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  3: صفحة دهم عمومي پاية97مرداد  5آزمون  -) تابستان( پروژة

شناسيم؟ هاي ديگري مي ترتيب به چه نام را به» ناهيد«و » كيوان«هاي  سياره - 1
مشتري، زهره )2  زحل، زهره )1
مشتري، مريخ) 4 زحل، مريخ )3

است؟ متفاوتكدام گزينه با هم  رابطة بين دو واژة - 2
متاع، بازار) 2 خودپسندي، پندار) 1
نمحبس، زندا) 4صبربردباري، ) 3

؟ندارداماليي  نادرستيكدام بيت  - 3
كزين برتر انديشه برنگزرد/ نام خداوند جان و خرد   به) 1
ده رهنماي خداوند روزي/ خداوند نام و خداوند جاي ) 2
نبيني، مرنجان دو بيننده را/ گان آفريننده را  به بيننده) 3
بست گي را ببايدت بنده ،ميان/ ستودن نداند كس او را چو هست ) 4

... نامه  كتاب مرزبان - 4
.هيچ داستان و تمثيلي ندارد) 2 .تأليف سعدالدين وراويني استدر اصل  )1
.در اصل به زبان طبري نوشته شده است) 4 .ودمنه است هاي كليله ي داستان منبع همه) 3

ت؟يكسان اس ،در بيت زير» ديدني«شده با نقش دستوري  مشخّص نقش دستوري كدام واژة - 5
»جستند از اين قفس، گشتند ديدني/ هاي من پروانگان شدند  همسال«
غمزه  به غمزه رونق و ناموس سامري بشكن/ اي كن و بازار ساحري بشكن    كرشمه) 1
دلبري  بشكن يكه قلب ستمگر يبه غمزه گو/ به زلف گوي كه آيين دلبري بگذار ) 2
سزا  بشكني پررونق  بده حور يسزا/  از همه كس يخوب يبرون خرام و ببر گو) 3
عطرساي  بشكن يبه سر زلف عنبر متشيق تو/  شود زلف سنبل از دم باد يعطرسا چو) 4

 گروه اسمي هستند؟ دام گزينه همگي در بيت زير هستةهاي ك واژه - 6

»ديتا به سرم بازآ طلبم   ياز خدا م/  بود شيكه تاج سر من خاك كف پا آن«
)مصراع دوم(خاك، سر تاج، ) 2  تاج، من، پا) 1
، من، پا)مصراع اول(سر ) 4 )مصراع دوم(، خاك، سر من )3

.است نشده كدام بيت پرسش انكاري دارد؟ عالئم نگارشي ابيات گذاشته - 7
يكن آسمان منم رو چه به آسماني  قبله/  نيتو بر زم يمنم سر چه نه نيگنج دل زم) 1
يكن انيماك چو خروس را ماده دوب فيح / رو شيشناس و پ همچو خروس باش نر وقت) 2
يكن انيگفت مكن ز خورم   ينمي گفتم م/  جام بر كفش آمد و مست تو اليخ دوش )3
يدست برم به جعد تو باز ز من كران كن  / گفتم ترسم ار خورم شرم بپرد از سرم) 4

است؟ كمترهاي كدام بيت  تعداد تشبيه - 8
زميبرخ انيز م يزان كه چو گرد رت يشپ/ ي برسان باران تيهدا رب از ابر اي) 1
نميب   يم جوريمثل شب د نيچشم دورب به/  روز خود كيگرمم ل از آفتاب وصل هنوز) 2
سته اچون صبر توان كرد كه مقدور نماند / كنيهجران تو ل ي صبر است مرا چاره )3
يكه اندر كماني ريت تو مانند/  آخر ندازديب سپهرت نكما) 4

 ؟را نسبت داد» بخشي شخصيت«ي  توان آرايه ميبيت كدام به  - 9

يراه ام آه كرده ةبسا كه قافل/  اهيصبح در شبان س يتو ا يجوو به جست) 1
ياست و خودخواه ينيبشر همه خودب نيكه ا/  دنيبه خدا خواندن و خدا د يبشارت) 2
يبود واه اي عشق من افسانه ثيحد / شنود يخدا نم يكه صدا آن به گوش) 3
 يكاه ةو چهر نيبه كوه محنت من ب /؟ ستيچ ارايكه شهر يتو كوه و كاه چه دان )4

