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  3: صفحة دهم عمومي پاية 97 شهريور 2آزمون  -) تابستان( پروژة

 كند؟ بيت زير را كدام واژه بهتر كامل مي - 1

ناقص و ابتر نبود سان نياز ا زين ها   يدوست/  ت و وحشت نبودپرحد نيچن   نيا ها   يدشمن«
 »خلق را باور نبود ،   يزشت گفت    يم يكس ور/  ابب قدر نيو هوكردن نبود ا نيتوهو ... 

جمله) 2پويه )1
تهمت) 4نهان) 3

 اماليي دارد؟ نادرستي كدام بيت - 2

حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار/ و بنفشه سر غفلت در پيش؟ تا كي آخر چ )1
به آزار موري نيارزد جهان/ به نزد مهان و به نزد كهان ) 2
چون خليل از شاخه گل چيدن خوش است/ عشق با دشوار ورزيدن خوش است ) 3
شد مالزم در پي آن بردبار/   چون سگ اصحاب كهف آن خرس زار) 4

 است؟ نادرستابوريحان بيروني دانشمند بزرگ ايراني،  كدام گزينه دربارة - 3

.دربار خوارزمشاهيان گذرانددر را خود دان و فيلسوف بود و اوايل عمر  رياضي. در قرن چهارم هجري متولد شد )1
.را به نام آن پادشاه تأليف كرد» آثارالباقيه«و سربرد  بن وشمگير به چند سال در گرگان و در دربار قابوس) 2
.را فراهم آورد» تحقيق ماللهند«ارسالن در آسياي صغير همراه او بود و مواد الزم براي تأليف كتاب  هاي آلب در اكثر جنگ) 3
.وي در قرن پنجم هجري وفات يافت. اشاره كرد» التّفهيم«توان به كتاب  از آثار مهم او مي) 4

 نقش دستوريِ اين دو گروه كدام است؟. پسين دارند ير، دو گروه اسمي هست كه وابستةر بيت زد - 4

 »كني با مردم درويش كن ور تواضع مي/ كني با خواجگان سفله كن  گر تكبر مي«

.اولي مفعول و دومي متمم است) 2    . هر دو مفعول است) 1
.فعول استم و دومي ماولي متم) 4    . هر دو متمم است) 3

 مشخّص شده است؟ نادرستشخص و شمار كدام فعل  - 5

اول شخص جمع: خنديديم مي) 2    شخص مفرد  اول: شنيدم) 1
شخص مفرد  دوم: نويسد دارد مي) 4    شخص جمع  سوم: اند گفته) 3

 شود؟ در چند تا از ابيات زير، فعل ماضي نقلي ديده مي - 6

امدهيق دكشتن محقّ نشتيخو/  امدهيد مطلقيي مح راو چون ت) الف
ام آورده ليذل شتيرا پ شيخو/  ام آورده ليو دل يتو معزّ) ب
ام افتاده ديو در سپ اهيدر س/  ام افتاده ديو ام ميب در ره) ج
ام آخر در شهادت بودهي بار/  ام بوده اهل عادتخالقا گر ز ) د
مااز لطف تو ديبا يم يهمدم/  ما دو خالقا آن دم كه دم ماند) ه
 ست و خفته استه اشهادت خاست بر/ شهادت گفته است  نيمرگ ا از شيپ) و

سه تا) 4چهار تا) 3  پنج تا) 2  شش تا ) 1
توان ديد؟ مي كمتررا در كدام بيت » تضاد«ادبي  آراية - 7

دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم/ مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم ) 1
ي تابنده شدم ي شير است مرا زهره زهره/ ان دلير است مرا ي سير است مرا ج ديده) 2
گول شدم هول شدم وز همه بركنده شدم/ گفت كه تو زيرككي مست خيالي و شكي ) 3
بنده و خربنده بدم شاه و خدابنده شدم/ صورت جان وقت سحر الف همي زد ز بطر ) 4

 دارد؟» تلميح«كدام بيت  - 8

اي به سوي جنگ اژدها ز آهنگ مورچه/ تر  با من بود خصومت ايشان عجيب) 1
كز آبگينه ظلم نيايد بر آسيا/ اي  ز ايشان همه مرا نبود باك ذره) 2
ت مصطفيهمچون مه از اشارت انگش/ كين من گردد همه شكافته دلشان به ) 3
تا طبعشان بود ز همه دانشي خال/ ايشان به نزد خلق نيابند رتبتي ) 4

 ه آشكارتر است؟در بيت زير كدام آراي - 9

»كنام پلنگان و شيران شود/ دريغ است ايران كه ويران شود «
تشبيه) 4بخشي شخصيت) 3  مبالغه) 2  جناس) 1
 معنايي دارد؟ تضاد» اُطلُب العلم منَ المهد الي اللّحد«كدام مصراع با عبارت  -10

ز گهواره تا گور دانش بجوي) 2اي خواجه مكن تا بتواني طلبِ علم) 1
!طلب كن علم و بگذر زين جهان، هان) 4طلب از علمِ قرآن تو معني مي) 3

نهم فارسي
:فارسي

ها و يادها نام+ سبك زندگي
10تا    8هاي   درس
86تا  61هاي  صفحه

:نگارش
70تا  45هاي  صفحه

دقيقه 10



  4: صفحة دهم عمومي پاية97 شهريور 2آزمون  -) تابستان(پروژة 

: »!يف أدرسأنت غيرت مصيري، فعرفت ك :مدرسهتلميذ المثالي في رسالةٍ لكَتَب ال«صحيح عبارت مقابل كدام است؟  ترجمة -11
!ادي، پس دانستم كه چگونه درس بخوانمتو سرنوشت مرا تغيير د :اي به معلمش نوشت آموز نمونه در نامه دانش )1
!و من فهميدم كه چگونه درس بخوانمتو زندگي مرا دگرگون كردي  :اي به معلمش نوشت ز كوشا در نامهآمو دانش) 2
!و من دريافتم كه چطور درس بخوانمتو سرنوشتم را تغيير دادي  :ش نوشت و در آن قيد كرداي به معلم آموز نمونه نامه يك دانش) 3
!ستم كه راه درس خواندن چگونه استتو سرنوشت من را عوض كردي، پس دان: اي به معلم نوشت اي در نامه آموز نمونه دانش) 4
كدام است؟ »!سوابقها في اداء واجباتهاالع علي تلميذتها لالطّ لفينظر المدرس إلي م«: صحيح عبارت ترجمة -12

!داده است يا تكاليفش را انجام ميبفهمد كه در گذشته آنگرد تا  مي آموزش معلّمي به پروندة دانش )1
!الع پيدا كندشان اط كاليف درسيكند تا از سوابق آنان در انجام ت آموزان خود نگاه مي معلم به پروندة دانش) 2
!كند براي اطالع از سوابق او در انجام تكاليفش معلّم به پروندة دانش آموزش نگاه مي) 3
!ود كه در انجام تكاليف درسي داشتاز سوابقي ب آموز به خاطر اطالع يافتن ن دانشرونده آنگاه معلم به پ) 4
كدام عبارت درست است؟ ترجمة -13

