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طراحان 
 نام طراحاننام درس

پور ـ آگيتا محمدزاده ـ محمدعلي مرتضويخانحميد اصفهاني ـ سپهر حسن  نهم  فارسي
ـ ميالد نقشين ـ خالد مشيرپناهي ـ شعيب مقدمبيمحمدجهان  نهم  عربي

 پرويز فروغيـنژادساسان عزيزيـآبيزمهدي رسوليفريبا توكلي ـ  نهم انگليسي زبان

ـ اد خاجي ـ حامد خاكي ـدمهرمحمد بحيرايي ـعلي ارجمند ـ  رياضي نهم و دهم ـ  شكيب رجبي  كيانوش شهرياري ـنيما سلطاني ـ  يكتا ـ   هانيه ساعي هادي زمانيان 
ناهوكي فرد ـ ايمان نخستين ـ حسن نصرت موسوي  سيدعلي مداحي ـ سيدسروش كريميسرابي ـپورعلي غالممبينا عبيري ــكيميا شيرزاد

 علوم نهم 
دي ـ شـاهين راضـيان ـمحم طفه خانعامحمدي ـ  فرد ـ محبوبه بيك مهني ـ اميرحسين بهروزي مهدي برخوريروزبه اسحاقيان ـسعيد آذرحزين ـ

 مهرداد محبي ـالهام شفيعي  ـاميرطاها شاطريـمانا زمانـمحمدمهدي روزبهانيـزهره رامشيني
پور ـ مهرداد محبي اميررضا جشانيـمحمدحسن بيگيـفرداميرحسين بهروزيـعباس آرايش  دهم شناسي زيست

هادي عبدي ـ مصطفي كياني ـ حسين ناصحيكفش ـ  حميد زرينزهره رامشيني ــميثم دشتياناسماعيل حدادي ـ ساسان خيري ـ فيزيك دهم

محمدرضا وسگري ـ علي مؤيدي ـاميد مصاليي  ـاميرحسين مسلمي  ـپور  مصطفي لطيفيـ  هادي زمانيان كوكنده ـ ن رحمتيحس  شيمي دهم

 و ويراستاران مسئولين درس
 مسئولين درس گروه مستندسازي ويراستار ان علمي آزمونمسئولين درس گروه نام درس

الناز معتمديمرادي فاطمه فوقاني ـ كامران الهحميد اصفهانينهمفارسي 
محدثه پرهيزكار هوشياري محمدعرفانـ  درويشعلي ابراهيمي ـ فاطمه منصورخاكي ميالد نقشي نهمعربي

پيشه فاطمه فالحتپرهام نكوطلبانـفريبا توكليـآناهيتا اصغرينسترن راستگونهمانگليسي زبان
 فرزانه دانايي ـ  خانلو حميدرضا رحيم يكتا هانيه ساعيكفش ـ حسين اسفيني ـ حميد زرين فروشانايمان چيني دهمنهم و رياضي

اكبري ليدا علي  فرد ـ اميرحسين بهروزيمهرداد محبينژاد ـايمان حسين كفشحميد زرين  علوم نهم
اكبري ليدا علي  فرد ـ سپيده نجفيعلي علمداري ـ اميرحسين بهروزي مهرداد محبي  دهم شناسي زيست

آتنه اسفندياريبابك اسالمي ـ بهنام شاهنيكفشحميد زريندهمفيزيك
سميه اسكندري  نژاد اميرحسين اسفندي ـ مجيدبيانلو ـ ايمان حسين علي علمداري  دهمشيمي

 ليدگروه فني و تو
محيا اصغري  مدير گروه 

فردسيدعلي موسوي  مسئول دفترچه
جالليمحمديمهين علي آرايي اختصاصي نگاري و صفحه حروف

پيشه فالحتمسئول دفترچه: فاطمه /نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي
رضا سعدآباديعلي  ناظر چاپ

  

چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

دانلود نمائيد. صفحه مقطع دهم تجربي)( ريحي را مي توانيد از سايت كانونجه: دفترچة پاسخ تشتو
021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

دقيقه 120مدت پاسخگويي:  سؤال نظرخواهي10+100تجربي:دهمد سؤالتعدا   



3: ةصفحدهم تجربي پاية عموميشهريور 15 آزمون -تابستان پروژة 

است؟ متفاوتاي  در كدام بيت واژه» هزار« -1
دامن خفته است جيب تا دست هزاركشد به صحرا / اين جا  چاك لباس مجنون خط مي )1
شيشه در اين دشت عمركاه شكست هزار) قدم شمرده گذاريد كز دل مأيوس / 2
بارم سوخت هزاري كه ندارد اثرم / به آتش ) دگر مپرس ز تأثير آه بي3
4و بوي سمن هزاركبك / صداي صلصل (فاخته) و صوت  ةسار و خند  ) خروش بلبل و آهنگ

اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  -2
 دل  آسودهكه خسبند از او مردم /  كسي خسبد آسوده در زير گل )1
شبه مرده نپردازد از حرص خوي/  غم خويش در زندگي خور كه خويش) 2
 محل پراگندگان را ز خاطر/  دل نخواهي كه باشي پراگنده) 3
كه شفقت نيايد ز فرزند و زن/  خويشتن ي تو با خود ببر توشه) 4

 كند؟ متن زير را كدام گزينه به درستي كامل مي -3
».. اثري به نثر از اوست...... است. داشته لتغااش به داروفروشي و طبابت وي است. قرن هفتم هجري آغازو  ششمشاعر و عارف ايراني در قرن .، ....«..
 نامه ) سنايي غزنوي ـ الهي4  االوليا ةتذكر  ) سنايي غزنوي ـ3  نامه ) عطّار نيشابوري ـ الهي2  االوليا ةتذكر  عطّار نيشابوري ـ )1

؟نيستدو بيت كدام گزينه از يك غزل  -4
 ها ام اقامت بر آستان وفا كرده/  غالم عشقم و الحمدهللا از سر صدق) 1

ها ز دل به رغبت خاطر كشم غرامت/  ت است و ارادت نه جبر و نه تكليفمحب
 در آن حور پريزاد مرا گر براند ز/  من نه آنم كه ز كويش به جفا برگردم) 2

 ت عين درمان شد مراعاقبت درد محب/  نرگس او با دل بيمار من الفت گرفت
 م داردسر اين سلسله بايد كه محكّ/  عاقلي كز شكن زلف تو ديوانه شود) 3

 م داردنيش را بر قدح نوش مقد/  آن كه كام از لب شيرين تو خواهد، بايد
 داغ فراوان را نگر، درد نهاني را ببين/  سوداي جانان را ببين، سود دل و جان را نگر) 4

را ببينخورشيد رخشان را نگر جمشيد ثاني /  ين كمر، در بزم خسرو كن گذرخيز اي بت زر
؟نداردشده، در عبارت مربوط به آن وجود  هاي دستوري مشخّص چند تا از نقش -5

مفعولالف) فردا جاهيت خواهد بود چنان كه مقرّبان آسمان به تو نازند.
متممب) شبي دزدي درآمد و چادرش برداشت. خواست تا ببرد، راه نديد.

نهاددل سپرده است. ج) خود را رنجه مدار كه او چند سال است تا به ما
مسندشب نماز كردي.  د) رابعه به خانه رفت و دايم روزه داشتي و همه

منادادوست ديگر بيدار است. ه) طرّار تو خود را مرنجان كه اگر يك دوست خفته است، 
) چهار تا4  ) سه تا3    ) دو تا2  ) يكي1

چيست؟» اليه دارد دو مضاف«و » ي پسين ي پيشين دارد و هم وابسته بستههم وا«هايي كه  در عبارت زير، به ترتيب نقش دستوري گروه -6
ي كاه بردار و به نمود كه وقتي خادمي به وي رسيد، گفت اين توبره سلمان فارسي بر لشكري امير بود. در ميان رعايا چنان حقير مي«

بترسيد و در قدم وي افتاد. سلمان گفت به سه وجه اينلشكرگاه سلمان بر. چون به لشكرگاه رسيد، مردم گفتند امير است. آن خادم 
ي كه از عهده  كه دل تو خوش شود و سوم آن  كه تكبر از من دفع شود، دوم آن  كار را براي خودم كردم، هيچ انديشه مدار. اول آن

»حفظ رعيت بيرون آمده باشم
ـ مسند ) نهاد4  ) نهاد ـ متمم 3    ) مفعول ـ مسند2  ) مفعول ـ متمم 1

هاي ابيات زير كدام است؟ زمان و شخص و شمار فعل -7
»ورزيد ر شما ميجان، روز ازل، مهه كه ب/  خاكي هوادار شماست ي هاين همان ذر 

»ناليد ر شما ميها برگل رخسا سال/  گوست كه در باغ وصال وين همان بلبل خوش
شخص جمع شخص مفرد و دو تا دوم ) چهار فعل مضارع اخباري، دو تا سوم1
مفردشخص  ومس) دو فعل مضارع اخباري سوم شخص مفرد، دو فعل ماضي استمراري 2
شخص مفرد ) چهار فعل مضارع اخباري، هر چهار تا سوم3
 شخص جمع  ومد، دو فعل ماضي استمراري جمع) دو فعل مضارع اخباري اول شخص 4

شود؟ در كدام بيت فعل ماضي بعيد ديده مي -8
بان زير كام / تيغ پسنديده بود در نيام) مصلحت توست ز1
) ز هر چه باشد خرسند را بسنده بود / چرا كه بي تو همي عمر و عيش نپسندم2
بدين گونه مايل به جور و جفايي/  بودم ندانستهدل  سپردم به تو) 3
دار زنده بود / قالب خفته سرفكنده بود زنده شب  ) دل4

