


( پرش) سواالت تستی علوم تجربی نهم فصل دهم

کدام یک از گزاره هاي زیر در رابطه با شهاب سنگ ها (شخانه ها) صحیح است؟ - 1

شهاب سنگ ها (شخانه ها) قطعاتی جدا شده از زمین بوده اند که دوباره به آن باز می گردند.

شهاب سنگ ها (شخانه ها)، همان سیارك ها هستند.

شهاب سنگ ها (شخانه ها) در واقع تیرهاي نورانی هستند که در آسمان شب دیده می شوند.

شهاب سنگ ها (شخانه ها) اجرامی هستند که از جو زمین عبور کرده و روي آن سقوط می کنند. 

کدام گروه از سیارات زیر به ترتیب از راست به چپ، ترکیبی از سنگ و گاز دارند؟ - 2

زحل – زهره زهره – زحل مشتري – زحل مریخ – زهره

براي اندازه گیري زاویۀ ارتفاع ستارگان از کدام یک از ابزارهاي زیر استفاده می شود؟ - 3

ماهواره ها اسطرالب GPSتلسکوپ

کدام یک از گزینه هاي زیر جز ویژگی سیارات محسوب نمی شود؟ - 4

داراي نور هستند. متحرك هستند.  

ممکن است یک یا چند قمر داشته  باشند. نور انعکاسی ستاره ها را نشان می دهند.

براي تعیین موقعیت یک منطقه به اطالعات چند ماهواره نیاز است؟ - 5

چهار   سه   دو   یک

اگر زمین به دور خود نمی چرخید، کدام یک از پدیده هاي زیر به وجود نمی آمد؟ - 6

فصل ها شب و روز ماه گرفتگی خورشید گرفتگی 

کدام یک از عبارات زیر در رابطه با سیارك صحیح است؟ - 7

قطعه سنگ بزرگ یا کوچکی است که به دور خورشید می چرخد. قطعه سنگ بزرگ یا کوچکی است که به دور زمین می چرخد.

قطعه سنگی بزرگ است که به دور خود می چرخد. قطعه سنگی است که در اثر برخورد با اتمسفر شعله ور می شود.

جرم آسمانی که تحت تأثیر نیروي گرانش به دور یک سیاره یا سیارة کوتوله در گردش است، چه نامیده می شود؟ - 8

قمر سیارك شهاب سنگ دنباله دار

به تیرهاي درخشانی که هر شب در آسمان دیده می شوند،  .................. گفته می شود. - 9

شهاب سنگ  سیارك قمر شهاب

کدام یک از موارد زیر از کاربردهاي ماهواره هاي مخابراتی نیست؟ - 10

پیش بینی وضع هوا  ارسال امواج راداري برقراري ارتباط تلفنی  ارسال برنامه هاي رادیویی  

تصاویر فرضی که از وصل کردن موقعیت ستارگان به یکدیگر در آسمان به وجود می آید، چه نام دارد؟ - 11

سیارك شهاب سنگ صورت فلکی  کیهان

نخستین .................. حدود  سال پیش توسط .................. اختراع شده است. - 12

میکروسکوپ – خواجه نصیر الدین طوسی تلسکوپ – گالیله

تلسکوپ – خواجه نصیرالدین طوسی میکروسکوپ – گالیله

400

1

نگاهی به فضا



منظور از سال نوري چیست؟ - 13

مسافتی که نور در مدت یک سال طی می کند. زمانی که نور در مدت یک ثانیه طی می کند. 

واحد براي اندازه گیري زمان است. مسافتی که فضاپیما در مدت یک سال طی می کند.

کدام ویژگی ماهواره ها به دستگاه  کمک می کند؟ - 14

امکان ارتباط تلفنی  موقعیت یابی بررسی وضعیت هوا  ارسال امواج راداري 

GPS

) از چند ماهواره تشکیل شده است؟ سیستم موقعیت یاب جهانی ( - 15GPS

312434

کدام یک ستاره قطبی است و در کدام صورت فلکی قرار گرفته است؟ - 16

 - ُدب اصغر - ُدب اکبر

 - ُدب اصغر - ُدب اکبر

PQ

MN

قطعه سنگ هاي بزرگ که از اتمسفر گذشته و بر روي زمین می افتد،  .................. نام دارند. - 17

سیارك شهاب شهاب سنگ دنباله دار  

کدام ویژگی مربوط به صورت هاي فلکی نیست؟ - 18

صورت فلکی دب اکبر شبیه به یک مالقه یا آبگردان است. 

ستارة قطبی در صورت فلکی دب اصغر واقع شده است. 

صورت فلکی دب اکبر همیشه و به طور ثابت در آسمان نیم کرة شمالی دیده می شود.

آلودگی هوا و نور چراغ ها از موانع بزرگ رصد صورت هاي فلکی است. 

