


 (پرواز) سواالت تستی علوم تجربی نهم فصل دهم

فاصلۀ زمین تا خورشید  میلیون کیلومتر است که یک  .................. نامیده می شود. - 1

واحد نجومی واحد کیهانی سال شمسی سال نوري

150

تقریبا چند درصد از خورشید را به ترتیب عناصر هیدروژن و هلیم تشکیل می دهند؟ - 2

  –  –  –  –  27522525757325

هرچه از طرف جنوب به طرف غرب در محور جغرافیایی حرکت می کنیم، زاویۀ انحراف قبله چه تغییري می کند؟ - 3

بیش تر می شود. کم تر می شود.

در شهرهاي جنوبی کم و در شهرهاي غربی بیش تر می شود. تغییر نمی کند.

به اعتقاد بیشتر ستاره شناسان، منشأ تشکیل خورشید و همۀ اعضاي منظومۀ شمسی .................. است. - 4

صورت فلکی سحابی خورشیدي پیش ستاره سیاه چاله

مقدار کدام عنصر در خورشید، دائمًا رو به افزایش است؟ - 5

اکسیژن هلیم  هیدروژن  سدیم 

کدام گزینه صحیح نیست؟ - 6

کهکشان مجموعه اي از ستارگان، گازها، گرد و غبار و فضاي بین ستاره اي جمع شده تحت تأثیر نیروي جاذبه متقابل است. 

خورشید تنها ستاره منظومه شمسی است. 

کهکشان ما بخش بسیار کوچکی از منظومۀ شمسی است. 

قرن هجدهم میالدي تاکنون را دوران کهکشانی می نامند.

کدام یک از سیارات زیر داراي چگالی کمتري نسبت به بقیه است؟ - 7

زحل زمین بهرام   تیر

کدام گزینه در مورد سیاره هاي ناهید و اورانوس نادرست است؟ - 8

ناهید یک سیارة درونی و اورانوس یک سیارة بیرونی است.

طول یک سال در اورانوس کمتر از ناهید است.

فاصلۀ اورانوس تا خورشید بیش از  واحد نجومی و زهره کمتر از این مقدار است.

زهره یک سیارة سنگی و اورانوس یک سیارة گازي است.

1

کدام مطلب نادرست است؟ - 9

هر ماهواره، فضاي زیادي از سطح زمین را پوشش می دهد. سیستم موقعیت یاب جهانی از بیست و چهار ماهواره تشکیل شده است. 

ماهواره ها قمرهاي مصنوعی زمین هستند.  GPSموقعیت دستگاه  یک نقطۀ مشترك بین سه ماهواره است. 

بیش تر سیارك ها در کمربند سیارکی، که بین مدار دو سیارة منظومۀ شمسی واقع شده اند، قرار دارند. کدام گزینه، ویژگی سیارة نزدیک تر به - 10
خورشید را بیان نمی کند؟ 

جنس آن گازي شکل است. این سیاره بعد از زمین قرار گرفته است.

حداقل داراي  قمر می باشد. 2دماي کم تري نسبت به زمین دارد.

1

نگاهی به فضا



قمر بیشتر از یک

جنس گاز و تعداد طول سال

بیشتر از زمین

کدام دسته از سیارات زیر در قسمت هاشورزده قرار می گیرند؟ - 11

مریخ و کیوان مریخ و مشتري

تیر و ناهید کیوان و مشتري

کدام یک از ویژگی هاي زیر در سیارات درونی بیشتر از سیارات بیرونی است؟ - 12

طول سال تعداد قمر چگالی قطر

حرکت وضعی کدام یک از سیارات زیر، موافق حرکت عقربه هاي ساعت است؟ - 13

نپتون پلوتون زهره زمین

کدام گزینه دربارة صورت هاي فلکی و ستارگان نادرست است؟ - 14

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

ستارة قطبی یکی از ستارگان تشکیل دهندة صورت فلکی دب اصغر است.

ترکیب اصلی خورشید در حال حاضر هیدروژن و هلیم است.

ستاره ها پیوسته در حال تغییرند، زمانی متولد می شوند و میلیاردها سال بعد می میرند. 

بزرگ تر
از زمین

داراي
قمر

طول سال
بیش تر
از زمین

A

نام کدام سیاره ها را می توان به جاي حرف A قرار داد؟ - 15

نپتون، مریخ، مشتري، زهره 

مشتري، اورانوس، مریخ، نپتون 

مشتري، اورانوس، کیوان، نپتون 

مریخ، کیوان، اورانوس، زهره 

کدام یک از گزاره هاي زیر در رابطه با کهکشان صحیح است؟ - 16

تمامی اجزاي تشکیل دهندة کهکشان ها در فضا ثابت اند. کیهان، مجموعۀ کوچکی از کهکشان است.

