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 بنام خدا

 علوم تجرنی پایه نهم
ی

 پاسخنامه آزمون هماهنگ استان

 گزینه د-1

 گوگرد درتهیه سولفوریک اسید استفاده می شود وکلر برای ضدعفونی کردن آب

 جگزینه -2

 قیرکه درتهیه آسفالت وبرای ضدآب کردن ساختمان کاربرد دارد.

 گزینه ب-3

 برکیلوگرم هم ارز استمتربرمربع ثانیه واحدشتاب است که بانیوتن 

 الف گزینه -4

 طبق متن کتاب

 گزینه د-5

 ن تعداد جانداران کم است وشرایط فسیل شدن مناسب نیستباچون دربیا

 گزینه د-6

 سدیم ازعناصرگروه یک است که بسیارفعال می باشد به همین دلیل زیرنفت نگهداری می شود.

 جگزینه -7

 درمولکول متان

یه ظرفیت خود دارد که هرکدام راباالکترون هیدروژن به اشتراک هرکربن چهارالکترون درال

 می گذارد.
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 گزینه د-8

چون فلزاست والکترون ازدست می دهد.ازطرفی چون درگروه دواست درالیه ظرفیت خود دو 

 الکترون دارد که موقع تشکیل پیوندآنها را ازدست می دهد.

 گزینه د-9

 اریروی کمتراست.وزودتروراحت ترجکمترباشدگرانروکربن هرچه اتم های کربن ددریک هی

 میشود.

 گزینه ب-10

 الفگزینه  -11

خورشید یک واحد نجومی باما فاصله دارد ونورآن حدودا درهشت دقیقه به زمین می رسد پس 

 نجومی اززمین قرارگرفته است. این ستاره درفاصله بیست واحد

 د-12

تواند کمتراز جابجابی باشد میزان جابجایی بین مسافت کمیت برداری نیست مسافت هیچگاه نمی 

 دونقطه مسیر مستقیم آن دو نقطه است .

 گزینه ب-13

 گزینه ج-14

 گزینه الف-15

چهاربرابرشده  رتفاع بستگی دارد وقتی ابعاد ظرف چهاربرابر شود یعنی ارتفاعفشارمایعات به ا

 درنتیجه فشارهم چهاربرابرشده است .

 =Pطبق فرمول فشار                                   گزینه ج-16
𝑭

𝑨
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 الفگزینه -17

𝒂 = −𝟕𝒎/𝒔𝟐   ∆𝒕 = 𝟑   v2=35m/s   v1=? 

𝒂 =
𝒗𝟐 − 𝒗𝟏

∆𝒕
 

−𝟕 =
𝟑𝟓 − 𝒗𝟏

𝟑
 

35- 𝒗𝟏=-21       v1 = 56m/s 

 گزینه ج-18

تندی الف = 
مسافت

زمان
       60  =

مسافت

𝟖
 کیلومتر480مسافت میشود      

تندی ب = 
مسافت

زمان
     100  =𝟒𝟖𝟎

زمان
 ساعت  8/4زمان میشود    

 دقیقه 48ساعت میشود. /8دقیقه است پس  60هر یک ساعت 

 گزینه د-19

𝟏 وزن هر یک عدد خودکار =

𝟏𝟎
 نیوتون  

جرم = 
وزن

𝟏𝟎
   =

𝟏

𝟏𝟎

𝟏𝟎
 گرم است 10کیلوگرم که معادل  0.01میشود  

 گزینه الف-20

نیروی وزن با مقاومت هوا برابرشود واین درصورتی امکان  برای رسیدن به سرعت ثابت باید

 دارد که مقاومت هوا افزایش پیداکند .چتربازها این کاررا با باز کردن چترشان انجام می دهند.

 