!اي مسافر، چمدانت را در آن اتاق از هتل بگذار :»!تك في تلك الغرفة من الفندقحقيبأيها المسافر، اجعل « )1
!كند مي موزانش را براي ادامه كارها تشويقآ معلم دانش »!تالميذه علي المحاولة في اُمورهميشجع المدرس «) 2
!نوشي در فصل تابستان چاي داغ نمي: »!الصيف ال تشربي شاياً حاراً في فصل«) 3
!اغ وحش شير و روباهي را نيز ديدمدر ب :»!ات أسداً و ذئباً أيضاًشاهدت في حديقة الحيوان«) 4
م ترجمه غلط است؟كدا -14

!اي از حيوانات در جنگل بودند عهمجمو: »!عةٌ من الحيوانات في الغابةكانت مجمو« )1
!روزي از روزها شش شكارچي آمدند در: »!األيامِ جاء ستَّةُ صيادينَفي يومٍ من «) 2
!ار كردنداستتعميقي كندند و سپس  حفره: »!يدروها للصتحفرةً عميقة ثم س احفرو«) 3
!روباه و آهو در حفره افتادند: »!لثعلب و الغزالة في الحفرِةوقع ا«) 4
به ترتيب متناسب با كدام گزينه است؟» حيوان حريص«و » ءصفةٌ للمكان المملوء باألشخاص و األشيا«توضيحات  -15

الثعلب -متحف) 4  الذئب -متحف) 3  الثعلب -مزدحم) 2  الذئب -مزدحم )1
؟وجود دارد اهنگناهم كلمةدر كدام گزينه  -16

حفرة -غزالة -حمامة -كلب) 2    أبيض -أخضَر -أحمر -أزرق )1
شرطي -حلواني - صياد -حداد) 4    سنة -شهر -يوم -ليل) 3
؟نيستنزديك » !ثمرة العلم هو العمل به«كدام مفهوم به عبارت  -17

چون عمل در تو نيست، ناداني / تر خواني علم چندان كه بيش) 2    !شّجر بالثَمرٍكال بِال عملٍالعالم  )1
ز دانش دل پير برنا بود/  توانا بود هر كه دانا بود) 4  به عمل كار برآيد، به سخنداني نيست/ عديا گرچه سخندان و مصالح گوييس) 3
؟نيستهم مفهوم  »!جدمن طَلَب شيئاً و جد و«: كدام گزينه با عبارت -18

!بنده استكوشنده يا) 2    !منْ سأل في صغره، أجاب في كبره )1
3 (أطلب تظفر) 4  بندگانكه جويندگانند يا/  ل شاه گويندگانثَچنين زد م!
است؟ نرفتهدر كدام گزينه يك فعل نهي و يك فعل امر به كار  -19

!ا علي المنضدة تجعل حقيبتك هنا، بل اجعلهيا حبيبي، ال) 2  !تي و ال تصرُخي بِصوت مرتفعٍة اُسكيا طفل )1
!ما قالَ و ال تنظُر إلي من قالَاُنظُر إلي ) 4    !أبداً تَعيشك اعمل لدنياك كأنَّ )3
؟ندارددر كدام گزينه فعل نهي وجود  -20

!ما قالَ و ال تَنظُر إلي من قال اُنظر إلي) 2    !ال تنظَروا إلي كثرةِ صالتهم )1
!تسمع كالم الصيادال تحب أن ) 4    !الظالمينَ  تَجعلنا مع القومِربنا ال) 3

دقيقه 10نهمعربي 

تغيير الحياة/ الرّجاء 
6و  5هاي  درس
70تا  49هاي  صفحه
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A: Do your parents …(21)… many friends? 

B: My mom doesn’t have many but my dad has a lot. 

A: My father too. He likes to have many friends because they help him when he needs them. 

…(22)… friends are very good. 

21- 1) having   2) have 3) has 4) to have

22- 1) Their  2) His 3) Me 4) Them

A: I like Norooz because I do not …(23)… to school during the holidays. 

 B: But I like Norooz holidays because our relatives …(24)… me gifts. 

23- 1) go     2) see 3) clear 4) study

24- 1) tell   2) love 3) give 4) cook

A: What’s her …(25)… job? 

B: She likes to be a psychology teacher. 

A: Is that a …(26)… job? 

B: Yes. Actually, teaching lessons such as psychology is not easy at all. 

25- 1) late  2) lost 3) favorite 4) near

26- 1) hard  2) national 3) religious 4) new

A: Who …(27)… the lost kids? 

B: The police officer gives them a helping hand. 

27- 1) does help  2) do help  3) help  4) helps 

A: …(28)… is your sister? 

B: She is 8 years old. 

A: …(29)… does she go to school? 

B: She goes to school every morning. 

A: Do you …(30)… her to school? 

B: No, my mom takes her by her own car. 

28- 1) What time   2) How old  3) Where  4) Why 

29- 1) When  2) How 3) Why 4) What

30- 1) open    2) take 3) hope 4) like

نهمانگليسي  زبان دقيقه 10

Festivals and 
Ceremonies / Services

4و  3 هاي  درس
68تا  49هاي  صفحه

 Conversation 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each space. Then 

mark the answer on your answer sheet. 
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نهم رياضي

3عبارت ي در تجزيه - 31 16x x؟نداردهاي زير وجود  يك از عامل ، كدام
1 (4x 2 (2x 

3 (x4 (4x 

4حاصل عبارت - 32 20 2 2( / )  صورت نماد علمي در كدام گزينه آمده است؟ به

1 (41 5625 10/ 2 (21 5625 10/ 

3 (41 25 10/ 4 (21 25 10/ 

1هرگاه - 33 3 4a b    ،  ي دربارهكدام گزينه در اين صورتa b است؟ صحيح
1 (0a b 2 (0a b 

3 (0a b 4 (عالمتa bنامشخص است.

2حاصل عبارت - 34 12 75 3 27
27

 برابر است با:

1 (8
32 (6 

3 (5 3
34 (9 3 

مطالعه كند؟ بايدهر روز حداقل چند صفحه او . روز تمام كند 6صفحه دارد و زهرا قصد دارد اين كتاب را حداكثر در  500كتابي  - 35
1 (82  2 (83  
3 (84  4 (85  

2     كدام است؟ رو، روبهعبارت  ي تجزيه - 36 2 22 4 4x y x x y xy   

1 (2 2(xy )(x xy )  2 (2 2(xy )(x xy )  

3 (2 2(xy )(x xy )  4 (2 2(xy )(x xy )  

x)0كدام است؟ رو، روبهحاصل عبارت  - 37 )2 1 25 3( x y x y) ? 