 توان يافت؟ ي را در عبارت كدام گزينه ميبخش ي تشبيه و شخصيت هر دو آرايه -9
سوخته سر برآورد. هاي نيم وار از ميان خاكستر نخل خانه ماند و نظاره كرد كه چگونه حيات حقيقي مردان خدا ققنوسد) رو1
اند. شهدا ماندهاند، اما حقيقت اين است كه زمان ما را با خود برده است و  ايم و شهدا رفته ) پندار ما اين است كه ما مانده2
اند. آنان خوب دريافتند كه براي جاودان ماندن بايد چه كرد.  ي جاودانگي رسيده ) آن نوجوانان رشيد، اكنون به سرچشمه3
جا كربالست و ما اصحاب اماميم. حسيني انجام داد؛ زماني كه مقرها را در خرّمشهر زدند گفت كه اين  ) آن شهيد يك حركت امام4

؟»ي نياز سخن بگوي به اندازه«گويد  ميكدام بيت  -10
خداوند تدبير و فرهنگ و هوش / نگويد سخن تا نبيند خموش  )2  تا ندارد دشمن خونخوار گوش/  در سخن با دوستان آهسته باش) 1
كوشدار حدّ توسط ب  نگه/  نگويي بسي و نباشي خموش) 4  به منش باز ده به كس مفروشن گوش / گويمت به من ك) سخني 3

بل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري ق هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدففارسي نهمهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10د از چن

نهم فارسي
  

نهم فارسي
ها و يادها + اسالم و نام

انقالب اسالمي
13 تا  11 هاي درس
110تا  87هاي  صفحه

دقيقه 10



4: ةصفحتجربي دهم عمومي پايةشهريور 15آزمون  -پروژة تابستان 

  
   

!»:نِجمسلمونَ منْزلةً رفيعةً في العلُومِ كانَت أُوروبا تَحكُم علَى علَماءها بالسعندما بلَغَ العلَماء الْ« ترجمة صحيح را انتخاب كنيد: -11
كرد! كه اروپا دانشمندانش را محكوم به زندان مي ) هنگامي دانشمندان مسلمان به مقام واالي علمي رسيده بودند1

كرد! ) زماني كه دانشمندان مسلمان به مقام بااليي در علوم رسيدند اروپا دانشمندانش را به زندان محكوم مي2

انداخت! به مقامي واال در علوم بود كه اروپا دانشمندان خود را به زندان مي اننا) هنگام رسيدن علماي مسلم3

كرد! تي كه علماي مسلمان به مقام واال در علوم رسيدند اروپا دانشمندان خود را به زندان محكوم مي) وق4

»!نهم يحصدون الرُّز أيضاً، بعضهم كانوا يحصدونَ القمح و بعض مشتغلونَ في المزارعِي كانواالعمالُ « ترجمة صحيح را انتخاب كنيد: -12

كنند! برنج درو مي هم و برخياز آنان گندم  بعضيند و كن ) كارگران در كشتزار كار مي1

!كردند ميشان برنج درو  و برخيكردند و برخي از آنان گندم  كار مي ها مزرعه در ) كارگران2

!كردند ميدرو  نيزها برنج  و برخي از آنشان گندم  كردند، برخي ) كارگران در كشتزارها كار مي3

!كردند ميبرنج درو  ديگر و برخيبودند، برخي گندم كارگران مشغول  ها مزرعه) در 4

است؟ نادرستكدام ترجمه  -13

انگشتر طاليي من را نپوش! :: مادر به دخترش گفت!ال تَلبسي خاتَمي الذَّهبي :قالَت األم لبنتها) 1

2 ( دائماًاُكُنت يتي أعمال البأختي الكبيرةِ ف دكردم! كارهاي منزل كمك مي : به خواهر بزرگم همواره در!ساع

كند! : قطعاً جسمي كه قوي است غذا را به خوبي جذب مي!إنّ الْجسم القوي يجذب الغذاء جيداً) 3

كنيم! : ما شما را به انجام كاري خوب تشويق مي!نَحن نُشَجعكُم علَى أداء عملٍ حسنٍ) 4

 ؟كدام ترجمه صحيح است -14

.!اش گذاشت  اديسون دستگاه چاپ را كه خريده بود در خانه :!بيته تراها فيةَ الطّباعةِ الّتي اشْوضَع اديسونُ آلَ) 1

2 (ف كانَتلْرَسفيدةًتُنا العة مما علمي و مفيد بود سفر :!مي!

!كند  م هميشه روزش را با خواندن روزنامه شروع ميپدر: !والدي يومه بِقراءةِ الصحيفةِ دائماً يبدأ) 3

4 (يختَنا الاَُنا نادلرغص ها كتابةِيمزني ميترمان را براي نوشتن تكاليف صدا  كوچك خواهر: !واجِبات!

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفعربي نهمهاي  ؤالگويي به س لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

دقيقه 10نهم عربي

نهم عربي
ثمرة الجد / حوار بين الزّائر
و سائق سيارة األجرة

8 و 7هاي  درس
90تا  71هاي  صفحه



5: ةصفحتجربي  دهم پاية عمومي شهريور 15آزمون  -پروژة تابستان 

»!الْجليس الصالح خَيرٌ منَ الْوحدةِ« تر است؟ كدام گزينه به مفهوم عبارت مقابل نزديك -15

!الوحدةُ خَيرٌ من جليسِ السوء) 2!الصالح يحب الْوحدةَاإلنسانُ ) 1

!أنا بقيت وحيداً ألنِّي منَ الصالحينَ) 4!علَيك بِمجالَسةِ الصالحينَ) 3

است؟ نادرستكدام گزينه در تعيين كلمة پرسشي  -16

(لماذا) ألنَّنا نشتغلُ بالدراسةِ منَ الصباحِ حتّي المساء!) 2  )له( خيام و مقبرةُ عطّار و المسجد الخشبي! ةُمقبر) 1

(أينَ) كارونَ! الجِسرُ األبيض علي نهرِ) 4  (كم) عدد اختراعات إديسون سبعونَ!) 3

؟در كدام گزينه يك اسم هم مضاف است و هم موصوف -17

بدة و اللّحمِ و الحليبِ!لحفظ الموادّ الغذائيةِ كالزُّ الثلّاجةُ آلةٌ) 2  مرقد الطّبيبِ اإليراني المشهورِ ابنِ سينا في مدينة همدانَ!) 1

نشكرُ معلِّمنا علي توضيحاته المفيدةِ طولَ السنة!) 4    !تُجالسه جليس السوء كالشّيطانِ فابتَعد عنه و ال) 3

؟ندارددر كدام گزينه تركيب وصفي وجود  -18

!ساعدت أمي أخي الْمريض في أعماله) 2مفيدةً جداً! كانَت سفرتُنا العلميةُ) 1

  براً في بيته!مخت عنَصإديسونُ صغيراً  كان عندما) 4!نَحنُ نَعملُ بِواجباتنا الْمدرسيةِ كُلَّ يومٍ) 3

؟(اضافي يا وصفي) وجود دارددر كدام گزينه فقط يك نوع تركيب  -19

!الطّفولةُ هي السنوات األولي من حياةِ اإلنسان )2  !كثيرٌ منَ النّاسِ االشّركة مؤسسةٌ تجاريةٌ يشتغلُ فيه )1

3( فريقَنا الفائزَ في المسابقات عختبرِ أحياناً )4  !نُشجةِ في المالكيمياوي المواد جاجاترُ زتنكَس!

عبارت زير مشخص كنيد:در  ترتيب بهتعداد مضاف و موصوف را  -20

»!مكرّم فيه يتيم بيت أحب بيوتكم إلي اهللاِ: «مالمكرّ اهللاِ  رسول قالَ

يك  ) دو ـ4  ) دو ـ سه 3  ) سه ـ دو 2  ) يك ـ دو 1
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21-  He wants to know … I do my job as his employee. I have to show him that I am a hard - working
person.  

1) how 2) what 3) which 4) where
22- Which sentence is grammatically correct? 

1) Where she buys stamps? 2) What time the post office open?
3) When does your mother wake up? 4) Who are your best friend?

