


سواالت تشریحی علوم تجربی نهم فصل دهم

چرا بیشتر شخانه ها در اقیانوس ها سقوط می کنند؟ - 1
اگر هنگام شب در یک منطقه، مسیر خود را گم کرده باشید و هیچ وسیلۀ ارتباطی نداشته باشید، چگونه می توانید جهت یابی کنید؟ - 2

در حال حاضر ترکسب اصلی خورشید از چه عناصري تشکیل شده است؟ - 3
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در شکل زیر موقعیت  ماهواره در اطراف بخشی از کرة زمین نمایش داده شده است. در این شکل محدودة امواج دریافتی توسط یک دستگاه  - 4

، موقعیت دستگاه  در کدام یک از نقاط مشخص شده از دو ماهوارة  و  مشخص گردیده است. با رسم محدودة امواج دریافتی توسط ماهوارة 
در شکل قرار دارد؟
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) از چند ماهواره تشکیل شده است؟ سیستم موقعیت یاب جهانی ( - 5GPS

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 6
به تیرهاي درخشان نور که در اثر سوختن هزارها قطعه سنگ آسمانی در هنگام ورود به اتمسفر ایجاد می شود ..................  می گویند.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 7
در حال حاضر بزرگ ترین خرده سیارة شناخته شده ..................  است که .................. قمر دارد.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 8
یک گیرندة  ..................  در صورت برقراري ارتباط با .................. ماهواره می تواند موقعیت محل مورد نظر را مشخص کند.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 9
به اجرام آسمانی که تحت تأثیر نیروي گرانش به دور یک سیاره یا یک سیاره کوتوله در گردش هستند، .................. گفته می شود.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 10
تنها قمر زمین  ..................  نام دارد که با سرعت متوسط ..................  در ثانیه در مداري بیضی به دور زمین می چرخد.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 11
سیاره .................. نزدیک ترین سیاره به خورشید و بسیار داغ است، هم چنین سیارة  .................. با داشتن بیشترین فاصله  از خورشید سردترین است.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 12
چگالی و قطر سیارات درونی به ترتیب از سیارات بیرونی .................. و .................. است.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 13
زهره جزء سیارات .................. و مشتري جزء سیارات .................. محسوب می شود.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 14
به اجرامی که از خود نور ندارند و در مداري به دور خورشید می چرخند، .................. می گویند.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 15
پس از خورشید، نزدیک ترین ستاره به زمین ستارة ..................  است که فاصلۀ آن از زمین ..................  واحد نجومی است.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 16
فاصلۀ زمین تا خورشید برحسب سال نوري معادل .................. است.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 17
در خورشید بر اثر واکنش هسته اي بطور مداوم  ..................  به ..................  تبدیل می شود و این تبدیل با  ..................  و تولید گرما و نور همراه است.
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جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 18
 ..................  گوي هاي بسیار بزرگی از گازهاي داغ هستند که به دلیل انجام ..................  در داخل آن ها، از خود انرژي صادر می کنند.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 19
 ..................  مجموعه اي عظیم از ستارگان، گازها و گرد و غبار و فضاي بین ستاره اي است که تحت تأثیر .................. در کنار هم جمع شده اند.

در علم نجوم براي بیان فواصل خیلی دور از واحد بزرگی به نام  ..................  استفاده می شود. - 20

کدام رویداد زیر جدیدتر است؟  - 21

الف) اسطرالب 
ب) ساخت تلسکوپ 
پ) ساخت رصدخانه

عوامل مؤثر در پیشرفت علم نجوم را بیان کنید. - 22

هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید:  - 23
الف) واحد نجومی 

ب) سال نوري 
پ) سحابی خورشیدي

کدام یک از سیارات منظومۀ شمسی از سال  از مجموعۀ سیارات حذف و به ردة خرده سیاره ها وارد شد؟ چرا؟ - 242006

در رابطه با منظومۀ شمسی به سواالت زیر پاسخ دهید:  - 25
الف) منظومۀ شمسی از چه چیزي تشکیل شده است؟ 

ب) دانشمندان سیارات منظومۀ شمسی را به چند دسته تقسیم می کنند؟ نام برده و براي هر کدام مثالی بزنید.

به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  - 26
الف) قمر را تعریف کنید. 

ب) منظور از قمر مصنوعی چیست؟ 
پ) برخی از کاربردهاي قمرهاي مصنوعی را بنویسید.

در رابطه با خورشید به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  - 27
الف) جرم خورشید را با جرم سایر سیارات منظومۀ شمسی مقایسه کنید. 