1 (
2

4 2 2
2

925 15 yx y xy
x

 2 (
2

4 2 2
2

915 30 yx y xy
x

 

3 (
2

4 2 2
2

925 30 yx y xy
x

 4 (
2

4 2 2
2

915 30 yx y xy
x

 

مربع آن كدام است؟عدد با معكوس مربع  گاه مجموع آن ،باشد 3اگر مجموع يك عدد با معكوس خود برابر  - 38
1 (9  2 (11  
3 (7  4 (4

2 در عبارت - 39 2 3 2
2

1 12 3 2( x y ) ( x )
x x

     2ضريبx نسبت به متغير ي  عبارت  و درجهx است؟  به ترتيب از راست به چپ كدام

1 (4 0,2 (6 0,
3 (6 8,4 (4 4,

1ي نامعادلهموعه جواب مج - 40 2 32 3 2 4
y y y( )  

  كدام است؟

1 (1 2y 2 (1y 

3 (5y 4 (3y 

دقيقه 15

هاي عبارت+ توان و ريشه 
جبري

داي نماد علمي واز ابت 4فصل 
5فصل 

94تا  65هاي  صفحه

)بخش اجباري (نگاه به گذشته-نهمدرس رياضي40تا31سؤاالت
.آموزان اجباري است ي دانش ها براي همه پاسخ دادن به اين سؤال

عنوان يك منبع مطالعاتي به تواند شود، مي تحويل داده مي ون به شماكه پس از پايان هر آزم آزمون غيرحضوري
.گيرد ي شما قرار  استفاده مورد بعدي مونزموفقيت در آو مفيد براي  خوب
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ش�ل1 ش�ل2 ش�ل3

1 رياضي

اگر - 41 2 7A , و 2 3B ,  ،ي متمم مجموعه  باشدA B كدام است؟

)اعداد حقيقي: ي مرجع مجموعه(

1 (2 7( , ]2 (2 7( , ) [ , )  

3 (2 7( , ] ( , ) 4 (2 7( , ] ( , )  

، متناهي است؟هاي زير  از مجموعه موردچند  - 42

روي زمينهاي  انسان ي مجموعه )الف

مغز يك انسانهاي عصبي  ي سلول مجموعه )ب

هاي مثبت با صورت يك ي كسر مجموعه )ج

)د  0 1x x , , x 

موجود در يك مول از آبهاي  مولكول ي مجموعه) هـ

1(2   2(1  

3(4   4(3 

؟است كدام ها در شكل دهم تعداد مربع. در نظر بگيريدالگوي زير را  - 43

1(40   

2(45  

3(50   

4(55   

؟مثبت دارد ي اين دنباله چند جمله. باشد مي 83و  91ترتيب برابر با  حسابي به ي اول و سوم يك دنباله ي جمله - 44

1(24   2(23 

3(12     4(13   

45 - A وB مرجعي  مجموعهي  ها مجموعهزيرU 60اگر. هستندn(A) ،40n(B)  20وn(A B)  باشد،n(A B) كدام است؟

1 (40   2 (30   

3 (20  4 (10  

دقيقه 15

+   و دنباله  مجموعه، الگو
مثلثات

تا پايان 2و فصل  1فصل 
ي مثلثاتي دايره
41تا  1هاي  صفحه

)بخش انتخابي(نگاه به آينده-)1(درس رياضي50تا41هايسؤال
در غير. سؤال پاسخ دهيد 10ايد بايد به اين  را مطالعه كرده) 1(اگر درس رياضي 

.پاسخ دهيد 9ي   در صفحه نهمدرس رياضي  60تا  51هاي  صورت به سؤال اين
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يك از روابط كدام كنيم،  مشخص اين زاويه را با  و  حركت كنيم 137ي به اندازههاي ساعت   عقربهحركت خالف جهت ي مثلثاتي  دايره أاز مبدگر ا - 46

 ؟نيستصحيح زير 

1 (2 0sin cos  2 (0sin cos  

3 (2 0sin cos  4 (1 0( cos )(sin )   

13برابر ABCاگر مساحت مثلث - 47 BCنسبتباشد،  2
AB

كدام است؟

1 (18
13

2 (13
4

3 (4
13

4 (16
13

4و 2bاگر - 48 چند است؟ bو aبين حسابي ي واسطه ،باشندهندسي   ي متوالي از يك دنباله ي جملهسه  2aو 2

1 (5  2 (5
2

3 (3  4 (3
2

چند نفر در ايـن شـركت چـاي گاه آن، نفر نه چاي بنوشند نه قهوه 22و  بنوشند فقط قهوهنفر  5نفر فقط چاي و  10اگر . كارمند دارد 40يك شركت  - 49

نوشند؟ مي

1 (13  2 (15  

3 (18  4 (21 

كدام است؟ Lخط ي ، معادلهرو با توجه به شكل روبه - 50

1(2x y 

2(2x y 

3(2x y  

4(2y x 

.ي سؤاالت آزمون پاسخ بدهيد نبايد به همه ،هستيد جواب دهيدمطمئنهايي كه هاي تستي به سؤال در آزمون
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نهم رياضي

عبارتي نمايش علم - 51
4

19
12 5 10
25 10

/ 





كدام گزينه است؟

1 (165 102 (145 10

3 (165 10  4 (145 10

3مقابل كدام است؟حاصل عبارت  - 52 3 6
810 072

10
A /


 

1 (720  2 (7 2/

3 (180  4 (1 8/

4عبارت ي در تجزيه - 53 5 2 316 8x y y x y  2عبارت، توان(x y) برابر كدام است؟
1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4 

23حاصل عبارت - 54 8 20 128 45( )   كدام است؟
1 (13 4 10 2 (13 5 10

3 (13 4 104 (4 10 13

3عبارت ي در تجزيه - 55 4 12 36a(a )(a ) a   ،  ؟نداردكدام عامل وجود
1 (6a 2 (2a 

3 (2a 4 (3a 

24عبارتحاصل  - 56 4 1x x  2به ازاي 2
8

x 
 كدام است؟

1 (2  2 (2
2

3 (2  4 (1
2 2

اعم از( در يك روز  گاهاين كار هاي ثابت هزينهعالوه بر آن  .شود صرف مي هزار تومان هزينه 40 هر صندلي براي ساخت ،در يك كارگاه ساخت صندلي - 57
در، هزار تومان باشد 500و  ميليون 2 كند صندلي مي صرف ساخت در يك روز  مبلغي كه صاحب كارگاهاگر حداكثر  .هزار تومان است 500 ...)برق و گاز و 

تواند بسازد؟ چند صندلي ميحداكثر هر روز 
1 (80  2 (75  
3 (50  4 (40

2كدام است؟ رو روبهحاصل عبارت  - 58 2 23 3 9( x y z)( x y z) ( x y z ) ?       

1 (3xy yz2 (6xz

3 (2 29x z4 (6xy

a)3راگ - 59 b)   28وab   2باشد، حاصل(a b) كدام است؟
1 (169  2 (9  
3 (121  4 (64  

1ي لهجواب نامعادمجموعه  - 60 2
2 3 4

x x x 
  كدام است؟

1 (14x  2 (2x 

3 (2x 4 (14x  

دقيقه 15

هاي عبارت+ توان و ريشه
جبري

از ابتداي نماد علمي و 4فصل 
5فصل 

94تا  65هاي  صفحه

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته-نهم درس رياضي  60تا  51سواالت 
.پاسخ دهيد 60تا  51د بايد به سواالت اي پاسخ نداده 8و  7 يها    در صفحه 50تا  41اگر به سؤاالت 
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    نهم علوم 

سال وجـود ميليون 250فسيلي به سن  Cي در اليهسال و  ميليون 150به سن  راهنمايي فسيل Aي اگر در اليه - 61

تواند باشد؟ كدام گزينه مي Bي يه، سن النشده باشند هاي رسوبي وارونه اليه كه با فرض اين، داشته باشد