23- A: Who … lost children?  
B: The police … them.  
1) help / help 2) helps / helps
3) help / helps 4) helps / help

24- I played many different … until they let me participate in the international event of media in Japan.  
1) roles 2) messages 3) activities 4) services

25- There are no classes here, but you can … in our free courses online.  
1) install 2) download 3) exchange 4) participate

26- If you want to … the party, let me know by Friday afternoon. 
1) receive 2) attend 3) come 4) connect

27- A: Did you know that I finally passed my driving test? 
B: No, I didn’t. How … ! 
1) famous 2) serious 3) well done 4) fantastic

Yalda Night is an old Persian festival. Iranians all around the world …(28)… this festival on December 
21th. It is the longest night of the year. On Yalda Night, people usually go to the homes of grandparents, 
older relatives or friends. They pass this … (29) … night of the year by eating nuts and fruits, reading 
Hafiz … (30) …, making good wishes, and talking and laughing all together. This way, the last night of 
“Azar” passes happily and the first day of winter begins.  
28- 1) wake  2) watch 3) celebrate 4) interview
29- 1) careful  2) amazing 3) selfish 4) possible
30- 1) stamps  2) stories 3) hobbies 4) poems

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 28-30 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3) 
and (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 21-27 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked 
(1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفنهم زبان انگليسيهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  نيد پاسخ صحيح بدهيد؟توا سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
از چند قبل آزمون در شما است؟10عملكرد   بوده

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدفآزمون قبل10چند از

  

نهمن انگليسي زبا
Services / Review 2/ Media

5 و 4هاي   درس
86تا  69هاي  صفحه

دقيقه 10
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ayبه معادلة  d خط - 31 x 2 كدام است؟ a .كند قطع مي 9 اي به طول در نقطهها را xمحور  123
1( 1   2 (63 (4   4( 2 

xخطي معادالت در دستگاه - 32 y a
(a )x y

  
    

2 5 6
1 10 xدر صورتي كه  6  aحاصل باشد، جواب دستگاه  1 y 25

كدام است؟
1 (1   2 (6   3 (8   4 (10  

yهاي زير با خط  چه تعداد از خط - 33 x 3 تر از صفر هستند؟ بزرگ أموازي بوده و داراي عرض از مبد 2
xالف)  y 3 xب) 12 y 

13 yxج) 2   52
 3) 4   2) 13) 2  صفر) 1

dاگر محل برخورد دو خط به معادالت  - 34 : ax y 1 dو  3 : x y 2 4 نقطة 2
b
 
 
 

كدام است؟ abباشد،  2

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

ــادالت   - 35 ــه معـ ــورد دو خـــط بـ Lمحـــل برخـ : y ( a )x  2 2 1 Lو  6 : x y  2 5 ، روي خـــط3
d : x y  4 كدام است؟ aواقع شده است، مقدار  5

1 (/2 5   2 (/3 5   3 (/1 54 (2 
گل وجـودشاخه  2گل و در بقيه شاخه  5ها  گلدان وجود دارد كه در تعدادي از آن 39در يك گلخانه،  - 36

گل چندشاخه  2ها با  گل وجود داشته باشد، تعداد گلدانشاخه  117نه در اين گلخا يطور كل اگر به .دارد
گل است؟شاخه  5ها با  برابر تعداد گلدان

1 (2   2 (4   3 (3   4 (6 

xساده شدة عبارت  - 37 x

x x

 

 

2

2

3 21

1 21
ها تعريف شده هستند.) (عبارتكدام است؟ 

1 (x
x



2
12 (x

x



1
1  3 (1   4(x

x



1
1

aحاصل عبارت تعريف شدة  - 38
a a a

 
  2
2 1

3 3 2 2 1
كدام است؟

1 (
(a )

1
6 12 (

(a )2
1

6 1
3 (a

(a )26 1
4 (

(a )
1

6 1

عبارت - 39
x

x x
xx
x

 



2
2 3

14
1

؟استشده نتعريف  x ازاي چند مقدار به

1 (3   2 (4   3 (5   4 (6 

xساده شدة عبارت  - 40 x x xA
x x x x x

   
  

    

2 2 2

2 2 2
4 9 5 6

7 12 1 5 4
ها تعريف شده هستند.) كدام است؟ (عبارت

1 (x
x



2
1  2 (x

x



3
4  3 (x

x



2 1
3  4 (x

x



2
4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفنهم رياضيهاي  سؤال گويي به لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

دقيقه 30اجباري -رياضي نهم 
  

رياضي نهم
هاي خطي +  خط و معادله
هاي گويا عبارت

تا پايان محاسبات 7و  6فصل 
هاي گويا عبارت

125تا  95هاي  صفحه
 -----------  

رياضي دهم
+   و دنباله  مجموعه، الگو

هاي گويا و توان +مثلثات 
هاي جبري عبارت

اُم nتا پايان ريشة  3و  2، 1فصل 
58تا  1هاي  صفحه

  نگاه به گذشته (اجباري)–نهمدرس رياضي40تا31هايسؤال
 آموزان اجباري است. ي دانش پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همه

حل انجام محاسباتم
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(3) (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

،، ، . . .

A

B C
P

600 300

1 2

,مجموعة اعداد حقيقي در بازة  Aاگر  - 41  2 گـاه باشند، آن 1000تر از  مجموعة اعداد اول كوچك Bو  3
است.) R(مجموعة مرجع كدام مجموعه لزوماً متناهي است؟ 

1 (A B   2 (A B   3 (A B    4 (B A

n(A)و داشته باشيم: دو مجموعة مجزا باشندBو  Aاگر - 42 n(B)  n(A)و  19 n(B) n(A B)  7 

n(Aصورت حاصل در اين B)
n(B)
 چقدر است؟

1 (9
62 (19

63 (12
54 (7

5
n(M) باشـــد ومرجـــع مجموعـــة  M اگـــر - 43  70، A {x | x , x Z}    2 2، n(B )  و 14

n(A B)  4  ،باشدn(A B )  كدام است؟
1 (19   2 (10   3 (13   4 (12 

36هـا برابـر    ضرب آن حاصلو  9 دهم به دهم يك دنبالة هندسي با جمالت مثبت برابر نسبت جملة دواز - 44
اُم اين دنباله كدام است؟15است، جملة 

1 (486   2 (351   3 (159   4 (417 
ها را در نظر ترين مربع  (فقط كوچكچقدر است؟  دهم شكل در سفيدهاي  با توجه به الگوي زير تعداد مربع - 45

بگيريد.)
1 (121   
2 (151   
3 (191   
4 (221   

ترين ترين ارتفاع به بزرگ الزاويه تشكيل يك دنبالة حسابي بدهند، نسبت كوچك ع يك مثلث قائماگر اضال - 46
مثلث كدام است؟ اين ارتفاع

1 (/0 7   2 (/0 5   3 (/0 6   4 (/0 8
cos اگر داشته باشيم - 47 cot    cosو  0 cot  3 گيرد؟ در كدام ناحيه قرار مي گاه انتهاي كمان  آن 0

چهارم) 4  سوم) 3  دوم) 2  اول) 1

BPاي باشد كه  گونه هب Pدر شكل مقابل اگر نقطة  - 48 CP4 حاصل، آنگاه 3
ˆsin A
ˆsin A

1

2
كدام است؟

1 (3  2 (1 32

3 (3
44 (3 34

tan تعريف شدة  عبارتحاصل  - 49 cot cosM ( )( )
cot sin
   


 

3
كدام است؟

1 (cot   2 (tan   3 (cos   4(
sin

1

aاگر  - 50 0 bو  1  تر از يك باشد؟ تواند بزرگ حاصل كدام گزينه مي ،باشد 0

1 (a b3 3   2 (a4   3 (b a4   4 (a b44 4

هاي سال نهم است. درس مروريك يا دو درس از سال دهم و  خواني پيشمنطق برنامة راهبردي در تابستان 

  نگاه به آينده (انتخابي)–دهمدرس رياضي50تا41هايسؤالانتخابي  -رياضي دهم 
   دهيد.پاسخ  سؤال 10اين ايد بايد به  را انتخاب كرده دهم س رياضياگر در انتخاب واحد، در

پاسخ دهيد. نهمدرس رياضي 60تا51هايها به سؤالصورت بايد به جاي آندر غير اين
اسباتمحل انجام مح  
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از مبدأ مختصات و نقاط Lخط  - 51
n
 
 
 

و 2 
  

1
كدام است؟ nذرد، گ مي4

1 (3   2 (6   3 (8   4 (10 

yبه معادلة  L خط - 52 a x a   2 2 a)مفروض است 2 R)؟كند نميعبور  قطعاً از كدام ناحيه . اين خط
چهارم) 4  سوم) 3  دوم) 2  اول) 1

yخطي كه از محل تقاطع دو خط  - 53 x 3 xو  1 y 2 3 yگذرد و با خـط   مي 8 x 2 3 مـوازي 2
كند؟ با كدام طول قطع مي را هاxمحور ،است

1 (3   2 (
1
33 (1

24 (2 

54 -3
7A
 

  
 

5و 
3B

 
   

2L ،1هستند. شيب خط 1Lدو نقطه از خط  
است. اگـر خـط 1Lشيب خط 3

2L 4ةاز نقط
2C
 

  
 

 دوماول؟گذرد نميصاتي مخت از كدام ناحية 2Lبگذرد، آنگاه خط  
  چهارم ســوم

چهارم ) ناحية4  ة سوم ناحي )3  دوم  ةناحي )2  اول  ةناحي )1

xاگر تساوي  - 55 y x y    2 3 5 3 3 564 12 xحاصل  ،برقرار باشد 18 y كدام است؟

1 (
1

152 (9
53 (

7
54 (

9
5

yخط به معادلة  اگر - 56 (m )x  2 3 از دو نقطة  كه با خطي 1 
 
 

0
و2 

  

5
،گـذرد، مـوازي باشـد    مي3

؟كدام است mمقدار 
1 (1   2 (1   3 (5   4 (5

كدام است؟ زيرحاصل عبارت  - 57
(z )(z )( z)

z z
  



2

5
3 3 3

27 3

1 (z   2 (z5
23 (

z


1
34( 

z
2

3

تعريف شدة عبارت ةساده شد - 58

y
x y xy y x xx y

xx x xyx
x y


   

 
 




2
2 2 3 22 2

2 2

1
3 2 2 8

2 2
كدام است؟

1 (x 22 (x  43 (x x 2 44 (x  4
؟ندنيستهاي زير گويا  چند مورد از عبارت - 59

x yx x y x y x y, , , ,
x | x y |y (x y)x
    
 