ب) ترکیب عناصر تشکیل دهندة خورشید به چه صورتی است؟ 
پ) منشأ گرماي خورشید کجاست؟ 

ت) کاهش جرم خورشید تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

تفاوت هاي سیاره و ستاره را بیان کنید. ( مورد) - 283

الف) منظور از زاویۀ انحراف از قبله چیست؟  - 29
ب) کمترین و بیشترین زاویۀ انحراف از قبله مربوط به کدام یک از شهرهاي کشور ما است؟ 

پ) براي تعیین قبله در شهر خود، به چه اطالعاتی نیاز داریم؟

در رابطه با سیارات منظومۀ شمسی به سؤاالت زیر پاسخ دهید:  - 30
الف) کدام گروه از سیارات منظومۀ شمسی قطر بیشتري دارند؟ 

ب) چگالی کدام گروه از سیارات بیشتر است؟ 
پ) کدام یک از سیارات منظومۀ شمسی اتمسفر (جو) ندارد؟ 

ت) کدام یک از سیارات منظومۀ شمسی کوتاه ترین و بلندترین سال را دارد؟ چرا؟

چگونه می توان در روز جهت شمال و جنوب جغرافیایی را به کمک یک میله به طول  متر مشخص کرد؟ - 310٫5

چگونه می توان در شب جهت شمال و جنوب جغرافیایی را مشخص کرد؟ - 32
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آیا امکان حیات در سیاره هاي عطارد و مشتري وجود دارد؟ چرا؟ - 33

در رابطه با صورت فلکی به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  - 34
الف) منظور از صورت فلکی چیست؟ 

ب) دو مورد از کاربرد صورت فلکی را در گذشته بنویسید.

نحوة ساخت اسطرالب یا زاویه یاب ساده را با کمک نقاله، نی و وزنه توضیح دهید. - 35

هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید:  - 36
الف) کهکشان 

ب) سیاره 
پ) قمر 

ت) شهاب سنگ  

عبارت هاي درست و نادرست را مشخص کنید. - 37

یکی از کاربردهاي صورت هاي فلکی جهت یابی در شب است.

ستارة قطبی ُدم صورت فلکی ُدب اکبر است.

جهت قبله در ایران همواره به سمت جنوب غربی است.

زاویۀ انحراف قبله در شهرهاي مختلف یکسان است.

خورشید تنها ستارة منظومۀ شمسی است.

عبارت هاي درست و نادرست را مشخص کنید. - 38

با چشم غیرمسلح می توان همه ي کهکشان ها را رؤیت کرد.

منظومه شمسی بخشی از کیهان، و کیهان بخشی از کهکشان است.

با پایان عمر خورشید، منظومۀ شمسی می تواند به حیات خود ادامه دهد.

همۀ اعضاء منظومۀ شمسی از ابر عظیم و چرخانی متشکل از گاز و غبار به نام سحابی خورشیدي تشکیل شده اند.

چگالی مشتري از مریخ بیشتر است.

در اصطالح نجوم، به فاصلۀ یکصد و پنجاه میلیون کیلومتري بین خورشید و زمین چه می گویند؟ - 39

عبارت هاي درست و نادرست را مشخص کنید. - 40

طول یک سال در سیاره ي زمین کمتر از مشتري است.

زحل برخالف ناهید یک سیاه ي گازي است.

فاصله ي اورانوس تا خورشید بیشتر از فاصله ي نپتون تا خورشید است.

تنها قمر زمین ماه نام دارد که با سرعت یک کیلومتر در ثانیه در مدار بیضی به دور زمین می گردد.

به اجرام آسمانی که تحت تأثیر نیروي گرانش، دور یک سیاره یا یک سیارة کوتوله در گردش هستند، سیارك می گویند.

با توجه به مأموریت ماهواره هاي مخابراتی دو مورد از کاربردهاي آن ها را بنویسید. - 41

در علم نجوم اسطرالب چه کاربردي داشت؟ - 42

خورشید کرة عظیمی از گازهاي داغ است و چند برابر مجموع سیاره هاي مجموعۀ شمسی جرم دارد. علت گرما و نور خورشید را بنویسید؟ - 43
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در جدول زیر، مفاهیم علمی ستون (الف) را به عبارت هاي مناسب آن در ستون (ب) با خط متصل کنید. (یک کلمه اضافی است.) - 44
(الف)

 سال نوري  

اسطرالب  

واحد نجومی  

صورت هاي فلکی  

قمر 

(ب)

 جرم آسمانی که در اثر نیروي گرانش به دور یک سیاره در گردش است. 

 موقعیت ستارگان در آسمان که به شکل ها و صورت هاي خاصی دیده می شوند. 

  ابزار نجومی که براي تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و مطالعات نجومی دیگر استفاده می شود. 

 به فاصله اي که نور در مدت زمان یک سال طی می کند.  

∗

∗

∗

∗

∗

∙

∙

∙

∙

تعداد اجرام شناخته شده در منظومۀ شمسی را در جدول زیر بنویسید. - 45

سیارك و اجرام سنگی دیگر خرده سیارهقمر طبیعی سیاره ستاره 

  ..................   ..................   ..................   ..................   .................. 

نام دیگر سیارات زیر را بنویسید. - 46
پ) زمین ( .................. )  ب) ناهید ( .................. ) الف) تیر ( .................. ) 

ج) کیوان ( .................. )ث) مشتري ( .................. )  ت) بهرام ( .................. )  

شهاب چیست؟ - 47

فاصلۀ متوسط زمین تا خورشید یکصد و پنجاه میلیون کیلومتر است. در اصطالح نجوم به آن چه می گویند؟ - 48

کدام دسته از سیارات زیر جزء سیارات درونی یا سیارات سنگی اند؟ - 49
الف) زهره و زمین                   ب) زحل و زمین                    پ) مشتري و زحل                 ت) عطارد و اورانوس
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