كدام بيت با عبارت زير قرابت معنايي دارد؟ -10
 ».ستايند مي را او هاست، گانه و زمين و هر موجودي كه در آن هاي هفت آسمان«

رينبود وز نيعقل و د وزر ورزد جان چو او را /  عقل ده تا پاك ماند بهر آنك و نيده ب جان) 1
ريخط يخود باش يچو از خود سو ديكت زوال آ/  زو طلب يندار ز حق دان ور يخطر دار گر) 2
ريصف در صف مرغانت صف همه انيثناگو هم / خوش در خشوع همه مردانت خوش انيهم رضاجو) 3
ريبد مگما را  يكن و بدهاي تو نكوكار/  ما ها   يفضلت از بد ةخان كم نگردد گنج  )4

دقيقه 10نهمفارسي

:فارسي
+ زيبايي آفرينش + ستايش 

شكفتن
3تا   1هاي  درس
29تا  9هاي  صفحه

:نگارش
24تا  12هاي  صفحه



  4: صفحة دهم ةعمومي پاي97مرداد  5آزمون  -) تابستان(پروژة 

كدام است؟ ،درست ةترجم» !م رقَد في هناك بمدة يومينِالطّبيب ثُ فَفَحصهحمل السائق الطّفل المصدوم بالسيارة إلي المستشفي « -11
!ا بستري شدج پزشك او را معاينه كرد، سپس به مدت دو روز، در آن ا با اتومبيل به بيمارستان برد پسراننده، كودك آسيب ديده ر )1
!جا بستري كرد راننده، كودك مصدوم را با اتومبيل خود به درمانگاه برد و دكتر او را معاينه كرد، سپس دو روز، او را آن) 2
!كردجا بستري  روز، وي را در آن ديده را با ماشين به بيمارستان برد، پس پزشك او را معاينه نمود و به مدت دو اي، كودكي آسيب راننده) 3
!جا خوابيد س به مدت يك روز در آنراننده، كودكي را كه صدمه ديده بود، با ماشين به بيمارستان حمل كرد، پس پزشك، او را معاينه نمود، سپ) 4
»!سين تعليم التَّالميذ العلوم إضافةً إلي رعاية المسائل األخالقيةف المدرمن وظائ«: رو كدام است؟ بارت روبهدرست ع ترجمة -12

!بياموزد آموز دانش يز بهها را ن ، دانشم اين است كه عالوه بر رعايت مسائل اخالقيهاي معلّ كي از وظيفهي )1
!آموز است و هم عالوه بر آن توجه به رفتار اخالقي آنان مان هم آموزش علوم به دانشمعلّ وظيفة) 2
!آموزان است اخالقي به دانشمسائل ها عالوه بر رعايت كردن  آموزش دانش ،مانهاي معلّ از وظيفه )3
!باشد آموزانشان مي خالقي به دانشسان ياد دادن علوم در كنار ياد دادن مسائل اف مدراز جمله وظاي )4
»!راشججوم و الجبالُ و األرُ و النّمس و القمو الشّ ماوات و من في األرضِله من في الس ديسج« :صحيح را انتخاب كنيد ترجمة -13

!و ماه و ستارگان و كوه و درخت كند و خورشيد در آسمان و هر كس كه در زمين است براي او سجده مي هر كس كه )1
!يد و ماه و ستاره و كوه و درختانكند و خورش ها است براي او سجده مي هر كس كه در آسمان و هر كس كه در زمين) 2
!ها و درختان ماه و ستارگان و كوهكند و خورشيد و  ها و هر كسي كه در زمين است براي او سجده مي هر كس كه در آسمان) 3
!ها و درختان هوماه و ستارگان و ك كند و خورشيد و ها است براي او سجده مي ها و هر كسي كه در زمين هر كس كه در آسمان) 4
است؟ نادرستكدام گزينه  ترجمة -14

!ها و زمين است يب آسمانهمانا خداوند دانندة غ: !»و األرضِ السماوات غيبِاهللا عالم  إنَّ« )1
2 (آيا دوستم حسين را شناختي؟: ؟صديقي حسيناً هل تعرف
!روزنامه ديواري هستندآموزان مشغول آماده كردن  دانش: !صحيفة الجداريةال بتهيئةالتالميذ مشغولون ) 3
دهيد؟ گوييد كه انجام نمي را مي يچرا چيز ايد، اي كساني كه ايمان آورده: »ال تفعلون ين آمنوا لم تقولون ماها الّذييا أ«) 4
؟نيستكدام عبارت، نادرست  ترجمة -15