کهکشان ها با چشم غیر مسلح هم قابل رویت هستند.  در کهکشان، منظومه هاي فراوانی وجود دارد.

کدام گزینه نادرست است؟ - 17

بیش از  درصد سنگ هاي فضایی در ناحیۀ کمربند سیارکی بین مدار مریخ و مشتري متمرکز شده اند.

ماه با تندي یک کیلومتر در ثانیه در مدار بیضی به دور زمین می گردد.

صورت هاي فلکی همیشه و به طور ثابت، در آسمان دیده می شود.

سیستم موقعیت یاب جهانی از  ماهواره تشکیل شده است.

90

24

کدام گزینه نادرست است؟  - 18

کهکشان راه شیري، خود بخش بسیار کوچکی از کیهان است. از اسطرالب براي تعیین زاویۀ ارتفاع ستارگان استفاده می کنند.

هرچه عمر خورشید بیش تر می شود، مقدار هیدروژن آن افزایش می یابد. پلوتو از ردة سیاره هاي اصلی خارج و به ردة خرده سیاره ها، وارد شده است.

کدام گروه از گازهاي زیر بیشترین درصد خورشید را تشکیل می دهند؟ - 19

اکسیژن – هیدروژن هیدروژن – هلیم نیتروژن – هلیم هلیم – اکسیژن

کدام دو سیارة زیر به ترتیب از سیارات بیرونی و درونی هستند؟ - 20

اورانوس و نپتون زهره و مریخ مشتري و عطارد زهره و زحل
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کدام یک از موارد زیر، مربوط به ویژگی ستاره و سیاره نمی باشد؟ - 21

ستاره داراي نور است، در صورتی که سیاره نور ندارد.

ستاره از جنس گاز است، در صورتی که سیاره هم از جنس گاز و هم از جنس مواد جامد است.

ستاره  متحرك و سیاره ها ثابت هستند. 

سیاره ها قابلیت جذب اجرام کوچکتر اطراف مدار خود را دارند. 

با توجه به اندازه قطر سیاره هاي زیر احتماال کدام یک سیاره خارجی یا گازي است؟ - 22

سیاره اي با قطر  کیلومتر   سیاره اي با قطر  کیلمتر سیاره اي با قطر  کیلومتر 5878128432652513471سیاره اي با قطر  کیلومتر  

کدام جمله یا جمله هاي زیر صحیح می باشند؟  - 23
الف) جهت یابی با استفاده از ستارگان فقط در طول شب امکان پذیر است. 

ب) به دلیل ثابت بودن صورت هاي فلکی در آسمان، گذشتگان از آن به عنوان تقویم استفاده می کردند. 
پ) سیاره به جرِم آسمانی گفته می شود که عالوه بر چرخش به دور ستاره، به طور حتم داراي قمر نیز باشد. 

ت) ماه فاقد اتمسفر است بنابراین از سطح ماه، شهاب ها را می توان با وضوح بیشتري مشاهده کرد. 
ث) ماهواره ها براساس نوع مأموریت و کاربرد، در ارتفاع متفاوتی به دور زمین می گردند.

الف، ت، ث، ب الف، ب، ث ب، ت، ث ث

کدام گزینه در ارتباط با خورشید نادرست است؟ - 24

هشت دقیقه و بیست ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد.  جرم خورشید چند صد برابر جرم سیاره هاي منظومه خورشیدي است. 

در خورشید به طور مداوم هلیم به هیدروژن تبدیل می شود. در ترکیبات اصلی خورشید 73 درصد هیدروژن وجود دارد. 

ستارة قنطورس نزدیک ترین ستاره بعد از خورشید به زمین است. فاصلۀ قنطورس تا زمین معادل  واحد نجومی است. اگر هر سال نوري - 25

معادل  کیلومتر باشد، فاصلۀ ستاره قنطورس تا زمین معادل چند سال نوري می شود؟

270000

9٫1 × 1012

2٫971٫644٫458٫27

A

B

Km x60 600

مطابق شکل: دو نفر با استفاده از اسطرالب از نقاط  و  واقع بر محیط دایره اي، ستاره اي فرضی که در مرکز دایره قرار گرفته است را رصد - 26

کرده اند، به ترتیب زاویۀ  و فاصلۀ مستقیم بین دو شخص کدام گزینه است؟

 درجه و  کیلومتر   درجه و  کیلومتر

  درجه و  کیلومتر درجه و  کیلومتر

AB

x

30409040

60603060

در چرخش سیارات منظومۀ شمسی، احتمال افتادن سایۀ سیارة مشتري بر روي کدام یک از سیارات زیر وجود دارد؟ - 27

مریخ زحل زمین عطارد

کدام یک از ویژگی هاي عنوان شده از مشخصات سیارات درونی است؟ - 28

اتمسفر غلیظی دارند.  بیشتر از مواد سنگی و فلزي تشکیل شده اند.