ميليون سال 120) 1

ميليون سال 100) 2

ميليون سال 200) 3

ميليون سال 260) 4

است؟ صحيحهاي راهنما  در مورد فسيل يك از موارد زير، كدام - 62

.نيستند  مناسب حوادث گذشتهبراي بررسي ها  اين فسيل  )الف

.وندش جا پيدا مي در همهها  اين فسيل) ب

.اند ارزش زيادي قائل ها اين فسيلبراي  شناسان فسيل) ج

فقط ب) 2فقط الف) 1

ج -ب) 4ج  -الف ) 3

 ؟نيستها  د فسيلرربزير از كاهاي  يك از گزينه  كدام - 63

ها ي فسيل با مطالعه ها جايي قاره اثبات جابه) 1

انداران مختلفج از فسيل سنگ، نفت و گاز شناسايي و اكتشاف ذخاير زغال) 2

هاي راهنما با استفاده از فسيل زمين ي ي پوسته دهنده  تشكيلهاي   تعيين سن اليه) 3

با استفاده از فسيل برخي جانداران ي زمين آيندههواي و آب تعيين نوع) 4

است؟ گزينهبا كدام ارز  همپاسكال  هر - 64

1 (
2

1m
kg

  2 (
2

1m
N

  

3 (21 kg
m

  4 (21 N
m

كـف هـراگر مساحت . روي زمين ايستاده است كيلوگرم 5000به جرم يك فيل ، مقابلشكل مطابق   - 65

20واي اپ 05/ m  ،10( است؟، چند پاسكال كند زمين وارد مي اين فيل به فشاري كهباشد Ng
kg

(

1 (250000  2 (500000  

3 (1000000  4 (125000  

دقيقه15

فشار و+ آثاري از گذشته زمين
ها ماشين+ آثار آن

9و  8، 7هاي  فصل
100تا  71هاي  صفحه

)بخش اجباري (نگاه به گذشته-علوم نهمدرس70تا61سؤاالت
.آموزان اجباري استي دانشها براي همهپاسخ دادن به اين سؤال

هاي واهد شد كه در آزمونبرداري در هر آزمون باعث خ ، نكتههاي مستقلپيشرويدر بخش اجباري با توجه به تكرار و 
.پاياني تابستان بتوانيد از آمادگي كامل برخوردار شويد
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فشـار .افقي قـرار دارنـد   روي سطح به طور قائم 2Rسطح مقطع و شعاع 2Wوزن بهو ديگري  Rسطح مقطع و شعاع Wيكي به وزن دو استوانه - 66

است؟ دوم ي استوانهطرف از سطح افقي  فشار واردشده به  چند برابري اول  استوانهطرف از افقي سطح واردشده به 

1 (1
3  2 (2  

3 (3  4 (1
2

تا محور كنيم وارد مي نيرويي كهنقطه اثر ي  كه فاصله دانيم چنين مي هم .را ايجاد كنيم 12N.mگشتاور نيروي چرخش يك ميلهدر محور  خواهيم مي - 67

با ايـن نيروييگشتاور  ،فاصله ي در اين محدوده تواند مي كهنيرويي ي  اندازه  نيرو و بيشترين اختالف كمترين .باشد 80cmتا 10cmازتواند  ميچرخش 

)12اندازه N.m) كنيد رنظ از اصطكاك صرف(  ، چند نيوتون است؟به وجود آورد(.

1 (120  2 (105  

3 (90    4 (15  

را كيلوگرم 5اي ديگر به جرم  جعبه .ايم قرار داده كيلوگرم 3 يك جعبه به جرم وسط آن گاه از تكيهمتري  سانتي 20ي  و در فاصلهاالكلنگ در يك طرف  - 68

.)كنيد رنظ از اصطكاك صرف(  گيرد؟تعادل قرار  حالت رد تا االكلنگ قرار دهيم االكلنگ ديگردر طرف اه گ از تكيهمتر  سانتياي برحسب  لهدر چه فاص

1 (12  2 (14  

3 (16    4 (18  

چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 69

.گوييم اثر چرخانندگي يك نيرو را گشتاور نيرو مي) فال

.شود ي نيروي محرك، تعريف مي ي نيروي مقاوم به اندازه صورت نسبت اندازه مزيت مكانيكي يك ماشين در حالت تعادل، به) ب

.به نيروي زيادي احتياج دارد باالهاي  ماشيني مانند يك دريل كوچك در سرعت) ج

.توان براي تغيير سرعت چرخش، تغيير گشتاور يا تغيير جهت نيرو استفاده كرد ها مي دنده از چرخ) د

1 (1  2 (2  

3 (3    4 (4  

دار شـيب  متري استفاده كند، مزيت مكانيكي اين سطح  20دار  شيب  اال برود، از يك سطحمتر ب 1ي  اندازه دار به خواهد با صندلي چرخ اگر فردي كه مي - 70

.)كنيد رنظ از اصطكاك صرف( كدام است؟ 

1 (50  2 (0 5/

3 (20  4 (0 2/
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1ك فيزي

هاي فيزيكي هستند؟ كدام كميت جزءنيرو به ترتيب از راست به چپ سرعت، هاي زمان،  كميت - 71

)اصلي/ برداري (، )فرعي/ برداري (، )اصلي/ اي  نرده() 1

)اصلي/ برداري (، )اصلي/ برداري (، )اصلي/ اي  نرده() 2
)اصلي /اي نرده(، )فرعي /اي نرده(، )اصلي /برداري() 3
)فرعي/ برداري (، )فرعي/ برداري (، )اصلي/ اي  نرده( )4

گيري خطاي اندازه به همراهمتر  برحسب ميلي طول ميله. ايم گيري كرده اندازهمدرج شده است، شكل مقابل كه به صورت كش  خطرا با يك اي  ميلهطول  - 72
آن كدام است؟

1 (23 3 1/ 

2 (23 3 0 1/ /

3 (23 3 0 5/ /

4 (23 3 0 05/ /

؟برقرار باشدقرار گيرد تا تساوي مقابل  xجاي  هاي زير به گزينهيك از  كدام - 73
9

3 2 2
10 1kg gx

m m .s
 



1 (1m
s

  2 (21m
s

  

3 (1J4 (1W

162شمسيي  از منظومه آسماني يكي از اجرام ي فاصله - 74 85 10/  راتندي نور ( سال نوري است؟چند با  برابر تقريباً  اين فاصله. متر برآورد شده است

83 در خأل 10 متر بر ثانيه در نظر بگيريد(.
1 (1   2 (3  

3 (5  4 (7  

2H(كه هر مولكول آب  دانيم مي - 75 O(  اكسيژن از يك اتم)O( ژنهيدرو و دو اتم )H( مرگـ  18هر  كهاند  نشان داده دانشمندان. تشكيل شده است

236ارايدآب،  022 10/  ام است؟كد كيلوگرمي 60 بدن يك انسان هاي موجود در تعداد الكتروني بزرگي  در اين صورت تخمين مرتبه. مولكول آب است
تشكيلاز آب جرم انسان ي  كه همه فرض كنيدو براي سادگي  عدد است 1هيدروژن  هاي هر اتم و تعداد الكترونعدد  8 هر اتم اكسيژنهاي  تعداد الكترون(

