باسمه تعالي

اداره آموزش و پرورش ناحیه 4
درس :علوم تجربي

سواالت ارزشیابي نوبت :آذر

شامل  16سوال در  2صفحه
نام

نام خانوادگي

2
3

سطح امتحان :متوسط

پايه :نهم

تاريخ آزمون1395/9/13 :

مدت امتحان 50 :دقیقه

موارد مجاز

امتحان از

نام دبیر  /آموزگار

کتاب و جزوه علوم

 20نمره

عامريون

رتبه تحصیلي درس علوم

سؤاالت

رديف

1

دبیرستان میثم تمار ( دوره اول)

نمره خام برگه

نمره ارزشیابي آذرماه

بارم

در يک تغییر شیمیايي ،مجموع  ..................................و مجموع  .......................................باهم برابر است.
حل شدن ترکیبات يوني در آب سبب ايجاد تغییرات فیزيکي در آب میشوند.

صحیح O

غلط O

کدامیک از عبارت های زير درست بیان شده است؟ (  Zعدد اتمي N ،نوترون A ،عدد جرمي)
N=Z
Z=A
A=Z+N
Z=A+N
 2مدل اتمي رسم کنید که در گروه  7جدول تناوبي قرار گیرند.

4

1
0.5
0.5

2

چگونگي ترکیب شدن اتم سديم و کلر را بیان کرده و رسم کنید.
2

5

کلر در اليه آخر خود چند الکترون دارد؟ رسم کنید.
1.5

6
عنصر Aبا عدد اتمي  7را در اختیار داريم .عنصر Bچه عدد اتمي بايد داشته باشد تا خواص شیمیايي آن با
7

عنصر Aبرابر باشد؟ توضیح دهید.

1

در يون –  X 3تعداد پروتون يک واحد کمتر تعداد نوترون است .اگر تعداد الکترون های اين يون  18باشد،
8

عدد جرمي آن چقدر است؟

1

کدامیک از گزينه های زير تشکیل
يون  Na+را بدرستي نمايش میدهد؟
9

توضیح دهید.

0.5

در مولکول حلقوی زير چند اتم هیدروژن شرکت دارند؟ رسم کنید.
1

10

متحرکي فاصله بین دو نقطه  Aو  Bرا با سرعت ثابت  20 m/sرفته و سپس نصف مسیر با سرعت  30 m/sتا
11

نقطه  Cبازمیگردد .اندازه سرعت متوسط متحرک در کل اين حرکت چند متر بر ثانیه میباشد؟
BC = 1/2 AB

A

B

2

C
نمودار مکان – زمان متحرکي به شکل زير است .نسبت سرعت متوسط
12

 5ثانیه دوم حرکت به سرعت متوسط  5ثانیه اول را حساب کنید.

1

 36ثانیه طول میکشد تا سرعت يک قطار که دارای حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت است از  40کیلومتر بر
13

ساعت به  60کیلومتر بر ساعت برسد .در اين مدت قطار چند کیلومتر مي پیمايد؟

2

دو هواپیما با سرعت های  600و  800کیلومتر بر ساعت همزمان از يک فرودگاه به مقصد ديگری در فاصله 1200
14

کیلومتری پرواز میکنند .هواپیمای سريعتر چند دقیقه زودتر به مقصد میرسد؟

1

قطاری با سرعت 21متر بر ثانیه به سمت تونلي در حال حرکت است .شخصي بر روی قطار ايستاده و هنگامي
15

که به فاصله  110متری تونل میرسد ،با سرعت  5متر بر ثانیه شروع به دويدن به سمت تونل میکند! سرعت او
نسبت به فردی که بیرون قطار ثابت ايستاده است چقدر است؟ بعد از چند ثانیه به تونل برخورد میکند؟

1

در يک جاده افقي اتومبیلي با شتاب ثابت  2 m/s2از حال سکون به حرکت درمي آيد .در همین لحظه کامیوني
که با سرررعت ثابت  10 m/sدر حرکت اسررت از آن سرربقت میگیرد .پس از طي مسررافت چند متراتومبیل از
16

کامیون سبقت مي گیرد؟

2

« موفق باشيد »
* قال على عليه السالم :
اَلعِلمُ کَنزٌ عَظیمٌ اليَفني؛
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.
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