اتمسفر رقیقی دارند و بیشتر از گازهاي هیدروژن و هلیم تشکیل شده اند. بیشتر حالت مایع و یا گازهاي یخ زده دارند. 

در مورد اجرام آسمانی مشخص شده، کدام نمودار َون، از نظر علمی درست نیست؟ - 29

3

20shoo.ir



نام سیاره 

سّن فرد 

،  و  طبق جدول زیر می باشد. باتوّجه به جدول، دورترین و نزدیک ترین سیاره به خورشید  ، سّن فرد در هر یک از سیارات منظومۀ شمسی  - 30
کدام است؟

ABCD

DCBA

2550610

C,

B

C,

A

D,

B

B,

C

در کدام یک از سیارات زیر، طول یک  سال بلندتر است؟ - 31

مریخ زمین نپتون عطارد

کدام یک از گزینه هاي زیر، نادرست است؟ - 32

تعداد سیاره هاي درونی و بیرونی یکسان است.  گرماي خورشید حاصل شکافت هسته اي است.

سیارات از خود نور ندارند.  دّب اکبر از هفت ستاره تشکیل شده است.

،  و  ستاره هایی از این صورت هاي فلکی هستند. بر این اساس، کدام  ، ) سه صورت فلکی مختلف را نشان می دهد که  ) و ( ) ،( شکل هاي ( - 33
گزینه درست بیان شده است؟ 

این صورت هاي فلکی همیشه و به طور ثابت در آسمان دیده می شوند.

)، دب  اکبر است. صورت فلکی (

فاصلۀ بین دو ستارة  و  حدود  برابر فاصلۀ  است.

)، دم صورت فلکی دب اصغر است. ستارة  در صورت فلکی (

123ABCD

1

AD3AB

C2

یک سال نوري برابر چند کیلومتر است؟ - 34

9٫4 × 10124٫28 × 1012365 × 10122 × 1021

با توجه به جدول زیر کدام گزینه درست بیان شده است؟  - 35

زمان حرکت انتقالی شمارة سیاره 

 سال 

 شبانه روز

 سال 

) تا خورشید کم است.  ) و ( فاصله سیاره هاي ( ) سنگی می باشند. ) و ( سیارة (

) سنگی است.  سیارة ( ) مدار بزرگتري دارد.  سیارة (

129٫44

288

3164٫8

1313

22

کدام یک از سیارات زیر در سال  به عنوان خرده سیاره معرفی شد؟ - 36

نپتون پلوتو   زهره عطارد

2006

تخمین بزنید یک ستاره باید در چه فاصله اي از زمین قرار گرفته باشد تا حدود  دقیقه بعد، نورش به زمین برسد؟ - 37

 واحد نجومی واحد نجومی واحد نجومی واحد نجومی

165

6001505020
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در شکل زیر موقعیت سه ماهواره در اطراف کرة زمین نمایش داده شده است. در این شکل، محدودة امواج دریافتی از دو ماهوارة  و  مشخص - 38

، موقعیت دستگاه  کدام یک از نقاط مشخص شده در شکل زیر است؟ گردیده است. با کمک امواج دریافتی از ماهوارة 

AB

CGPS

12

34

 جنس  اتمسفر    زمان حرکت انتقالی (گردش به دور خورشید)    قطر (کیلومتر)    سیاره   

 گازي  دارد     سال     الف 

 سنگی  ندارد     روز     ب 

براساس ویژگی هاي داده شده براي دو سیارة الف و ب در جدول، کدام گزینه صحیح است؟ - 39

دماي سیارة (ب) از سیارة (الف) کم تر است.

چگالی سیارة (الف) از سیارة (ب) بیش تر است.

امکان مشاهدة شهاب در آسمان وجود ندارد.

اگر در سیارة (الف) 2 ساله باشیم، در سیارة (ب) سن ما کم تر می شود.

13740012

12100225

بیش ترین شباهت سیاره هاي مریخ و زمین مربوط به کدام یک از ویژگی هاي زیر است؟ - 40

جنس رنگ مدت زمان حرکت انتقالی  مدت زمان حرکت وضعی  

صورت فلکی ُدب اکبر به کدام یک از شکل هاي زیر شبیه است؟ - 41

در صورتی که خورشید ناگهان خاموش شود، کدام یک از سیارات زیر زودتر از بقیه گرماي خود را از دست می دهد؟ - 42

زهره عطارد مریخ مشتري

اگر جرم خورشید  تن باشد و هر ثانیه  میلیون تن جرم خورشید کاهش داشته باشد، کدام  گزینه عمر خورشید را برحسب ثانیه نشان - 43
می دهد؟

ثانیه  ثانیه  ثانیه  ثانیه 

2 × 10214

8 × 10152 × 10158 × 10275 × 1014

کدام گزینه در مورد سیارات منظومۀ شمسی درست نیست؟ - 44

در میان سیاره هاي سنگی، مریخ بیشترین طول سال را دارد.