 .)استشده 

1(2110   2 (2510  

3 (2910  4 (3310  

311س با چگالياز طال و مجرم آلياژي تقريباً چند درصد  - 76 2 g/
cm

39بـه ترتيـب   كه چگالي مـس و طـال   فرض كنيد( دهد؟ را مس تشكيل مي g
cm

320و g
cm

).نظر شود و از كاهش حجم صرف است 

1 (20   2 (36  
3 (64  4 (80  

دقيقه 30

كار،+ گيري فيزيك و اندازه
انرژي و توان

تا پايان كار و 2و فصل  1فصل 
انرژي پتانسيل

44تا  1هاي  صفحه

)بخش انتخابي(نگاه به آينده-)1(فيزيكدرس90تا71هايسؤال
صورت در غير اين. سؤال پاسخ دهيد 20ايد بايد به اين  را مطالعه كرده) 1( فيزيكاگر درس 

.پاسخ دهيد 19تا 16يهادر صفحهنهمومعلدرس110تا91هايبه سؤال

ي راهبردي شامل دو قسمت نگاه به آينده و شود و مانند برنامه ي تابستان محسوب مي بندي دوره كتاب جمع ،كتاب تابستان
.نگاه به گذشته است
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1به جرمجسمي  - 77 5/ kg  جسم در اينكار كل انجام شده روي . رود باال مي در راستاي قائممتر  10ي  به اندازهمطابق شكل نيوتوني  40نيروي توسط دو

130( چند ژول است؟ جايي جابه 102
Nsin ,g
kg

   كنيد نظر صرفو از مقاومت هوا.(

1 (550   

2 (250  

3 (400  

4 (400

وزن سـطل در ايـن نيـروي  كـار . كنـد  جا مـي  جابه  شده،نشان داده در جهت متر  2ي  ازهرا به اند كيلوگرم 2به جرم سطلي شخصي   شكل زير،مطابق  - 78

10(جايي چند ژول است؟  جابه Ng
kg

(

1 (20   

2 (20

3 (40  

4 (40

20mبا تنديگرم  100اي به جرم  گلوله - 79
s

7در ارتفاع گلوله گامي كههن. شود پرتاب مي  مطابق شكلاز سطح زمين  2/ m   قـرار دارد از سـطح زمـين

10( تندي آن برحسب متر بر ثانيه كدام است؟ Ng
kg

  هوا صرف نظر كنيد از نيروي مقاومتو(.

1 (12   

2 (14  

3 (16  

4 (18  

1mبا تندي كيلوگرم 4به جرم  مطابق شكل زير جسمي - 80
s

ذخيره پتانسيل كشساني حداكثر انرژياگر  .دكن  مي شردهف را  فنرو  كند ميبه فنري برخورد 

شود؟ متر فشرده مي ، فنر حداكثر چند سانتيژول باشد 12 فنر -ي جسم سامانهدر شده 

)10 Ng
kg

  از نيروي مقاومت هوا صرف نظر كنيدو(.

1 (25  

2 (30  

3 (35  

4 (40  

30

2m

m

اول حالت دوم حالت

m
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 است؟) يك متر(ها براي تعريف يكاي طول  ها و مقياس هاي زير بيانگر آخرين توافق جهاني مجمع وزن يك از گزينه كدام - 81

.ي استوا تا قطب شمال است يك متر برابر يك ده ميليونيم فاصله )1

1ر با مسافتي است كه نور در مدت زمان يك متر براب )2
.كند ثانيه در خأل طي مي 299792458

.ي سلسيوس است ايريديوم در دماي صفر درجه -اي از جنس آلياژ پالتين ي ميان دو خط نازك حك شده در نزديكي دو سر ميله يك متر فاصله )3

26يك متر  )4
1

10
.است (AU)ي زمين تا سطح خورشيد  ابر ميانگين فاصلهبر

54كار انجام شده توسط متحركي  - 82 5 10/  حسب يكاهاي مقدار اين كار بر. استSI ؟كدام است

1( 104 5 10/ 2( 54 5 10/ 

3( 114 5 10/ 4( 84 5 10/ 

.)كيلوگرم است 1000هر تن معادل ( ؟باشند يكاهاي زير درست مي  از تبديل تعدادچه  - 83

3) الف 8382 10 3 82 10km / m  

110) ب 0529 5 29 10/ nm / m 

25) ج 30199 10 1 99 10ton / kg  

25) د 2716 7 10 1 67 10/ g / kg   

1( 1    2( 2  

3( 3    4( 4  

قـم رهاي بامعنـا، خطـاي دماسـنج و     تعداد رقم. كنيد دهد، مشاهده مي يك خودرو كه دماي بيرون را نشان مي) ديجيتال( دماسنج رقمي ،زير در شكل - 84

ترتيب از راست به چپ كدام است؟ غيرقطعي به

1( 2 ،01 C  5و

2( 1 ،01 C  5و

3( 2 ،00 5/ C  5و

4( 1 ،00 5/ C  0و

بار خطوط را طي 8نفر را داشته باشد و هر قطار در هر روز  180عدد باشد و هر واگن ظرفيت  130ي فعال مترو تهران،  واگنه 7 اگر تعداد قطارهاي - 85

 جا شده در مترو تهران در طول سال است؟ حداكثر تعداد مسافرهاي جابهي بزرگي  مرتبهكند، كدام گزينه تخمين 

1( 5102( 810  

3( 11104( 1410

.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد    )گواه( هاي شاهدسؤال

035
out

C

  مگاگرم ×) دسي متر(2
)ميكرو ثانيه( 2       
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310در يك مكعب فلزي به چگالي  - 86 g

cm
حفره را كامالً اگر به طريقي. قرار دارد 2cmي كروي به شعاع  است، يك حفره 4cm كه طول هر ضلع آن

31شود؟ كنيم، جرم مكعب توخالي همراه با آب چند گرم مي با آب پر 3g( , )
cm

   

1( 320  2( 32  

3( 352    4( 2/35  

؟درستي انجام گرفته است هاي زير به بين انرژي جنبشي جسم ي  در كدام گزينه مقايسه - 87

1( 3 2 1 4K K K K    

2( 2 3 1 4K K K K    

3( 1 2 3 4K K K K    

4( 2 3 1 4K K K K  

20ثابت  تنديجسمي با  - 88 m
s

اين جسم تغيير كرده تندي پس از مدتي . باشد مي 50Jها در حركت است و انرژي جنبشي آن، xدر جهت مثبت محور 

30به  xو در جهت منفي محور  m
s

كار برايند نيروهاي وارد بر جسم در اين مدت چند ژول است؟. رسد مي

1( 50  2 (212 5/

3( 62 5/4( 25  

10mبا تندي  8kgجسمي به جرم  - 89
s

چه نيرويي بر حسب نيوتون و در كدام جهت بايد در راستاي حركت به آن وارد. كند روي خط راست حركت مي

؟ژول برسد 1200انرژي جنبشي آن به ) بدون تغيير در جهت حركت(  متر 8شود تا پس از طي مسافت 

و در جهت حركت 50 )2و در جهت حركت 100) 1

حركت جهت و در خالف 100 )4و در خالف جهت حركت 50 )3

10mي  اوليه تنديرا در شرايط خأل از باالي برجي با 200gاي به جرم  گلوله مطابق شكل زير، - 90
s

ي برخورد با گلوله در لحظه تندياگر . كنيم پرتاب مي

20زمين  m
s

جايي، چند ژول است؟ كار نيروي وزن گلوله در اين جابه باشد،

1 (43 10 

2 (30  

3 (3/0   

.معلوم باشد hارتفاع  بايد) 4

 آب
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علوم نهم

است؟ نادرستموارد زير  تعداد ازچه  - 91

.هاي خشكي است محيطتر از  مناسب درياييهاي  در محيط تشكيل فسيلالزم براي شرايط  )الف

.شود استفاده ميي زمين  تاريخچهتفسير و بازسازي شواهدي براي  به عنوان ها از فسيل )ب

.ها يكسان است فسيلهاي تشكيل تمامي  شيوه )ج

  1) 2     صفر) 1

3 (2  4 (3  

بنابراين اگر از اين حالت خارج شده باشند، بيانگر تغييرات در مراحل. شوند نشين مي ته.............. صورت تقريباً  هاي رسوبي هنگام تشكيل به اليه - 92

.گذاري است از رسوب.............. 

