این اتفاق می افتد.

 -47جعبهای به جرم  30کیلوگرم روی سطح افقی زمین ساکن است .اگر بخواهیم جعبه را هل بدهیم و سرعت آن را در
مدت زمان  4ثانیه به

𝑚
s

 6برسانیم ،حداقل به چه نیروی افقی نیاز داریم؟ (اصطکاک جعبه را با زمین در حرکت  30نیوتون

درنظر بگیرید).
 15 )1نیوتون

 45 )2نیوتون

 30 )3نیوتون

 75 )4نیوتون
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 -48توپ پینگپونگی از دستمان رها میشود؛ توپ با سرعت

𝑚
s

 3به زمین برخورد میکند و سپس با سرعت

𝑚
s

 2از زمین

جدا شده و به سمت باال حرکت میکند .اگر مدت زمان تماس توپ با زمین  0/2ثانیه باشد ،شتاب متوسط توپ در تماس با
زمین چند

𝑚
s2

است؟

5 )1

15 )3

25 )2

 )4صفر

 -49در کدامیک از موار د زیر نیروی اصطکاک به جسمی که زیرش خط کشیده شده است ،بر خالف جهت حرکتش به آن اثر
میکند؟
 )1سگی که در حال دویدن است.
 )2اجسام روی میز که وقتی ما میز را هل میدهیم ،همراه با میز حرکت میکنند.
 )3ورزشکاری که به کمک طنابی که از سقف ورزشگاه آویزان است خود را باال میکشد.
 )4هیچکدام
 -50نمودار مکان ـ زمان برای حرکت سوسکی که در لبه یک دیوار و در یک خط مستقیم حرکت میکند مطابق شکل زیر
است .کدام گزینه درباره حرکت آن صحیح است؟

 )1جهت حرکت سوسک در لحظه 𝑠 𝑡 = 80عوض شده است.
 )2سرعت متوسط سوسک در کل حرکت

𝑚𝑐
s

 −4بوده است.

 )3سوسک در فاصله  t  0تا 𝑠 𝑡 = 50با سرعت ثابت حرکت میکرده است.
 )4سوسک در فاصله 𝑠 𝑡 = 130تا 𝑠 𝑡 = 150با سرعت ثابت از مبدا دور میشده است.
 -51حسین و پوریا در جنگل در حال جمعآوری هیزم بودند .در لحظهای که فاصله آنها از هم  600متر بود ،ناگهان حسین
متوجه می شود که ببری از پشت به سمت پوریا خیز برداشته است .اگر سرعت دویدن ببر را ثابت و به اندازه

𝑚
s

 25و فاصله

ببر را از پوریا  225متر در نظر بگیریم ،حسین تا پیش از رسیدن ببر به پوریا حداکثر چند ثانیه فرصت دارد تا با صدا کردن
پوریا ،وی را متوجه خطر کند؟! (سرعت صوت را  300m/sفرض کنید).
 5 )1ثانیه
 7 )2ثانیه
 9 )3ثانیه
 11 )4ثانیه
 -52مطابق شکل ظرفی پر از مایع بر روی یک ترازو قرار دارد .ترازو وزن مایع و ظرف را  100نیوتون نشان میدهد .تیلهای
بزرگ به وزن  10نیوتون را درون ظرف مایع رها میکنیم .پس از مدتی از شروع حرکت ،تیله با سرعت ثابت به سمت پایین
میرود .در لحظاتی که تیله با سرعت ثابت پایین میرود ،ترازو چه عددی را نشان میدهد؟
 110 )1نیوتون
 100 )2نیوتون
 )3بیش از  110نیوتون
 )4بین  100و  110نیوتون
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 -53در شکل زیر ،یک کلید دو راهی میبینید که بر اساس دو صفت مشترک طراحی شده است (صفتها درون مربعهای 1
و  2جای میگیرند) .به ترتیب از راست به چپ کدام یک از موارد زیر دربارة این صفتها صحیح است و کدام گروه به اشتباه
در این کلید قرار داده شده است؟
 )1وجود دانه ،نبود دانه ،جلبکها
 )2وجود آوند ،نبود دانه ،خزهها
 )3وجود آوند ،نبود آوند ،سرخسها
 )4وجود برگ حقیقی ،نبود آوند ،خزهها