در میان سیارات بزرگ تر از زمین، برجیس از همه به خورشید نزدیک تر است.

در میان سیارات بیرونی، کیوان بیشترین قمر را دارد.

با نزدیک شدن فاصلۀ سیاره به خورشید، همواره میانگین دماي سطح سیاره کاهش می یابد.
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متن زیر را خوانده و به پرسش داده شده، پاسخ دهید:  - 45

در سال  میالدي، «یوهان بُد» اختر شناس جوان آلمانی، توجه خود را به رابطۀ میاِن فاصلۀ سیاره ها تا خورشید معطوف داشت. او براي سیاره ها و
سیارك ها (به ترتیب از چپ به راست)، فاصله تا خورشید را با ضرایب زیر نشان داد: 

 (ضریب) ? ? 

سیاره تیر ناهید زمین بهرام سیارك هامشتري کیوان اورانوس 

وي براي به دست آوردن فاصلۀ یک سیاره تا خورشید، از این رابطه کمک می گرفت:

اگر نسبت فاصلۀ بهرام تا زمین به فاصلۀ بهرام تا خورشید،حدوداً  به  باشد، ضریب یوهان بُد براي بهرام برابر است با .................. 

1772

19٫6105٫210٫70٫4X

 d( ) = X ⋅ A( )Uفاصلۀ تا خورشید واحد نجومی

414

1٫41٫62٫42٫8

کدام مطلب در مورد صورت هاي فلکی نادرست است؟ - 46

صورت هاي فلکی هر یک در زمان مشخص قابل رؤیت هستند.  مجموعه اي از ستارگان هستند که به شکل اشیاء و حیوانات تشبیه شده اند.

صورت هاي فلکی در شب و روز براي جهت یابی استفاده می شوند. صورت هاي فلکی به عنوان تقویم هم استفاده می شوند.

به ترتیب خورشید و نزدیک ترین ستارة بعد از آن چند واحد نجومی با زمین فاصله دارند؟ - 47

 –  –  –  – 150270000127000012700015270000

کدام یک از ستاره هاي زیر بعد از خورشید به زمین نزدیک تر است؟ - 48

دب اکبر  قنطورس ستارة قطبی کوتولۀ سفید 

1

2

4
3

شکل مقابل موقعیت صورت فلکی دّب اکبر را نشان می دهد. موقعیت ستارة شمالی به کدام شماره نزدیک تر خواهد بود؟ - 49

12

34

کدام خرده سیاره نیست؟ - 50

هالی ماکی ماکی پلوتو اِریس

گرم ترین سیارة منظومۀ شمسی، بین مدار کدام یک از اجرام آسمانی قرار دارد؟  - 51

عطارد - زمین زهره - مریخ زمین - مشتري خورشید - زهره

یک واحد نجومی تقریبا چند کیلومتر و چند دقیقۀ نوري است؟ - 52

200801508250830080 میلیون کیلومتر –  دقیقه میلیون کیلومتر –  دقیقه میلیون کیلومتر –  دقیقه   میلیون کیلومتر –  دقیقه 

با در نظر گرفتن حجم مساوي از مواد موجود در سیاره هاي زحل، مریخ و مشتري چنانچه این سیارات را بر روي کفۀ ترازو قرار دهیم کدام یک از - 53
گزینه هاي زیر در رابطه با چگالی این سیارات صحیح است؟

مشتري  زحل   مریخ مشتري  زحل  مریخ      مریخ  مشتري  زحل <=>>==>>مریخ   مشتري   زحل     

در کدام گزینه ستاره ها به ترتیب از صورت هاي فلکی دّب اکبر و دّب اصغر می باشند؟ - 54

قائد – عناق فرقد – ستارة قطبی دبه – فرقد کوکب شمالی – دبه
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             نام سیاره 

               سّن حسین در سیاره ها 

سّن حسین در زمین  سال است، سّن حسین به طور تقریبی در چند سیاره در جدول زیر مشّخص شده است. کدام توضیح دربارة این سیاره ها - 55
صحیح است؟

جنس سیارة  مایع و گاز است. سیارة  بزرگ ترین مدار گردش به دور خورشید را دارد.

سیارة  جزء سیاره هاي گازي شکل است. کمربند اصلی سیارك ها بین سیارة  و  قرار دارد.
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