2 2 2 2

2
4 5 10 3 2 3 5

2 7 2 108
 3) 4   2) 3   1) 2صفر) 1

x تعريف شدة حاصل عبارت - 60 x x x x( )
x xx x

  
 

 

3 2

3
12 2

3 4 416
كدام است؟

1 (x
x
 

2
1

16
2 (x

x
 

2
1

16
3 (x

x 2 16
4 (x

x


2 16

  نگاه به گذشته (انتخابي)-نهمدرس رياضي60تا51هايسؤالانتخابي -رياضي نهم 
  ؛پاسخ دهيد  سؤال 10 اين ايد بايد به پاسخ نداده 50تا  41هاي  اگر به سؤال

 صورت به سراغ درس بعدي برويد. در غير اين
 محل انجام محاسبات
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گازي و سنگي هستند؟ از راست به چپ زير به ترتيب اتكدام سيار -61
 كيوان ـ بهرام )4  ناهيد ـ نپتون  )3  عطارد ـ اورانوس  )2  برجيس ـ زحل  )1

،هراين ستا و ايم رة زمين ايستادهقطب ك كدام، به سمت داشته باشدروي ما قرار  كه ستارة قطبي روبه  هنگامي -62
باشد؟ ميصورت فلكي كدام م د 
ب اكبردجنوب ـ ) 4  ب اصغر دجنوب ـ ) 3  ب اكبر دشمال ـ ) 2  ب اصغر دشمال ـ  )1

 . . . . . نيستكليدهاي شناسايي دوراهي ممكن  -63
ران جديد استفاده شوند.براي شناسايي جاندا) 2     . شوند طراحي ران ابراساس صفات ظاهري جاند )1
نقش داشته باشند.در شناسايي گياهان همانند جانوران ) 4  را بررسي كنند.  ها هياختهاي تشكيل دهندة  شباهت مولكول) 3

؟باشد نميكدام عبارت زير صحيح  -64
اي را مشاهده كرد. ياخته توان جانداران تك ها مي ها همانند آغازيان و قارچ در سلسلة باكتري )1
به كمك ميكروسكوپ نوري مشاهده كرد.تنها هاي مخمر را همانند ويروس عامل بيماري ايدز  توان قارچ مي) 2
ها را وادار به ساختن ويروس كنند. جانداران وارد شوند و آن  همة زندة هاي توانند به درون ياخته ها مي ويروس) 3
.شود ها از فردي به فرد ديگر منتقل مي و وسايل آلوده به آن ويروس ايدز همراه با برخي مايعات بدن مانند خون) 4

؟نيستها  باكتري كاربردهاي ءهاي زير جز يك از گزينه كدامكاربردهاي بيان شده در  -65
وتوليد گياهان مقاوم به آفت ـ توليد دار) 2  سازي محيط زيست ـ توليد گياهان مقاوم به آفت پاك )1
محيط زيست يساز ـ پاك توليد دارو) 4  شيشهـ توليد  ها ويژه ويتامين هاي غذايي، به ملساختن مواد بهداشتي و مك) 3

 توان گفت ...  ترين گروه آغازيان مي در رابطه با شناخته شده -66
تنها گروهي از آغازيان هستند كه كلروفيل دارند.) 2    كنند.  مي رشددر آب  فقط همگي )1
توانند گاز اكسيژن توليد كنند. همگي مي) 4    ستفاده شوند. توانند در صنايع توليد شيشه ا مي) 3

. . . . . جز  هستند، به نادرستهاي زير  همة عبارت -67
فاقد آوند است. ،هر گياهي كه بدون دانه تكثير شود )1
شود. از طريق دانه تكثير مي ،ها برساند هر گياهي كه شيرة خام را از طريق آوند چوبي به برگ) 2
داراي آوند هستند. ،شوند م گياهاني كه از طريق دانه تكثير ميتما) 3
 كند. جا مي هر گياه داراي هاگدان، شيرة پرورده را از طريق آوند آبكشي جابه) 4

؟نيستكدام عبارت صحيح  -68
اي از آوندهاي چوبي و آبكشي است. رگبرگ، دسته )1
برند. آوندهاي آبكشي مواد ساخته شده در برگ را به سراسر گياه مي) 2
.شوند خصوص برگ ساخته مي هاي سبز گياه، به هاي كربوهيدرات فقط در اندام مولكولدر گياهان ) 3
 شود. بافت آوندي انجام مي به كمكانتقال آب و مواد غذايي  ،در همة گياهان) 4

روي زمين كدام گزينة صحيح است؟ ترين گياهان در رابطه با قديمي -69
شود. هاي اين گياهان، ميله و هاگدان مشاهده مي در قسمت بااليي ساقه و برگ )1
شود. هاي چوبي و آبكش براي انتقال مواد مشاهده مي اي از آوند اين گياهان دسته  در رگبرگ) 2
كند. مواد مورد نياز خود را تأمين مي ،چربي و با توليد كربوهيدرات و تبديل آن به پروتئين هر ياختة زندة آن) 3
 هاي توليد شده در هاگدان، تكثير پيدا كنند. توانند از طريق هاگ خالف گياه هويج، ميبر) 4

كدام گزينه در رابطه با كاربرد گياهان صحيح است؟ -70
كنند. با استفاده از گياهي به نام گل انگشتانه، گروه خوني را شناسايي مي )1
مربوط به فتوسنتز است. ،زي ترين نقش گياهان در زندگي جانوران خشكي مهم )2
روند. گياهان به عنوان ماده اوليه بسياري از داروها در پزشكي و داروسازي نيز به كار مي) 3
رود. بي به كار ميلآورند كه به عنوان دارو براي بيماران ق اي به دست مي از نوعي باقال، ماده) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفنهم علومهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

دقيقه 10 اجباري -نهم  علوم

گوناگوني +نگاهي به فضا 
 دنياي گياهان +جانداران 
12و  11 ،10 هاي فصل
132تا  101هاي  صفحه

  )اجبارينگاه به گذشته (–علوم نهمدرس70تا61هايسؤال
 آموزان اجباري است. ي دانش پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همه
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هادي دستگاه تنفس در انسان، درست است؟  در مورد آخرين مجاري تنفسي مربوط به بخش  كدام عبارت، - 71
شكل در ديوارة خود هستند. Cبرخالف مجراي قبلي خود، داراي غضروف  )1
ري حضور دارد.آخرين خط دفاع دستگاه تنفسي در اين مجا) 2
بر روي اين مجاري، تعداد زيادي حبابك وجود دارد.) 3
باشند. ميدار  مخاط مژكحاوي همانند ناي، ) 4

خوار، بخشي كه .......... قرار گرفته است، در لولة گوارش ............ . در لولة گوارش پرندة دانه -72
كند. ي پروتئاز ترشح ميها قبل از سنگدان ـ انسان، شيرة گوارشي حاوي آنزيم )1
كند. قبل از معده ـ ملخ، مواد گوارش نيافته را ذخيره و نرم مي) 2
كند. پس از سنگدان ـ گاو، گوارش شيميايي مواد غذايي را آغاز مي) 3
.دننك يكمك م ييمواد غذا شتريخرد شدن ب به دارد كه ييها دندانهپس از مري ـ كرم خاكي، ) 4

جانداري كه .............. ، قطعاً ................ .طور معمول، هر  به -73
كند. دنا در هسته ذخيره مي  ايه مولكولرا در  هاي خود اطالعات الزم براي زندگي ياخته - سازش با محيط است  داراي ويژگي )1
كند. ميهاي جديدي را ايجاد  در هنگام رشد اندام -آورد جود مي شبيه خود را به شيكم وب موجوداتي) 2
باشد. اي مي كند ـ داراي پيكر پرياخته هاي زيستي خود انرژي مصرف مي براي انجام فعاليت) 3
دارد. دهد ـ وضع دروني پيكر خود را در حد ثابتي نگه مي هاي محيطي پاسخ مناسب مي به محرك) 4

هاي بدن انسان صحيح است؟ چند مورد از موارد زير در ارتباط با غشاي ياخته -74
اند. هاي كربوهيدراتي متصل هاي آن، به زنجيره الف) همه پروتئين

دهد. ها اجازة عبور مي ها و مولكول ب) به همه يون
كنند. يعبور م اختهي ياز غشا يا ژهيو يهانديمواد با فراج) 

شود. ها در آن يافت مي د) دو اليه بوده و انواع مختلفي از مولكول
1( 1   2 (2   3 (3   4 (4

در انسان صحيح است؟» بلع«كدام گزينه در ارتباط با  -75
.كند يم دايادامه پ ،يارادبه حلق، بلع به شكل  غذا دنيبا رس )1
ها بندارة ابتداي مري باز شود. امكان ندارد در فواصل بين بلع) 2
شود. قطعاً در هنگام بلع، بنداره موجود در معدة باز مي) 3
شود. به عقب دهان و داخل حلق رانده ميغذا  ة، تودهنگام بلع با فشار زبان) 4

كند، كدام گزينه عبارت زير را ي ميبررس دياكس يكربن د يرا از نظر مقدار نسب يو بازدم يدم يهوا با توجه به آزمايش شكل مقابل كه -76
كند؟ درستي تكميل مي به
»در هنگام .................. «
رود. ) باال مي4دم، ارتفاع محلول در لوله ( )1
رود. دم، ارتفاع مايع موجود در ظرف (ب) پايين مي) 2
شود. ) حباب هوا خارج مي4بازدم، از انتهاي لوله () 3
دهد. تر تغيير رنگ مي بازدم، مايع موجود در ظرف (الف) سريع) 4