گردش سیارات منظومۀ شمسی به دور خورشید به کدام یک از صورت هاي زیر است؟ - 19

عکس چرخش عقربه هاي ساعت در جهت چرخش عقربه هاي ساعت  

عکس چرخش خورشید به دور خود جهت چرخش در هر سیاره متفاوت است 

منشأ گرماي خورشید کدام است؟ - 20

واکنش هاي هسته اي که طی آن اتم هاي هیدروژن به هلیم تبدیل می شوند. واکنش هاي هسته اي که طی آن اتم هاي هلیم به هیدروژن تبدیل می شوند.

واکنش هاي هسته اي که طی آن اتم هاي پلوتونیم به هلیم تبدیل می شود. واکنش هاي هسته اي که طی آن اتم هاي اورانیوم به رادیوم تبدیل می شود.

هر چه از عمر خورشید بگذرد، مقدار کدام یک از عناصر زیر در خورشید کاهش می یابد؟ - 21

پتاسیم هلیم هیدروژن اکسیژن

یک واحد نجومی برابر با کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ - 22

فاصلۀ متوسط زمین تا خورشید فاصله اي که نور در مدت  ثانیه می پیماید. 

فاصلۀ متوسط زمین تا ماه  فاصله اي که نور در مدت  سال می پیماید.
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کدام یک از گزینه هاي زیر از موارد کاربرد ماهواره ها محسوب نمی شود؟ - 23

بررسی هاي نجومی پرتاب شاتل   تقویت امواج رادیویی جهت یابی
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کدام عبارت زیر در مورد صورت فلکی نادرست است؟ - 24

براي جهت یابی در شب ها می توان استفاده کرد.

تشبیه کردن چند ستاره به اشیا و حیوانات است.

موقعیت چند ستاره در آسمان است.

به علت رؤیت در زمان مشّخص و موقعیت خاص به عنوان تقویم استفاده نمی شود.

ترکیبات شیمیایی خورشید در کدام شکل زیر به درستی نشان داده شده است؟ - 25

ھلیم
ھیدروژن

ھلیم

ھیدروژن ھلیم
ھیدروژن

ھلیم
ھیدروژن

ِسرس، تخته سنگی است به قطر  کیلومتر که در فاصلۀ تقریبی  واحد نجومی از خورشید به دور آن در حال چرخش است. ِسرس.................. - 26
محسوب می شود.

شهاب سنگ خرده سیاره   قمر ستاره

9003

چند مورد از عبارات زیر صحیح است؟  - 27
الف) دنباله دارها قطعات سنگی هستند که به دور زمین و در یک مدار معینی می چرخند. 

ب) سیارك ها قطعات سنگی هستند که به دور خورشید و روي مدار معینی می چرخند. 
پ) قطعه سنگی که در اثر برخورد با اتمسفر شعله ور شده و می سوزد، شهاب سنگ نام دارد. 

ت) شهاب، قطعه سنگ آسمانی است که در سطح زمین پیدا می شود.

همه ي موارد سه مورد دو مورد   یک مورد

کدام گزینه، ویژگی هاي صورت هاي فلکی را به درستی بیان می کند؟ - 28

شکل هاي مختلف سیاره ها هستند که در قدیم از آن ها به عنوان تقویم استفاده می کردند.

هر صورت فلکی در یک زمان و موقعیت خاص در آسمان قابل مشاهده نیست.

شکل هاي مختلف ستاره ها هستند که از آن ها براي جهت یابی در شب استفاده می کنند.

گروهی از سیاره ها هستند که با کشیدن خط هاي فرض و متّصل کردن آن ها به هم، این اشکال به دست می آیند.

در تعریف شهاب سنگ کدام گزینه صحیح است؟ - 29

قطعات سنگ و فلز سرگردان است که پس از برخورد به جو زمین محو می شود.

بقایاي برجاي مانده از دنباله دارهاست که به سطح زمین می رسد.

بیشتر شهاب سنگ ها در سطح خشکی ها برخورد می کنند. 

سنگ هاي فضایی که پس از ورود به جو به سطح زمین برخورد می کنند.

کدام یک از سیارات زیر از زمین بزرگ تر بوده و داراي قمر است؟ - 30

مشتري عطارد مریخ زهره  

کدام تعریف براي سحابی خورشیدي مناسب و کامل تر است؟ - 31

ابر عظیم و چرخانی است که از گاز و یخ تشکیل شده و در فضاي میان ستاره اي قرار دارد.

کرة عظیم از گازهاي داغ است که چند صد برابر تمام سیاره هاي سحابی خورشیدي جرم دارد.

ابر عظیم و چرخانی است که از گاز و غبار تشکیل شده و در فضاي میان ستاره اي قرار دارد. 

بیشتر از مواد سنگی و فلزي تشکیل شده است که اتمسفر رقیقی دارد و در فضاي میان ستاره اي قرار دارد.
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به ترتیب نام دیگر سیارات عطارد، زهره، زمین، مشتري و زحل کدام است؟ - 32

تیر، ناهید، ارض، برجیس، کیوان  ناهید، تیر، ارض، برجیس، کیوان  تیر، ناهید، ارض، کیوان، برجیس  تیر، برجیس، ارض، کیوان، ناهید 

کدام یک از سیارات زیر، جز سیاره هاي گازي محسوب نمی شود؟ - 33

مریخ مشتري نپتون کیوان

کدام یک از سیارات زیر، مدار بزرگ تري دارد؟ - 34

مشتري مریخ نپتون زمین

مریخ یک سیارة .................. است که نسبت به .................. به خورشید نزدیک تر است. - 35

گازي – مشتري گازي – زمین   سنگی – مشتري سنگی – زمین

از بین جمالت زیر چند مورد درست است؟  - 36

- کیهان از میلیاردها کهکشان تشکیل شده است. 