 -54یک گیاه شناس گیاهی را از قارة آمریکا به استرالیا منتقل کرد .در صورتی که گیاه به شرایط آب و هوایی مشابهی
منتقل شده باشد ،چه تغییری را در آن انتظار داریم؟
 )1تغییر در ساعت زیستی

 )2تغییر در میزان عناصر ضروری مورد نیاز

 )3تغییر در تعداد کروموزومها

 )4تغییر در خواص دارویی

 -55جدول زیر شامل اطالعات ردهبندی ببر است .در خانههای خالی (مقابل فرمانرو (الف) و جنس (ب)) به ترتیب چه
کلماتی باید قرار داد؟
 )1الف :مهره دارن ،بtigris :

فرمانرو

الف

 )2الف :جانوران ،بtigris :

شاخه

طنابداران

رده

پستانداران

راسته

گوشتخواران

تیره (خانواده)

گربهسانان

جنس (سرده)

ب

نام گونه

Panthera tigris

 )3الف :مهره داران ،بPanthera :
 )4الف :جانوران ،بPanthera :

 -56داز ی ا نخل ایرانی ،از گیاهان بومی ایران است .به نظر شما اگر سطح فوقانی و تحتانی برگ این گیاه را با کلرید کبالت
آغشته کنیم ،و تعداد روزنههای هر یک را جداگانه بشماریم چه میبینیم؟
 )1روزنههای سطح فوقانی برگ بیش از سطح تحتانی آن است.

 )2روزنههای سطح تحتانی برگ بیش از سطح فوقانی آن

است.
 )3روزنهها در هر دو سطح برابر است.

 )4بستگی به میزان کلرید کبالت دارد.

 -57استافیلوکوکوس اورئوس ......... ،زعفران دارای دیوارهی سلولی ،و  ........دیاتومه فاقد پوشش در اطراف مادهی وراثتی
است.
 )1مانند ،مانند

 )2مانند ،برخالف

 )3برخالف ،برخالف

 )4برخالف ،مانند
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 -58در بررسی جانداران یک برکه در یک مدرسه ،دانش آموزی یک جاندار با مشخصات زیر مشاهده کرد:
ـ تک سلولی ،هسته دارای غالف
ـ تغذیه با پای کاذب
ـ فاقد شکل مشخص
ـ قابل مشاهده با میکروسکوپ نوری ،عدسی 40 x ،10x ،4x
این جاندار کدام یک از موارد زیر است؟
 )2یوکاریوت ( ،آغازی) ،آمیب

 )1پروکاریوت ،باسیل

 )3پروکاریوت ،کوکسی

دیاتومه

 -59در ارتباط با تصویر زیر ،کدام گزینه نادرست است؟
 )1گسترش بستر و پوستة اقیانوس
 )2ایجاد رشته کوه میان اقیانوسی
 )3ایجاد زلزله
 )4تشکیل آتشفشان
 -60جوانترین سنگها در کدام قسمت از کرة زمین یافت میشوند؟
 )1کف اقیانوسها

 )2حاشیة قارهها

 )3محل برخورد آفریقا و آمریکای جنوبی

 )4محل برخورد دو ورقة قارهای
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 )4یوکاریوت ( ،آغازی)
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پاسخ خالصه:

نام بخش

شماره ی سوال

پاسخ
2

شیمی

41
42

4

43

3
1

44
1
45
3
46

فیزیک

4
47
48
49
50
51
52

2
4
2
2
1
1

53

زیست شناسی

1
54
55

4
3

56
2
57
2
58
2

زمین شناسی

59
1
60