؟است متفاوتها  هاي زير از نظر صحيح يا غلط بودن با ساير گزينه يك از گزينه كدام -77
زمان با بيش از يك حبابك تبادالت گازي انجام دهد. ممكن است يك مويرگ هم )1
تري دارد. اكسيد بيش  دي خون وارد شده به درون حبابك، نسبت به خون خارج شده از آن،كربن ) 2
.ساخته نشده است يعامل سطح فعال به مقدار كافآيند،  توان گفت در بعضي از نوزاداني كه زودهنگام به دنيا مي نمي) 3
ها عبور كنند. حبابك ةوارياز ضخامت د ديبافقط  ي گازهاي تنفسيها مولكول ،هوا و خون نيبتبادالت گازهاي تنفسي  يبرا) 4

دقيقه 20انتخابي- دهم شناسي زيست

ا +شناسي ديروز، امروز و فرد زيست
+ تبادالت گازي گوارش و جذب مواد

ساز و كارتا پايان  3و  2 ، 1فصل 
دستگاه تنفس در انسان

45تا  1هاي  صفحه
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است؟ نادرستكدام گزينه در مورد تنوع زيستي  -78
 بيني زياد است. ) تنوع جانداران ذره1

است. زدايي كاهش تنوع زيستي يكي از پيامدهاي جنگل) 2
شود. درون هر جاندار و بين جانداران مختلف ديده مي) 3
 شناسان، مشاهدة تنوع زيستي است. ) تنها هدف زيست4

 كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه، عبارت زير را به  -79

»ر گرفته است.طور معمول، بخشي از دستگاه گوارش انسان كه ...............، در سمت .................... بدن قرا به«
چپ - شود روده منتهي ميراستبه  )1
چپ - شودبه آپانديس ختم مي) 2
راست - شود با باز شدن آن، كيموس به رودة باريك وارد مي) 3
راست -شود رسوب كلسترول در آن منجر به ايجاد سنگ مي) 4

........  تواند نميتگاه تنظيم عصبي دستگاه گوارش بر عهدة بخشي از دستگاه عصبي است. فعاليت اين دس -80
صورت آگاهانه انجام شود. به )1
موجب ترشح بزاق به شكل انعكاسي شود.) 2
گذار باشد. اي تأثير هاي عصبي روده بر عملكرد شبكه) 3
به همراه دستگاه هورموني به تنظيم فرآيندهاي گوارش بپردازد.) 4

......... ....شناسان  زيست -81

 نگري بسياري از فرآيندهاي زنده را شناسايي نمودند. ) قديم با كل1

جاندار، مؤثر است. ليمانند خود اجزا در تشك زياجزا ن نيارتباط ب) معتقدند 2
دهند. نگري ترجيح مي ) امروزه جزءنگري را بر كل3
نده پرداخت.) معتقدند هنگام بررسي يك موجود زنده نبايد به بررسي عوامل غيرز4

كند؟ درستي تكميل مي زير را به چند مورد جملة -82
» .............باريك  هاي پوششي مخاط رودة ياخته«

 كنند. كربنات ترشح مي هاي پوششي مخاط معده و برخالف غدد بزاقي، بي الف) همانند ياخته

كنند. مخاطي ترشح مي هاي مخاط مري، مادة همانند غده هاي غدد معده و از ياخته گروهيب) برخالف 
كنند. ترشح ميگوارشي   ده و برخالف غدد بزاقي، آنزيمهاي كناري غدد مع ج) همانند ياخته
كنند. هاي پوششي مخاط معده، آب ترشح مي بزاقي و همانند ياخته د) برخالف غدد

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

............ دهد كهيابي حيات، سطحي را نشان مي شكل مقابل در سطوح سازمان -83
 شود.) از چند بافت مختلف تشكيل مي1

باشد.هاي خود مي در ياخته غشا) فاقد 2
آيد.وجود مي مشابه به ) از همكاري چند ياختة3
باشد.) فاقد توانايي رشد بر اساس الگوهاي دنا مي4

آزمون شاهد (گواه)
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كند؟ تكميل مي نادرستي كدام گزينه عبارت زير را به -84
...........»صفرا،  در فرد مبتال به سنگ كيسة«
شوند. دفع مياز طريق روده،  گليسريدها تري) 2  شود. به خون وارد مي هاي قرمز مادة حاصل از تخريب هموگلوبين گويچه) 1
د.شون هاي خوني ديواره روده، وارد مي ها به مويرگ ليپيد) 4نمايند. تركيبات صفرا رسوب مي) 3

..........  نيستان، ممكن .......... در خون انس ،به طور معمول -85
ها شود. در ياخته ADPباعث كاهش مصرف مولكول  -) كاهش اكسيژن1
با مصرف اكسيژن و توليد آب همراه باشد. - اكسيد دي  ) افزايش كربن2
باعث افزايش جذب گلوكز در مخاط روده شود. -) كاهش اكسيژن3
خون را از حالت عادي خارج كند. pH - اكسيد دي ) افزايش كربن4

دار موجود در بافت عصبي صحيح است؟ هسته ةگزينه در رابطه با هر نوع ياختكدام  -86
هاي دنا ذخيره كرده است. ) اطالعات الزم براي زندگي ياخته را در مولكول1
اي خود است. ه) داراي تعدادي دندريت و يك آكسون پيرامون جسم ياخت2
) قطر آكسون آن، در سرتاسر ياخته يكنواخت است.3
 اي را دارد. هاي بافت ماهيچه ) توانايي تحريك ياخته4

............. كه بيني، روشي است درون -87
توان دستگاه گوارش را مشاهده كرد. ) با آن تنها مي1
 كند. ه گوارش عبور ميپذير حداكثر از دو بندارة دستگا اي انعطاف ) طي آن لوله2

شود. گوارشي از آن ترشح نمي  برداري كرد كه آنزيم تي نمونهتوان از قسم ) با آن مي3
شود. ي باريك استفاده مي روده هاي گوارشي قرار گرفته قبل از يني تنها براي مشاهده اندامب ) برخالف كولون4

 ............. ،كند ميهر جانداري كه مواد مغذي را از سطح بدن دريافت  -88

) قطعاً داراي دهان  است.2      ياخته است.  ) قطعاً تك1
) داراي دستگاه گوارش است.4  دهد.  طور مستقيم انجام مي ) جذب مواد را از سطح بدن به3

 كند؟ تكميل مي نادرستي ، عبارت زير را بهموردچند  -89

»شود.تواند انجام  ميروده پرز هاي پوششي  و از طريق .......... به ياخته ATPباريك، ورود .......... صرف انرژي  ة در رود«
 انتقال فعال - الف) كلسيم با

هاي پروتئيني كانال - ب) كلسترول با
هاي پروتئيني كانال - ج) بيشتر آمينواسيدها، مستقيما با

اهاي غش حل شدن در پروتئين - بدون Kد) ويتامين
) صفر4  1) 3  2) 2  3) 1

كند؟ تكميل مي نادرستي كدام گزينه عبارت زير را به -90
»...........باشند،  ها مي هايي كه آغازگر روند هضم پروتئين در يك فرد بالغ، آنزيم«
گيرند. تحت تاثير نوعي هورمون قرار مي) 1
د.نزديك به بندارة انتهايي معده ترشح شونغدد  از توانند نمي) 2
تر نقش داشته باشند. هاي كوچك توانند در توليد مولكول مي) 3
شوند. مي فعال هاي غدد معدي شحات گروهي از ياخته) توسط تر4
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ها در بين مدار كدام دو سياره متمركز است؟ كمربند اصلي سيارك  -91
) زمين و مريخ2) مريخ و مشتري1
) زحل و زهره4ه و زمين) زهر3

زير صحيح است؟ هاي عبارتچند مورد از  -92
شوند. گروه، سنگي و آهني تقسيم مي 2ها به  شهاب سنگالف) 
.گويند سنگ مي كنند را شهاب ند و به سطح زمين برخورد ميشو كه وارد جو زمين مي هاي فضايي سنگب) 
شخانه است. ،سنگ نام ديگر شهابپ) 
 كنند. هاي زمين برخورد مي ها در سطح خشكي سنگ هابتر ش بيشت) 

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

بوط به كدام تيره و راسته است؟مر ترتيب از راست به چپ به بندي امروزي جانوران، گونة قمري خانگي با توجه به نظام گروه -93
ها ـ كبوترسانان ) كبوتر2    ها ـ پرندگان ) كبوتر1
ها ها ـ كبوتر ) قمري4    سانان ها ـ كبوتر ) قمري3

 چند مورد از موارد زير صحيح است؟ها  ة باكتريلدر مورد جانداران سلس -94

شود. اي گفته مي هسته ها پيش و به آن شود ها مشاهده نمي ها، پوششي اطراف هستة آن آن يك از هيچدر الف) 
توانند براي توليد دارو و گياهان مقاوم به آفت استفاده شوند. همگي ميب) 
توانند مانع فعاليت همديگر شوند. ميپ) 
 گياهان شباهت دارند. ةاي، با سلسل از نظر داشتن ديوارة ياختهت) 

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

ها صحيح است؟ در مورد قارچ گزينهكدام  -95
جانداراني داراي سبزينه (كلروفيل) هستند.) 1
ها مضر هستند. تر قارچ بيش) 2
اي هستند. هاي پرياخته رها مثالي از قارچشوند كه مخم اي تقسيم مي اي و پرياخته ياخته ها به دو نوع تك قارچ) 3
 است. در اين گياهان  هاي گندم نشان دهندة وجود قارچ سياه شدن خوشه) 4