- ترکیب اصلی خورشید در حال حاضر از هیدروژن و کربن است. 

- صورت هاي فلکی همیشه و به طور ثابت در آسمان دیده نمی شوند. 

- ستارة قطبی، دم صورت فلکی دب اکبر است.

A

B

C

D

1234

کدام گروه از سیاره هاي زیر، داراي جنسی از گاز هستند؟ - 37

مشتري، نپتون، عطارد، اورانوس اورانوس، مشتري، زهره، زمین زهره، زحل، اورانوس، مریخ مشتري، زحل، اورانوس، نپتون

کدام یک از جمله هاي زیر در مورد ویژگی هاي مربوط به شهاب ها صحیح نمی باشد؟ - 38

شهاب ها، قطعاتی از جنس سنگ و غبار هستند.

شهاب ها، شامل قطعات برجاي مانده از دنباله دارها و یا قطعات رها شده از برخورد سیارك ها هستند.

شهاب ها، در اثر برخورد قطعات برجاي مانده از دنباله دارها و یا سیارك ها با جّو زمین، می سوزند و نورهاي درخشان تولید می کنند.

شهاب ها بعد از عبور از جو زمین به سطح زمین برخورد می کنند.

علت تغییر صورت هاي فلکی مشاهده شده در آسمان در زمان هاي مختلف چیست؟ - 39

حرکت منظومه  چرخش کهکشان  حرکت وضعی زمین  حرکت انتقالی زمین 

کدام یک از گزینه هاي زیر مقایسۀ قطر خرده سیاره ها را درست نشان می دهد؟  - 40

سرس  ماکی ماکی  اریس  پلوتو پلوتو  ماکی ماکی  سرس  اریس

سرس  ماکی ماکی  پلوتو  اریس سرس  پلوتو  اریس  ماکی ماکی

>>>>>>

>>>>>>

؟ نام ستاره اي که در شکل زیر عالمت گذاري شده چیست؟ - 41

دّب اصغر دّب اکبر

قطبی قنطورس

همۀ سیاره هاي گازي منظومۀ شمسی ................. - 42

از سیارات سنگی کوچک تراند. دماي میانگین بیش از صفر درجۀ سانتی گراد دارند.

قمر دارند. براي انسان امکان حیات دارند.
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در متن زیر چند غلط علمی وجود دارد؟  - 43
«همۀ سیارك ها در ناحیه اي به نام کمربند اصلی سیارك ها، که بین مدار زمین و مشتري واقع شده اند، تمرکز یافته اند. قطعاتی از سنگ و غبار رها شده از

مدار سیارك ها، هنگام ورود به جّو زمین می سوزند و شهاب را به وجود می آورند.»

4321

دانش آموزي با استفاده از یک نی، نقاله و یک واشر فلزي یک اسطرالب ساخته است. چنانچه وضعیت اسطرالب در هنگام مشاهدة ستاره توسط - 44
دانش آموز بصورت زیر باشد، زاویۀ ارتفاع ستارة مورد نظر چند درجه است؟

3060

20120

کدام یک از سیارات منظومۀ شمسی اتمسفر (جو) و قمر ندارد؟ - 45

عطارد مریخ زحل زمین

کدام یک از سیارات زیر نسبت به دیگر سیارات داراي اتمسفر (جو) غلیظ تري هستند؟ - 46

مریخ ناهید زمین مشتري

کدام یک از گزینه هاي زیر از ویژگی هاي سیارات محسوب نمی شود؟ - 47

دارا بودن جرم کافی براي رسیدن به تعادل و شکل کروي  همۀ سیارات حداقل یک قمر دارند.

جذب اجرام آسمانی کوچک تر موجود در اطراف مدار خود حرکت در مداري به دور خورشید  

براساس ویژگی سیارات، کدام سیاره در محل اشتراك سه دایره قرار می گیرد؟ - 48

ناهید مریخ

زحل نپتون

کدام عبارت صحیح نمی باشد؟ - 49

اجرام منظومۀ شمسی، همگی به دور خورشید در حال گردش هستند.

بیشتر شهاب  سنگ ها بر روي خشکی ها سقوط می کنند.

بهرام (مریخ) جزء سیاره هاي سنگی (درونی) می باشد.

سیاره باید داراي جرم کافی براي جذب اجرام کوچک تر اطراف مدار خود باشد.

1

2
3 شکل روبه رو، حرکت و وضعیت قرار گرفتن خورشید، زمین و ماه را نشان می دهد. شماره هاي  و  و  به ترتیب کدام است؟ - 50

زمین، خورشید، ماه   خورشید، زمین، ماه 

زمین، ماه، خورشید   خورشید، ماه، زمین 
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