بعد -عمودي) 2بعد  -فقيا) 1

قبل -عمودي ) 4قبل –افقي ) 3

.شود مي ..............هوا .............. هر چه از سطح زمين باالتر رويم،  - 93

ربيشت -فشار) 2تربيش -تراكم) 1

.تواند رخ دهد مي 3تا  1هاي  بسته به شرايط، هر كدام از گزينه) 4ركمت -فشار) 3

بر روي زمين  هاز قاعد ها را  آن وقتي كهباشد،  برابر ارتفاع استوانه 6مخروط  اگر ارتفاع. اختيار داريم ردحجم  جرم و هم هم ي وانهو يك استيك مخروط  - 94

 است؟به سطح زمين از طرف مخروط  شدهواردبرابر فشار چند  به سطح زميناز طرف استوانه  شده، فشار واردقرار دهيم

1 (2   2 (1
2  

3 (2  4 (1
2

اعمال 1000Paفشار تر  كوچك اگر به پيستون. كنيم نصب ميپيستون  آن دوخروجي  هايكرده و به دررا پر از آب يك مخزن ، درون مطابق شكل زير - 95

و جـرم هسـتند تـر   و بـزرگ تـر   كوچك پيستونسطح مقطع به ترتيب  2Aو 1A( شود؟ مياعمال برحسب پاسكال  يتر چه فشار به پيستون بزرگ  ،كنيم

.)ها ناچيز است پيستون

1 (4000   

2 (250  

3 (1000  

4 (500  

دقيقه 30

فشار و+ آثاري از گذشته زمين
ها ماشين+ آثار آن

9و  8، 7هاي  فصل
100تا  71هاي  صفحه

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته-نهم علومدرس   110تا  91سواالت 
.پاسخ دهيد 110تا  91ايد بايد به سواالت  پاسخ نداده 15تا  12 يها    در صفحه 90تا  71اگر به سؤاالت 



17: ي صفحهآزمون دهم رياضي97شهريور  2 آزمون -)تابستان(ي  پروژه

است؟ نادرست  كدام گزينه - 96

.شود تري ايجاد مي تر توزيع شود، فشار كوچك اگر نيرويي روي يك سطح بزرگ) 1

.تر از سطح زمين است هاي باالتر، متراكم هوا در ارتفاع) 2

.كند كار ميل پاسكال اص بر مبناي خودرو ترمز هيدروليكي ) 3

.كنند ها فشار وارد مي گازها نيز مانند مايع) 4

ي آچار  ي دسته نقطهدورترين ي   اگر فاصله. شود باز مي 10N.mتاوربا گش اين مهره. اي نسبتاً محكم را باز كنيم مهره ،يك آچاري  به وسيلهخواهيم  مي - 97

 .)نظر كنيد از اصطكاك صرف( چند نيوتون است؟ ،شود ميما وارد  دستتوسط  كه مهره  روي الزم براي باز كردنني داقلباشد، ح 40cmچرخشتا محور 

1(20   2(25   

3(40     4(50   

نيوتون A ،900اگر وزن شخص. دننشين گاه آن قابليت تغيير دارد مي و محل تكيهاست متر  6در دو سر يك االكلنگ كه طول آن  BوA شخصو د - 98

برحسب نيوتون كدام است؟Bمتر باشد، وزن شخص  A ،2گاه االكلنگ در حالت تعادل االكلنگ با شخص  ي محل قرارگيري تكيه باشد و فاصله

1(450   2(600   

3(750     4(850 

و با سرعت ثابت تـا 20Nاگر جعبه را با نيروي ثابت. ار يك جعبه را از سطح زمين به ارتفاع يك متري ببريمواهيم با استفاده از يك سطح شيبدخ مي - 99

.)نظر كنيد از اصطكاك صرف(نيرو چند ژول است؟ باشد، كار انجام شده روي جعبه توسط اين  5ار ر ببريم و مزيت مكانيكي سطح شيبدارتفاع مورد نظ

1(50   2(80   

3(100     4(200   

0ي  به اندازه 60Nبا نيرويدر شكل زير، اگر طناب توسط شخص  - 100 5/ mاز( نـه خواهـد بـود ؟    جايي وزنه برحسـب متـر كـدام گزي    كشيده شود، جابه

.)نظر كنيد اصطكاك صرف

1(1
3  

2(1
4  

3(1
5  

4(1
6

60N

120N



18: ي صفحهآزمون دهم رياضي97شهريور  2 آزمون -)تابستان(ي  پروژه

  

          .)اند ها وارونه نشده اليه( هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه دهد، كدام هاي رسوبي را نشان مي كه توالي اليهير با توجه به شكل ز  - 101

.اند تشكيل شده Cي بعد از اليه Fي رگه) 1

.سن هستند هم Dو Fهاي رگه) 2

.تشكيل شده است Cي بعد از اليه Dي  رگه) 3

.است Fي رگهتر از  جوان Cي اليه) 4

 .در گذشته است ……ي درياي  دهنده نشانهاي رسوبي كوهستان  وجود فسيل مرجان در اليه  - 102

سرد و عميق) 2گرم و عميق) 1

عمق گرم و كم) 4عمق سرد و كم) 3

.شود مي. . .  هوا تراكمضمناً با افزايش ارتفاع از سطح زمين، . است. . . ي آثار فشار در  نوشيدن مايعات به كمك ني يكي از كاربردهاي روزمره  - 103

تر كم -گازها) 2تر كم - مايعات) 1

تر بيش - مايعات) 4تر بيش -گازها) 3

كنند، چند برابر فشار بر سطح افقي وارد مي) 2(هاي شكل  فشاري كه مكعب. است) 2(هاي شكل  هر يك از مكعب مشابه) 1(در شكل زير، مكعب شكل   - 104

 .)ده استتشكيل ش) 1(مكعب شكل  8از ) 2(شكل (  است؟بر سطح افقي ) 1(حاصل از مكعب شكل 

1( 8  

2( 4  

3( 2  

4( 1  

جرم  - 105 با پيستون دو به زير، شكل نيروهايناچيزدر دارند، قرار مايع يك روي ميF2وF1كه فشار وارد و همP2وP1شود سطح دو روي A1تراز را

:همواره كهگيريم  ، نتيجه مي)در تعادل باشند(ها تحت تأثير اين نيروها حركت نكنند  اگر پيستون. كنند ايجاد مي A2و