هاي زير صحيح است؟ كدام يك از گزينه -96
هاست. از سبزي  قارچ) 2    اي دارند.  ها ساختار ياخته ويروس) 1
ها هستند. تأمين غذاي جانوران آبزي مانند ماهي تنها منبع ،ها قارچ) 4  ارند. ها توانايي فتوسنتز د جلبك مانندآغازيان  برخي از) 3

كند؟ كامل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  -97
..............»در بسياري از گياهان، «
شود. انتقال آب و مواد مغذي از راه بافتي به نام بافت آوندي انجام مي) 1
.داندن به مواد مغذي نياز دارنها براي زنده م ياخته) 2
اند. ها در ميوه محصور شده دانه) 3
 گل وجود دارد.) 4

انتخابي -علوم نهم 
  نگاه به گذشته (انتخابي)-نهمعلومدرس110تا91هايسؤال

  پاسخ دهيد؛  سؤال 20ايد بايد به اين  پاسخ نداده 90تا  71هاي  اگر به سؤال
 صورت به سراغ درس بعدي برويد. در غير اين 

دقيقه 20

نگاهي به فضا + گوناگوني
 جانداران + دنياي گياهان

12و  11، 10هاي  فصل
132تا  101هاي  صفحه
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كدام عبارت صحيح است؟ -98
كند. هر گياه فاقد گل، دانه توليد مي) 1
هر گياه فاقد دانه، فاقد آوند است.) 2
شود. هر گياه فاقد آوند به جاي دانه با هاگ تكثير مي) 3
ها است. ا در پشت برگه از هاگدان اي هايي حاوي مجموعه ، داراي برآمدگيد لپههر گياه فاق) 4

كنند؟ مثل مي گياهان خزه و ذرت به ترتيب از راست به چپ مشابه كدام گياهان توليد -99
سرو ـ نخود) 2سرخس ـ كاكتوس) 1
كاج ـ كاكتوس) 4سرخس ـ سرخس) 3

؟نيستكدام عبارت صحيح  - 100
كاج همگي از گياهان آونددار هستند. و سرو ،سرخس) 1
كنند. ها منتقل مي آب و امالح را به كمك ياخته ،ها خزه) 2
كنند. ه ميداستفا توليد اكسيژناكسيد را تنها براي  دي گياهان كربن) 3
شود. قلبي توليد مي  انگشتانه نوعي دارو براي درمان بيماري گل از گياه) 4

ترين درصد را دارا است. خورشيد بيش ةدهند در حال حاضر . . . در ميان عناصر تشكيل - 101
 ) هيدروژن4  ) اكسيژن3 ) نيتروژن2  ) هليم1

آن جسم در بعد از ظهر . . . است. ةشود و طول آن از ساي يك جسم در كشور ايران رو به . . . تشكيل مي ةهنگام ظهر ساي - 102

تر كوتاه - ) جنوب4 بلندتر - ) جنوب3 تر كوتاه - مال) ش2 بلندتر - شمال) 1

 شود. ترين شباهت بين جانداران در يك . . . ديده مي بيش - 103

) رده4  ) خانواده3  ) جنس2  ) گونه1

»قبل از مصرف به مدت بيست دقيقه آن را بجوشانيد« - 104
شود. ديده ميي . . . بر روي قوطي كنسرو زا امل بيمارياين جمله احتماالً براي مقابله با ع

وراثتي ةاطراف ماد) فاقد پوشش 2 وراثتي ة) فاقد ماد1
اي ياخته) داراي ديواره و فاقد غشاي 4اي ياخته) فاقد ديواره و غشاي 3

 باشد؟ ها مي چند مورد زير، از كاربردهاي مفيد باكتري - 105

»دارو زا، توليد بيماري هاي باكتري فعاليت از عتآفت، ممان به مقاوم توليدگياهان غذا، گوارش به كمك زيست، محيط سازي پاك«
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

دهد كه قطعاً . . .  يك جاندار نشان مي ياختهدار در  ديدن اندامك كلروفيل - 106
است. اي ياخته  ) آن جاندار تك2است. اي ياخته پر ) آن جاندار1
شود. ) آن جاندار موجب بيماري مي4پوشش هسته دارد. ياخته) آن 3

 يك درخت كاج، توسط ... از .... به اين محل آورده شده است. ةكربوهيدرات موجود در تن - 107

ريشه -  ) آوند چوبي2     ريشه -  ي) آوند آبكش1
برگ -  ي) آوند آبكش4     برگ -  ) آوند چوبي3

آزمون شاهد (گواه)
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در يك گياه خزه با اجزاي كامل، . . . بين . . . قرار دارد. - 108

مانند ميله و بخش برگ -) هاگدان2 مانند هاگدان و بخش ساقه -) ميله1

هاگدان و ميله - مانند ) بخش ساقه4 مانند ميله و بخش ساقه -) هاگدان3

كدام كليد دوراهي مناسبي براي شناسايي اين جانداران است؟ - 109

1 (

2 (

3 (

4 (

دهد؟ ها نشان مي يك گياه سبز را بهتر از ساير گزينهاكسيد هوا بر شدت فتوسنتز  هاي زير، تأثير افزايش كربن دي يك از گزينه كدام - 110

1 (2 (

3 (4 (
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ρ
B

A
ρ

چنين براي دست آمده و هم اساس روابط رياضي و يكاهاي ديگر به بر SIدر  يكاهاي ذكر شده در كدام گزينه - 111
 ذكر عدد و يكا كافي است؟ها  بيان آن

شدت جريان الكتريكي ـ تندي) 2  فشار ـ شدت جريان الكتريكي )1
انرژي ـ تندي) 4    ـ انرژي سرعت ) 3

كيلومتر 4/10در اين صورت  ،ذرع باشد 6000 با متر و هر فرسنگ معادل سانتي 104 با اگر هر ذرع معادل - 112
چند فرسنگ است؟ با معادل

1( 50
32 (5

33 (3
54 (3

50
باشد، تندي نور برحسب كيلومتر بر دقيقه كدام است؟ 1nsكند برابر با  را طي  30cmنور، مسافت  كشد تا  طول مي اگر مدت زماني كه - 113

1 (51 8 10/    2 (35 10   3 (71 8 10/    4 (65 10

gباشد و اختالف چگالي دو جسم Aبرابر جرم و حجم جسم  4و  2ترتيب  به Bجسم  جمح و اگر جرم - 114
cm34   باشد، چگالي جسـمA چنـد

است؟ SIواحد 
1( 8000   2 (4000   3 (8   4 (4 

صورت شـكل زيـر در ظـرف قـرار به بعد از ايجاد تعادل زمان درون يك ظرف بريزيم، را هم Bو  A هاي با چگالي شدنينمخلوط  اگر دو مايع - 115
درون دو ظـرف هـاي  چه جرم يكساني از هر دو مايع را جداگانه درون دو ظرف كامالً مشابه بريزيم، كدام گزينه دربارة مايع گيرند. اكنون چنان مي

 درست خواهد بود؟
در ظرف خود خواهد بود. Bتر از ارتفاع مايع  در ظرف خود، بيش Aفاع مايع ارت )1
  در ظرف خود خواهد بود.  Aتر از ارتفاع مايع  در ظرف خود، بيش Bارتفاع مايع ) 2
هاي خود يكسان خواهد بود. فاع دو مايع در ظرفارت) 3
.نيستها يكسان  ها يكسان خواهد بود اما ارتفاع آن حجم دو مايع در ظرف) 4

چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 116
نگستروم است.اها حدود يك تا چند  الف) اندازة اتم

ي دارد.هاي سازندة ماده بستگ ب) حالت يك ماده تنها به چگونگي حركت ذره
دهد. پ) پديدة پخش تنها در گازها رخ مي

كنند. ت) ذرات جسم جامد (در فواصل مولكولي) به يكديگر نيروي الكتريكي وارد مي
1 (1  2 (2  
3 (3   4 (4  

كنيم. سطح آب طور عمودي تا نيمه وارد ظرف آب مي كنيم و به اي موييني را كه دو انتهاي آن باز است دوداندود مي سطح داخلي لولة شيشه - 117
آيد. درمي ………صورت  گيرد و سطح آب در لوله به از سطح آب درون ظرف قرار مي ………درون لوله 

تر، برآمده ) پايين2 تر، فرورفته ) پايين1
) باالتر، برآمده4 ) باالتر، فرورفته3

باشـد، اخـتالف cm40در داخل لوله  1ايم. اگر ارتفاع مايع با چگالي  شكلي ريختهUرا در لولة  2و 1هاي  مطابق شكل، دو مايع به چگالي - 118
gح مقطع لوله در دو طرف برابر است،متر است؟ (سط شكل چند سانتي Uسطح آزاد دو مايع در دو طرف لولة 

cm
 1 gو 31

cm
 2 31 6/(  

1 (25
2 (24  
3 (15
4 (4  

دقيقه 15انتخابي -دهم فيزيك 

+  گيري فيزيك و اندازه
هاي فيزيكي مواد ويژگي
ابتدايتا  2و فصل  1  فصل

فشارسنج هوا (بارومتر)
37تا  1هاي  صفحه
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اي شكل آب وجود دارد و بر روي آن پيستوني با سطح مقطع دايره cm50اي شكل، تا ارتفاع  ، درون ظرف با سطح مقطع دايرهزيردر شكل  - 119
باشد، فشار كل وارد بر كف ظرف چند پاسكال cm2200ايم. اگر سطح مقطع پيستون و ظرف برابر با يكديگر و برابر قرار داده kg50به جرم 
Ngاست؟ ( kg 10 ،g

cm
  31JA  و فشار هواي محيطP Pa 5

0 )است. 10

1 ( 51/05 10  

2 ( 56 / 25 10

3 ( 43 10   

4 ( 51/ 3 10  
ريخته شده است. اگر ارتفاع اين دو مايع m2و مقداري جيوه به جرم  mدر يك ظرف با سطح مقطع ثابت و يكنواخت، مقداري آب به جرم  - 120

