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 آزمون هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم

 کاربرد کدام ماده در مقابل آن به درستی نیامده است؟ -۱

  نیتروژن:تولید کود شیمیاییب(                    یون فلوئورید:تولید خمیردندانالف( 

   آبگوگرد:ضد عفونی کردن د(                                 کربن:ساخت مغز مدادج( 

هیدروکربن سنگینی که از تقطیر نفت خام به دست می آید و در طبقات پایینی برج قرار می  -۲

 گیرد چه کاربردی می تواند داشته باشد.

  استفاده به عنوان گاز شهری ب(                      سوخت خودرو سواریالف( 

   هواپیماسوخت د(        ایزوگام یا عایق پشت بام در ساخت ج( 

 یکای متر بر مربع ثانیه معادل کدام واحد است؟ -۳

   نیوتن بر کیلوگرمب(                               لوگرم بر نیوتنیکالف( 

   کیلوگرم بر مربع نیوتند(                            نیوتن بر مربع کیلوگرمج( 

 ایجاد شده است.ــــــ  رشته کوهـــــــ  با ورقه یــــــ  در اثر برخورد ورقه -۴

   زاگرس-آفریقا-عربستانب(                  زاگرس-ایران-عربستانالف( 

   البرز-آفریقا-عربستاند(                         البرز-ایران-عربستانج( 
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 احتمال تشکیل فسیل در کدام محیط نسبت به سایر موارد کمتراست؟ -۵

 بیاباند(           یخچال طبیعیج(        معدن نمکب(        گیاهانصمغ الف( 

 کدام عنصر زیر زودتر با اکسیژن ترکیب می شود؟ -۶

 سدیمد(                      مسج(                رویب(                   آهنالف( 

 ؟ استاشتراک گذاشته شده به چند الکترون  4CH در مولکول متان -۷

 ۴د(                         ۸ج(                    ۲ب(                      ۶الف( 

عنصری در گروه دوم جدول تناوبی قرار دارد این عنصر فرضی ترکیب با عناصر  -۸

(x)کدام یون را تشکیل می دهد؟۱۷گروه 

  x بار منفیدو ب(                           x   یک بار منفیالف ( 

 x دو بار مثبتد(                               x  یک بار مثبتج(  

هیدروکربن زیر در شرایط یکسان کدام یک را می توان راحت تر به ظرف دیگر  ۴ از بین -۹

 خالی کرد؟

  22H10C د(          30H14C ج(          36H17C  ب(             40H19C الف( 
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 دما و چگالی در قسمت های عمیق تر گوشته نسبت به قسمت های سطحی تر به ترتیب -۱۰

  است.ـــــــ  وــــ ـــ

  کمتر-کمترد(         بیشتر-کمترج(         کمتر-بیشترب(         بیشتر-بیشترالف( 

بر  دقیقه۱۶۰تخمین بزنید یک ستاره در چه فاصله ای از زمین قرار دارد اگر نورش بعد از  -۱۱

  زمین برسد.

   نجومی واحد ۳۰۰ب(                              واحد نجومی۲۰الف( 

   واحد نجومی ۶۰۰د(                                 واحد نجومی ۵۰ج( 

 کدام یک از گزینه های زیر درست است؟ -۱۲

  مسافت طی شده و جابه جایی هردو کمیت برداری هستند.الف( 

  مسافت طی شده همواره کوچکتر یا مساوی جابه جایی است.ب( 

  دونقطه کمتر از مسیر مستقیم بین آن دو نقطه است.بین جابه جایی ج( 

 جابه جایی با مسافت طی شده برابر بدون برگشت روی خط راست درحرکت یکنواخت د(     

   است.          
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ثانیه طی می کند.اگر شعاع دایره یک متر  ۱۰متحرکی با تندی ثابت محیط یک دایره را در  -۱۳

 باشد.سرعت متحرک در پیمودن نیمی از محیط دایره چقدر است؟

𝒎الف ( 

𝒔
 ۲/۰           )ب𝒎

𝒔
 ۴/۰           )ج𝒎

𝒔
 𝝅

۵
               )د𝒎

𝒔
 𝝅

۲۰
                        

شتابی است که   ۲۵/۰کیلوگرم می دهد معادل  ۴شتابی که نیروی)الف( به جسمی به جرم  -۱۴

 کیلوگرم میدهد.نیروی)الف(چقدر است؟ ۶نیوتن به جرم  ۱۲نیروی 

 N ۵ د(              N ۲ ج(            N ۱ ب(        N ۵/۰الف(

و دوباره از پر از مایع در اختیار داریم اگر ابعاد این مکعب را چهاربرابر کنیم  ظرف مکعب -۱۵

 همان مایع پر کنیم فشار وارد از طرف مایع بر کف ظرف چند برابر حالت قبل است؟

 ثابت می ماندد(         برابر ۱۲ج(        برابر  ۱۶ب(            برابر ۴الف ( 

 دارد.ـــــــ  و مساحت سطح نسبت ـــــــ رابطهمیزان فشار با نیرو  -۱۶

   معکوس-معکوسب(                              مستقیم-مستقیمالف( 

  مستقیم-معکوسد(                             معکوس-مستقیمج(   

ثانیه  ۳ثانیه درحال حرکت است اگر بعد ازمتحرکی با شتاب منفی هفت متر بر مجذور  -۱۷

 متر بر ثانیه برسد سرعت اولیه آن چقدر بوده است؟ ۳۵ سرعت نهایی آن به 

۵۶𝒎الف ( 
𝒔

            )۲۱ ب𝒎
𝒔

                  )۱۴ج𝒎
𝒔

              )۶۸  د𝒎
𝒔

 



5 
 

گر کیلومتر را طی می کنند.ا  ۱۰۰و  ۶۰ ب در هر ساعت دو متحرک )الف( و )ب( به ترتی -۱۸

  طیساعت بپیماید متحرک)ب(همین مسافت را در چه زمانی  ۸متحرک )الف(مسافتی را در 

 می کند.

 دقیقه  ۸ساعت و  ۴ب(                                      ساعت۴الف ( 

 دقیقه  ۳۰ساعت و  ۴د(                           دقیقه ۴۸ساعت و  ۴ج( 

 نیوتن شده است جرم هر یک چقدر است؟  ۱عدد خودکار برابر ۱۰وزن  -۱۹

 گرم  ۱۰د(           گرم ۲۰ج(         کیلوگرم ۱ب(           گرم ۱۰۰الف ( 

 در هنگام سقوط یک چترباز کدام مورد زیر باعث رسیدن وی به سرعت ثابت می شود؟ -۲۰

 کاهش نیروی مقاومت هواب(          افزایش نیروی مقاومت هواالف( 

 وزن چترباز با افزایش اختالف نیروی مقاومت هواد(     بی وزنی چترباز در هنگام سقوطج( 