1( F F1 2

2( A
F ( )F

A
 1

1 2
2

3( 21
1 2

2

A
F ( ) F

A


4 (A
F ( )F

A
 2

1 2
1

.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد     )هگوا( هاي شاهدسؤال

.را بهتر بشناسيد هايتان روش كند تا اين امكان را براي شما و خانواده و پشتيبانتان فراهم مي )شاهد(هاي گواه  آزمون
اعتماد به هاي اشتباه را تصحيح كنيد و به خودباوري و روش .هاي صحيح را ادامه دهيد را تشخيص دهيد، روش نيازهايتان

.نفس بيشتري برسيد
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ي حباب هوا ازههاي زير، تغيير اند يك از شكل در كدام. كند اي تشكيل شده و به سمت سطح آب حركت مي شكل در بستر درياچه يك حباب هواي كروي  - 106
 در هنگام باال آمدن درست نشان داده شده است؟

1(  2 (

3 (  4 (

 .دارد. . . ي اثر نيرو تا محور چرخش نسبت  ي نقطه ي آن با فاصله يك نيرو، گشتاور نيرو نام دارد كه اندازه. . . اثر  - 107
مستقيم -چرخانندگي) 2    مستقيم  -كنندگي خم) 1
وارون -كنندگي خم) 4    وارون -دگيچرخانن) 3
هـا و تمـامي هـا، ميلـه   ها، قرقـره  ها در حال تعادل هستند و از جرم نخ تمامي ماشين(زير با بقيه متفاوت است؟  هاي ماشينيك از  مزيت مكانيكي كدام - 108

).نيروي مقاوم است Rنيروي محرك و Eچنين ، همنظر كنيد ها صرف اصطكاك

1 (  2( 

3 (  4 (

ـ   Bو Aهاي دنده اگر چرخ. است 40برابر با Aي دنده هاي چرخ در شكل زير، تعداد دندانه - 109 دور بچرخنـد، در ايـن 15و 24ه ترتيـب در هر دقيقـه ب
؟چرخد چند دندانه دارد و در چه جهتي مي Bي دنده صورت، چرخ

ساعتگرد -25) 1
پادساعتگرد -25 )2
ساعتگرد -64 )3
پادساعتگرد -64) 4
ساكن بماند؟كيلوگرمي  6 جسمچند نيوتون باشد تا  Fدر ماشين تركيبي زير، نيروي   - 110

10نظر كنيد و  ها صرف از اصطكاك و جرم قرقره، اهرم و طناب( Ng
kg

( 

1 (60  
2 (45
3 (120  
4 (80  

100N
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1شيمي 

كند؟ مي كاملبه درستي  عبارت زير راجاهاي خالي  كدام گزينه - 111

».دشو ساخته ره ستابايد در آن  ييهاعنصركند كه چه  يتعيين م هر ستاره................... و .................. « 

ي اندازه -دما) 2چگالي -دما )1

چگالي -شيميايي  ركيبت )4فاصله از خورشيد -شيميايي  تركيب )3

درست است؟موارد زير چه تعداد از  - 112

.استانرژي الكتريكي توليد ها در  استفاده از آنمواد پرتوزا، يكي از كاربردهاي  )الف

.استيافته  علم، به آن دست كه با پيشرفت بوده استبشر  ي  رزوي ديرينهآ ،)ديل عنصرهاي مختلف به يكديگرتب(ياگري كيم )ب

.است هاي غيرپرتوزا اتمو  پرتوزا حاوي اتمدار  نشانگلوكز  )پ

.سيگاري هستندشوند،  دچار مي به سرطان ريه افرادي كهاغلب ) ت

1( 4  2 (3  3( 2  4( 1  

؟اند نادرست رد از مطالب زيراكدام مو - 113

.كند ايجاد مياست،  ونگوناگهاي  از رنگ موج هفت طولها كه شامل  از رنگ اي پيوسته هگستر ،شيد پس از تجزيهنور خور) الف

.دنكن حمل ميبا خود كمتري ، انرژي بلندتر باشدالكترومغناطيسي ول موج پرتوهاي هر چه ط )ب

.سرخ و بنفش استهاي  مربوط به رنگبه ترتيب نور مرئي انرژي در  بيشترين و كمترين )پ

.و فرابنفش بيشتر است فروسرخ ،وهاي گامااز پرتايكس انرژي پرتوهاي  )ت

الف، پ، ت) 2الف، ب )1

ب، پ، ت )4پ، تفقط  )3

كدام گزينه درست است؟ - 114

.استتر  فراوان ايزوتوپهمان جرم اتمي  ،عنصرهااي  در جدول دورهبراي هر عنصر  جرم نشان داده شده )1

.تر است تر نزديك نگينسايزوتوپ  آن به جرمو جرم اتمي ميانگين باشد  ميداراي دو ايزوتوپ كلر در طبيعت ) 2

.را بر جرم كل تقسيم كنيمهر ايزوتوپ جرم در فراواني ضرب  حاصل كافي است مجموع ينميانگبراي تعيين جرم اتمي  )3

.استاتمي ميانگين رود جرم  عنصر به كار ميطبيعي  براي يك نمونه جرمي كه در محاسباتسبات كمي، در محا )4

2210ر خورشيد روزانهاگ - 115 Jكـم مـي شـود؟    در ازاي توليـد ايـن انـرژي    از جـرم خورشـيد  چنـد گـرم   در سـي روز  ، كنـد به سوي زمين گسيل  انرژي

)83 10 mc
s

 (

1(71 103   2(101 103   

3(61 109   4(91 109 

دقيقه15

كيهان، زادگاه الفباي هستي
كشف ساختار اتمتا پايان  1فصل 

27تا  1هاي  صفحه

)بخش انتخابي(نگاه به آينده-)1(شيميدرس120تا111هايسؤال
در غير. سؤال پاسخ دهيد 10ايد بايد به اين  را مطالعه كرده) 1( شيمياگر درس 

.پاسخ دهيد 23و  22هاي  در صفحه نهم علومدرس  130تا  121هاي  صورت به سؤال اين

:1شيميدرسشهريور16ي آزمونبرنامه
38تا  1هاي  تا پايان ساختار اتم و رفتار آن، صفحه 1، فصل يكيهان زادگاه الفباي هست
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است؟ نادرستهيدروژن هاي  ايزوتوپدر مورد  كدام گزينه - 116

.ندارد هيدروژن در ساختار خود نوترونايزوتوپ پايدارترين  )1

5عمر  نيمژن روهيدساختگي هاي  ايزوتوپ در )2
1 H 4ازبيشتر

1 H باشد مي.

.باشند ميراديوايزوتوپ ايزوتوپ هيدروژن،  7از ايزوتوپ  6 )3

.است 3دروژن، برابر هيهاي طبيعي  ايزوتوپ هاي نوترونمجموع شمار  )4

................... جز تمامي موارد زير صحيح هستند به - 117

.است جامد سديم وجودليل ، به دها راه ها و آزاد ها در كنار جاده المپنور زرد  )1

.شود فام استفاده مي سرخهاي نوراني  براي ايجاد نوشتهتابلوهاي تبليغاتي در ساخت از المپ نئون ) 2

.ي رنگي دارند ها شعله بسياري از نمككه تجربه ثابت كرده است  )3

.چهار خط استشامل تره مرئي، تنها دروژن، در گسهمانند هيم يخطي ليتطيف نشري  )4

مربوط بـه موج كدام طولباشد،   434 و 656، 410، 486به صورت  nmحسبمرئي بري  در ناحيههيدروژن نشري خطي   طيف نورهاي موجاگر طول  - 118