Ngباشد، فشار ناشي از دو مايع در كف ظرف چند كيلوپاسكال است؟ ( cm39درون ظرف  kg 10،g
cm

  31JA ،g
cm

  313 6½¼Ã] /

Pو  Pa 5
0 10(

1 (2/110  2 (2/10  
3 (17  4 (170  

است؟ نادرستكدام عبارت   - 121
شود. از اسطرالب براي تعيين زاويه ارتفاع ستارگان و ساير مطالعات نجومي استفاده مي )1
استفاده كرد. روزيابي در  توان در جهت هاي فلكي مي از صورت) 2
باشد. مي يجهت قبله در ايران همواره به سمت جنوب غرب )3
شوند. هاي فلكي هميشه در آسمان ديده نمي صورت) 4

تر است؟ زمان حركت انتقالي كدام يك از سيارات زير نسبت به بقيه بيش - 122
زهره) 4  مريخ) 3  مشتري) 2  زحل )1

 يح است؟حكدام مورد ص - 123
كنند. بندي مي گروه شان هاي ظاهري اساس صفت را فقط بر دانشمندان، جانوران و گياهانامروزه  )1
انداران را در سه گروه قرار داد.جارسطو، فيلسوف يوناني ) 2
ها شد. مهره  داران و بي بندي جانوران به دو گروه بزرگ مهره معياري براي گروه ،توانايي حركت) 3
گروه اصلي جاي داد. 5توان در  جانداران را مي همةبندي،  در نوعي گروه) 4

ها ....  ها ... يوكاريوت اريوتدر پروك - 124
.شود برخالف ـ ديوارة سلولي ديده مي) 2انسان وجود ندارد. زا براي همانند ـ انواع بيماري )1
شود. برخالف ـ هسته تشكيل نمي) 4همانند ـ امكان تهية آگار وجود دارد.) 3

كند؟ درستي تكميل مي ا بهچه تعداد از موارد زير جاي خالي ر - 125
»ها ........  جلبك«

ها هستند. ترين گروه از قارچ الف) شناخته شده
كنند. ب) در آب يا اطراف آن رشد مي

كنند.   توليد اكسيژن توانند گاز ميپ) 
كنند. توانند براي تأمين غذاي خود فتوسنتز  ميت) 

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

انتخابي -علوم نهم 
  ذشته (انتخابي)نگاه به گ-نهمعلومدرس130تا121هايسؤال

  پاسخ دهيد؛  سؤال 10ايد بايد به اين  پاسخ نداده 120تا  111هاي  اگر به سؤال
 صورت به سراغ درس بعدي برويد. در غير اين 

دقيقه 15

نگاهي به فضا + گوناگوني
 جانداران + دنياي گياهان

12و  11، 10هاي  فصل
132تا  101هاي  صفحه

50cmآب

پ�ستون
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؟نمايش داده شده در شكل مقابل درست استجاندار سلسلة چند مورد در ارتباط با  - 126

ساخت مواد بهداشتي كاربرد دارند. در تنها جانداراني هستند كهالف) 

دهد. را تشكيل مي ب) پوشش اطراف ماده وراثتي آن، هسته

.هاي قطبي را دارند توانايي زندگي در يخ، ها هاي آن بعضي از گونه) پ

 كنند. ها به گوارش غذا در بدن انسان كمك مي ) انواعي از آنت

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

. . . . . . . دار  همة گياهان دانه - 127
گيرند. لپه قرار مي دو لپه و در دو گروه تك) 2    هاي نر و ماده هستند.  داراي مخروط )1

دهند. مثلي به نام گل تشكيل مي ساختار توليد) 4  شوند.  هاي آوندي هستند كه در سراسر پيكر گياه ديده مي داراي بافت) 3

. . . . . . . هاي سبزرنگ داراي بخش گياهدر هر  - 128
اي از آوندهاي چوبي و آبكشي است. رگبرگ دسته )1

شود. جا مي مواد توليد شده در طي فتوسنتز از طريق آوندهاي آبكشي جابه) 2

براي زنده ماندن به مواد مغذي نياز دارند. ها ياخته) 3

روند. هاي ديگر گياه مي قسمتهاي ساخته شده از برگ به ريشه و  كربوهيدرات) 4

. . . . . . . جز بههاي زير درست هستند،  همة عبارت - 129
يابد. افزايش مي در گياهان ميزان فتوسنتز ،اكسيد محيط دي  با افزايش ميزان كربن همواره )1

دهد. تشكيل مي نقش گياهان را ترين  مهم ،شود مي  اكسيد  ديفرايندي كه منجر به توليد اكسيژن و مصرف كربن ) 2

د در تشخيص برخي مشخصات خوني نيز نقش ايفا كنند.نتوان  گياهان عالوه بر مصرف دارويي مي) 3

د.در اقتصاد آن كشور ايفا كننقش مهمي  تواند پوشش گياهي يك كشور مي) 4

با توجه به شكل زير كدام گزينه صحيح است؟ - 130

(ج)                    (ب)                              (الف)
باشد. زيرزميني مي ة، داراي ساق»ب«همانند گياه » الف«گياه  )1

باشد. مي توسط بافت آونديپرورده و انتقال آن  ة، قادر به توليد شير»ج«گياه  برخالف» ب«گياه ) 2

باشد. براي جذب آب از خاك مي سا ، داراي ساختار ريشه»ج«اه همانند گي» الف«گياه ) 3

باشد. ، قادر به انجام فتوسنتز مي»ج«بر خالف گياه » ب«هر ياختة گياه ) 4
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براي اصلي و فرعي تري داشته و مقدار مجموع دو عدد كوانتومي انرژي كم ،كدام زيراليهدر بين موارد زير   - 131

 آن كدام است؟

1( d5 4   2 (s5 5   3 (d6 4   4 (s6 5

132 -/  233 01 مس،  10 و 6اتم كربن 0/گرم ترتيب 25 است. موجود هيدروژن گاز اتمشمارمول است؟ مول چگونه ماده سه اين هاي

(C , H : g.mol )  112 1
مول كربن مول مس مول هيدروژن) 2مول هيدروژن مول كربن مول مس )1

مول هيدروژن مول كربن مول مس) 4    مول هيدروژن  مول كربن مول مس) 3

است؟ نادرستزير  هاي عبارتچند مورد از  - 133

ترين ميزان انحراف را دارد. منشور، نور بنفش كم توسطالف) در هنگام تجزية نور خورشيد 

شود. مي نمايش داده شود و با  ب) فاصلة دو قلة متوالي در يك موج، طول موج گفته مي

، رنگ شعلة آن زرد است.NaClوجود عنصر سديم در تركيب ) به دليل پ

خود را يپايدار  كند، اتم ا جذب انرژي، از خود پرتوهاي الكترومغناطيس گسيل ميب زمان هم ) در فرايندي كه طي آن يك ماده شيمياييت

 دهد. از دست مي

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

توان دريافت كه: فراواني عنصرها در دو كرة زمين و مشتري مي درصد مقايسةبا  - 134
تري در كرة زمين وجود دارد. ) گازهاي نجيب بيش1

دهند. تري از سيارة مشتري را تشكيل مي ن، كربن، اكسيژن نسبت به عنصر هيدروژن، درصد كم) عنصرهايي مانند هليم، نيتروژ2

تر است. ) در هر دو كره، عنصرهاي فلزي وجود دارد اما درصد اين عنصرها در سياره مشتري ، بيش3

دارند. درصد فراواني را در كرة زمين 50تر از  ) به جز عنصر آهن، بقيه عنصرها كم4

شود؟ ترتيب از راست به چپ با كدام گزينه به درستي كامل مي به »ب«و  »الف« هاي موجود در عبارتاي خالي جاه - 135

شود. اي، شامل عنصرها با خواص شيميايي مشابه است و ... ناميده مي الف) هر ... جدول دوره

Ar«ب) از بين عنصرهاي  , K , N , Ne , Br , C18 19 7 10 35 تمايل به انجام واكنش شيميايي ندارند. He2تعداد ... عنصر مانند » 6
2رديف ـ گروه ـ ) 32رديف ـ دوره ـ  )1

2ستون ـ گروه ـ ) 34ستون ـ دوره ـ ) 3

هستند؟ نادرست» تكنسيم«زير، چند عبارت دربارة  هاي عبارتيان در م - 136

ترين فلز پرتوزاست. الف) نخستين عنصر ساخت بشر و شناخته شده

اي ساخته شود.  هاي هسته طور مصنوعي و با استفاده از واكنش ان بايد بههتكنسيم موجود در ج ةب) هم

شود. فراهم مي از آن تيروئيد، امكان تصويربرداريحاوي تكنسيم در غدة   پ) با افزايش مقدار يون