باشد؟ ميها  بين كدام اليهانتقال مربوط به بوده و رنگ سبز 

1(486، 4n  2بهn 

2(434 ،4n  2بهn 

3(486 ،4n  1بهn 

4(434 ،4n  1بهn 

1و جرم الكترون 1amuبرابر و نوترون اگر جرم پروتون - 119
2000amu 200دربه جرم اتم  ها جرم الكترونفرض شود، نسبت

80 Hg  تر نزديكعدد به كدام

است؟

1(1
80002(1

4000

3(1
50004(1

10000

223شامليك سيم مسي هر متر از  - 120 01 10/  25جرم. اتم مس استcm  64است؟گرم  ميلياز آن چند(Cu g / mol)

1(80   2(800   

3(8   4(0 8/
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علوم نهم

هاي زير صحيح نيست؟ يك از گزينه كدام  - 121
.ي زمين شده است ي تاريخچه لعهها در مطا هاي رسوبي باعث اهميت و كاربرد آن داشتن فسيل و اليه اليه بودن سنگ )1
.طور كامل فسيل شوند امكان ندارد كه بدن جانداران، پس از مرگ به) 2
ها و اجزاي سطح خارجي صدف يا اسكلت جاندار در رسوبات برجاي بماند و به فسيل تبديل شود، قالب خارجي تشـكيل اگر فقط آثار و شكل برجستگي )3

.شود مي
ي شرقي آمريكاي جنوبي اثبات كردند كه در ابتدا اين دو ي غربي آفريقا و حاشيه هاي حاشيه هاي موجود در سنگ توجه به تشابه فسيلشناسان با  زمين )4

.اند هم چسبيده قاره به
هاي راهنما است؟ ي ويژگي فسيل كدام گزينه، بيان كننده  - 122

ها دشوار بودن تشخيص آن) 2    يافت شدن در مناطق محدود) 1
مشخصي سني  داشتن محدوده) 4  ها آن موجودهاي  اب بودن نمونهكمي )3
ذخاير نفت و گاز است؟ي احتمال وجود  چه تعداد از موارد زير از جمله مراحل بررسي و مطالعه  - 123

هاي فسيلي هاي مستعد وجود ذخاير سوخت تعيين محل) الف
هاي دورسنجي ر روشو ديگاي  بررسي احتمال وجود ذخاير با استفاده از امواج لرزه) ب
هاي سنگي اعماق زمين برداري از اليه جهت اطمينان از كيفيت و كميت ذخاير و نمونههاي اكتشافي  ، حفر چاهبعد از تاييد اوليه) ج
 3)4   2)3   1)2صفر )1
ين خـود واردربـه سـطح زيـ   ) 1(چند برابر فشاري است كه در وضعيت  ،كند خود وارد مي زيرينبه سطح ) 2(در وضعيت   تطيلفشاري كه مكعب مس  - 124
 كند؟ مي

1(6   

2(1
6  

3(1   

4(1
3

و 1Pدهيم، به ميز فشار تر روي ميز قرار مي وقتي مخروط را از سمت سطح كوچك. كيلوگرم مطابق شكل زير وجود دارد 3يك مخروط ناقص به جرم   - 125

2.ندك وارد مي 2Pدهيم، به ميز فشار تر روي ميز قرار مي زماني كه آن را از سمت سطح بزرگ 1P P  10(چند پاسكال است؟ Ng
kg

 ،3  و سطح

 ).ميز صاف است

1(21000   
2(21000

3(2 1/

4(2 1/

طوري كه سطح آزاد مـايع در تمـامي اند، به ها تا ارتفاع معيني از مايع پر شده لوله ،در شكل مقابل  - 126
دهد؟ ي صحيحي در مورد فشار نقاط مشخص شده ارائه مي كدام گزينه مقايسه. ها يكسان است لوله
1(A B C DP P P P  

2( D C B AP P P P  

3(A B C DP P P P  

4 (A B C DP P P P  

دقيقه 15
فشار و+ آثاري از گذشته زمين

ها ماشين+ آثار آن
9و  8، 7هاي  فصل
100تا  71هاي  صفحه

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته-علوم نهمدرس  130تا  121سواالت 
.پاسخ دهيد 130تا  121ايد بايد به سواالت  پاسخ نداده 21و  20 يها    در صفحه 120تا  111اگر به سؤاالت 

زمين
زمين

A         B           C                D 

.در هر مبحث تسلط شما چگونـه است  كمك مي كند تا تشخيص دهيد حثيكارنامه مب ،وقتي در چند آزمون شركت كرديد
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شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي):):سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي

.بيشتر است...............  كمتر باشد، ............... هر چه  - 127
مزيت مكانيكي -در حالت تعادل  ي نيروي مقاوم اندازه) 2     گشتاور نيرو -ي نيرو اندازه) 1
مزيت مكانيكي - در حالت تعادل ي نيروي محرك اندازه )4  گشتاور نيرو -نيرو تا محور چرخشنقطه اثر ي  فاصله )3
 متر است؟ ، بازوي محرك اين ماشين چند سانتيدر حالت تعادل قرار دارد  ماشين زيرشكل  اهرم در  - 128

).نظر كنيد از اصطكاك صرف. است 5و مزيت مكانيكي اهرم  است 180cmطول ميله(
1(160   2(20     
3(150   4(30 
مشخص كنيم، كدام گزينه 3Nو 1N،2Nبه ترتيب بادر يك مدت معين را  3و  2، 1هاي  دنده چرختعداد دورهاي چرخش  با توجه به شكل زير اگر  - 129

دهد؟ نشان مي را ي درستي مقايسه
1(3 2 1N N N 

2(1 2 3N N N 

3(2 3 1N N N 

4(1 3 2N N N 

دهد، كه در شـكل بستن طناب و قرقره را نشان ميهم  رو، دو تركيب متفاوت از به هاي روبه شكل - 130

150ي   نيوتون و در شكل ب براي بلند كردن وزنه 50نيوتوني، نيروي  50ي  الف براي بلند كردن وزنه

به ترتيب از راست به) ب(و ) الف( هاي  ماشينمزيت مكانيكي نيوتون الزم است،   50نيوتوني، نيروي 

چپ كدام است؟

1(2 1,2(3 1,

3(1 13 ,4(1 1
3 2,

.ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش
شـروع به موقع

ي نظرخواهي آمده هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  ميشروع  به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294
)است

.شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2  .شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1
.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4  .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

متأخـرين
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295

.داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1
طور كاملشود اما نه به  اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
.شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
.شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

مراقبـان
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296

ضعيف) 4   متوسط) 3  خوب            ) 2     خيلي خوب) 1
ترك حوزه –پايان آزمون 

شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  در حوزه آيا -297
گاهي اوقات) 2  .شود رك حوزه داده ميي ت بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1
گاه خير، هيچ) 4    به ندرت) 3

امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزطور كلي  به -298

ضعيف) 4متوسط) 3خوب) 2  خيلي خوب) 1

وزنه F

ميله

150N 50N 

1

2

3

دهنده9

18دهنده

15دهنده