)ت) تكنسيم  Tc)99
اي قرار دارد. پنجم و گروه هفتم جدول دوره ةدر دور43

)ث) در تكنسيم Tc)99
1/تر از  ار نوترون به پروتون بيشمهاي پرتوزا، نسبت ش همانند ساير اتم 43 است. 5

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

دقيقه 15 انتخابي -دهم  شيمي

كيهان زادگاه الفباي هستي
و تا پايان ساختار اتم 1فصل 

رفتار آن
38تا  1هاي  صفحه
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 هستند؟ نادرستچند مورد از كلماتي كه زيرشان خط كشيده شده است  - 137

هاي ظرفيت خود را از دست الكترون ةهمباشد، آن اتم در شرايط مناسب تمايل دارد كه  چهار از تر ت اتمي كميهاي ظرف اگر تعداد الكترون«

تبديل هايي آنيونبه  از دست دادن الكتروندر شرايط مناسب با  2و  1 هاي چنين اتم عنصرهاي گروهتبديل شود. هم كاتيونبدهد و به 

 »ود دارند.خ دوره همشود كه آرايشي همانند آرايش الكتروني گاز نجيب  مي

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

eهاي   كدام مقايسه در مورد جرم ذره - 138
0

1، p
1

1، n1
H1و  0

صحيح است؟ amuدر مقايسه با 1

1( n p amu H  1 1 1
0 1 12 (amu H n p  1 1 1

1 0 1

3 (n ( e) amu p   1 0 1
0 1 110004 (n H p amu  1 1 1

0 1 1

است؟ رستناداي اتم كدام موارد  در مورد ساختار اليه - 139

توان توجيه كرد. عناصر را مي همةاي اتم، طيف نشري خطي  الف) به كمك ساختار اليه

بور بيان شد. اي اتم توسط نيلز ب) ساختار اليه

يابند. اي به الية باالتر انتقال مي ها با جذب انرژي معين از اليه اي اتم الكترون پ) مطابق ساختار اليه

هاي يكساني دارند. انرژي ،اليه هرهاي  الكترون ،باشد و براساس اين مدل ن مدل كوانتومي اتم مياي هما ت) ساختار اليه

ب، ت) 4  ب، پ) 3  پ، ت ) 2  الف، پ  )1

؟كدام گزينه درست است - 140

تر سامانه خورشيدي است. براي شناخت بيش 2و  1سفر طوالني و تاريخي وويجر  )1

.ندبه دست آورد اطالعات مفيدي هاي مريخ، مشتري و زحل دربارة شناسنامه فيزيكي و شيميايي سياره2و  1وويجر ) 2

است. منيزيمزمين،  فلزي سازنده عنصرترين  بيش) 3

 .توان پاسخ داد مي» هستي چگونه پديد آمده است؟«شناسي به پرسش  تفاد از شواهد تاريخي و علوم كيهانبا اس) 4

ترين ستاره به زمين ... است و در علم نجوم براي بيان فواصل خيلي دور از واحدي بـه نـام .... اسـتفاده نزديك - 141

 .شود مي

خورشيد ـ سال نوري) 2    ميقنطورس ـ واحد نجو )1

قنطورس ـ سال نوري) 4    خورشيد ـ واحد نجومي) 3

حداقل وجود چند ماهواره ضروري است؟ (GPS)ياب جهاني  براي عملكرد درست دستگاه موقعيت - 142
1( 1   2 (2   3 (3   4 (4 

ماه .....  - 143
چرخد. اي شكل به دور زمين مي در مداري دايره) 2  گردد.  به دور زمين مي ا تندي متوسط يك كيلومتر در ثانيهب )1

.كيلومتر است 38000اصلة متوسط مدار چرخش آن ف) 4    آيد.  به حساب مي منظومة شمسيجزء سيارات ) 3

انتخابي -علوم نهم 
  نگاه به گذشته (انتخابي)-نهممعلودرس150تا141هايسؤال

  .پاسخ دهيد  سؤال 10ايد بايد به اين  پاسخ نداده 140تا  131هاي  اگر به سؤال

دقيقه 15

نگاهي به فضا + گوناگوني
جانداران + دنياي گياهان

12و  11، 10هاي  فصل
132 تا 101هاي  صفحه
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هاي زير درست هستند؟ چند مورد از عبارت - 144

يابد. بندي رايج جانداران از سلسله به سمت گونه تعداد جانداران كاهش مي الف) در گروه

داران و راستة پرندگان است. متعلق به شاخة مهره stereptopelia senegalensisب) 

باشند. داران مي متعلق به سلسلة جانوران و از شاخة مهره تنها ها سترپ پ) آفتاب

متعلق به يك گونه هستند. كنندبا قابليت زنده ماندن توليد  تنها شبيه به خود جاندارانيل ت) جانداراني كه از طريق توليد مث

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

وراثتي وجود ..... .  مادةها، پوشش اطراف  ته آن.... هستند كه در ياخ  انيها، جاندار باكتري - 145

دارد اي ـ  هسته  هو) 2اي ـ دارد پيش هسته )1

اي ـ ندارد هو هسته) 4ندارد  اي ـ هسته  پيش) 3

است؟ نادرست  ها، كدام گزينه در مورد جلبك - 146

دارند.توانايي توليد اكسيژن را ) 2    . در تأمين غذاي جانوران آبزي نقش دارند )1

روند. كار مي سازي به در صنايع شيشه) 4     شود. در ساختن مواد بهداشتي استفاده مي ها آناز ) 3

كند؟ كامل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  - 147

 »باشند. داراي ... مي«... 

با يك يا چند ياخته ة حقيقيـ ريش ها خزه) 2    ساقه زيرزميني  ـ  ها سرخس )1

ـ تعدادي پولك در هر مخروط گانبازدان) 4    هاي رويشي متنوع  ـ اندام گاناند نهان) 3

كدام گزينه درست است؟ - 148

مقدار زيادي كربوهيدرات دارد. ،خام ةشير) 2  كنند.  اند، مصرف مي  همة آبي را كه جذب كرده درختي گياهان )1

رسد. ها گاهي تا چند متر نيز مي ارتفاع خزه) 4  شوند.  ها به جاي دانه با هاگ تكثير مي ها مانند سرخس خزه) 3

؟نيستصحيح  گزينهكدام  - 149

اند كه ياختة بسيار طويل با ديوارة نازك هستند. هاي ظريف روي ريشه، تار كشنده رشته) 1

شود. هاي تاركشنده و حركت در عرض ريشه، وارد آوند چوبي مي در همة گياهان، آب با عبور از ديوارة ياخته) 2

شود. هاي برگ، سبب ايجاد نيروي مكشي براي حركت آب در گياه مي خروج بخار آب از روزنه )3

سطح بااليي برگ در يك درخت، توسط يك اليه مادة موم مانند پوشيده شده است.) 4

كند؟ تكميل مي ينادرست به را داده شدهعبارت  موارد كدام - 150

».تواند ......  ...... دارد، ميهر گياهي كه .«

هاي سبز خود ـ برگ حقيقي نداشته باشد. الف) قابليت انجام فتوسنتز در بخش

هاي رويشي متنوعي باشد. ب) قابليت توليد ميوه ـ داراي گل و اندام

.كندهاي داراي يك يا دو لپه استفاده   هاي حقيقي فتوسنتز كننده ـ براي تكثير از دانه ) برگپ

 هاي فتوسنتز كننده باشد. هايي با ياخته اراي رگبرگ) اندام توليد مثلي ماده ـ دت

)ت) و (پ(الف)، () 4  ) ت(ب) و () 3  )ت) و (پ() 2  ) ت(الف)، (ب) و ( )1
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گذاري دو درس و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت
وگو كرد؟ درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -289
درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2اري گذ وگوي ما دربارة هدف گفت )3
درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  زمان ثبت ناماز آيا پشتيبان شما  -290

تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
.تلفني گرفتند تماس) بله، ايشان 2
بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
بود. در حد عاليمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

ي؟ـتماس تلفني:چه زمان
با شما تماس گرفت؟ چه زمانـي پشتيبان -291

 ).تماس توافق كرده بوديم ساعتدر مورد روز و  (قبالً طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 ).در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم (البته قبالً تماس گرفت زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

:چند دقيقه؟نيتلفتماس 
؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -292
دقيقه 5دقيقه تا   3) 2يك دقيقه تا سه دقيقه) 1
دقيقه 10بيش از ) 4دقيقه 10تا   5بين ) 3

كالس رفع اشكال
كنيد؟ آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي -293
شركت خواهم كرد.                   پشتيبان خودمروز در كالس رفع اشكال بله، ام) 1
شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
)  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.3
ي كند.پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نم) 4

شـروع به موقع
شود؟ شروع مي به موقـعشما  ةآيا آزمون در حوز -294
شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3
نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4

متأخـرين
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295
) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
به طور كاملشود اما نه  ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

ـانمراقب
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
) ضعيف4) متوسط3 ) خوب2  ) خيلي خوب  1

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ داده ميخروج زودهنگام  ةاجاز قبل از پايان آزمونشما به داوطلبان  ةآيا در حوز -297
شود. حوزه داده مي ترك ة) بله، قبل از پايان آزمون اجاز1
) گاهي اوقات2
) به ندرت3
گاه ) خير، هيچ4

امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
) ضعيف4) متوسط3  ) خوب     2  ) خيلي خوب  1

ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار گويي به سؤالدر هنگام پاسخآموزان گرامي، لطفاًدانشنظرخواهي:
  

پشتيبــان