!ديواري كشيدم ام براي روزنامه كالسي زيبايي به همراه هم هاي عكس: »!رسمت صوراً جميلةً للصحيفة الجدارية مع زميلي« )1
!اين مرد، سازنده اين صندلي چوبي است: »!هذا الرّجل صانع تلك الكراسي الخشبية« )2
!نشينيم در روز شنبه، زير درخت انگور در باغ مي: »!شجرة الرّمان في الحديقةفي يوم السبت سنجلس تحت «) 3
!آورد هاي خوشمزه مي يچاي و شيرين ،نانزن براي ميهما: »!جلَبت المرأة للضّيوف الشاي و الحلويات اللّذيذة«) 4
»!مع الفعل ال خير في قول الَّا«: ترين معادل براي مفهوم اين عبارت است؟ كدام گزينه نزديك -16

عيب و هنرش نهفته باشد/ مرد سخن نگفته باشد تا) 2  دو صد گفته چون نيم كردار نيست/ بزرگي سراسر به گفتار نيست )1
!قول الأعلم نصف العلم) 4!له ينفع و كثيره قاتلالكالم كالدواء قلي) 3
.انتخاب كنيد ،است نامتناسبها  ا كه از نظر مفهوم با بقيه گزينهگزينه اي ر -17

1( »نال يإالّ اهللا في علم م ماوات و األرض الغيبه نانموده / هم نامه نانوشته خواني) 2  »السدانيهم قص
!دهد از سرّ درون رنگ رخسار خبر مي) 4    »ت و األرضِإنّ اهللا عالم غَيب السماوا«) 3
»كه از بسيار گفتن مرد شد خوار/ در كار سخن كم گوي و نيكو گوي«گزينه به لحاظ مفهومي با بيت مقابل تناسب دارد؟ كدام  -18

!قاتل ينفع و كثيره قليلهواء الكالم كالد) 2!مع الفعل ولٍ إالخَيرَ في قال  )1
!كثر خطايا ابن آدم في لسانهأ) 4»نَ صدق في اآلخرينإجعل لي لسا«) 3
است؟ متفاوتها  كدام گزينه، با ديگر گزينه زمان فعلِ -19

متَي تخرَّج ابنك منَ الجامعة؟ صديقي،يا ) 2لماذا ال تسمحينَ إلي ولدك أن يلعب الشّطرنج؟) 1
!م خيرٌ منَ المال؛ ألنَّ العلم يحرُس اإلنسانالعل) 4!يري المؤمنُ حوائج النّاسِ إليه نعمة منَ اهللا) 3
؟نداردباشد، وجود » مفعول«اي كه بر وزن  در كدام گزينه كلمه -20

!مسروراً من المدرسةِ السجاد عجر) 2!؛ الصحة و األمانمجهولتانِ نعمتانِ )1
!المرورإلي منطقة تعليم  المديرُ التالميذَ ذَأخَ) 4!لبللطّ مفتوح بابكو ) 3

دقيقه 10نهم عربي
مراجعة دروس الصف السابع

آلمنالعبور ا/ و الثّامن 
2و  1هاي  درس
28تا  1هاي  صفحه



  5: صفحة                               دهم عمومي پاية97مرداد  5آزمون  -) تابستان(پروژة 

   

A: …(21)… is your closest friend at school? 

B: Justin. 

21- 1) What              2) Who 3) How 4) He

A: My sister is very helpful. 

B: How? 

A: She always …(22)… me with my lessons. 

22- 1) forgets   2) writes 3) helps 4) works

A: …(23)… is your cousin like? 

B: …(24)… is very neat,  kind and clever. 

23- 1) What    2) Who 3) Too 4) How

24- 1) We       2) They 3) You 4) He

A: …(25)… you rude to your parents? 

B: No, I …(26)… .  

25- 1) Are  2) How 3) Who 4) Is

26- 1) are not  2) am 3) am not 4) are

A: He is a …(27)… soldier. 

B: I know he helps us to keep our safety. 

27- 1) cruel    2) brave 3) angry 4) quiet

A: Bruce…(28)… a lot of friends, but you are his …(29)… friend. 

B: Really? That’s great. 

A: Yes, and I can also help him to …(30)… his homework. 

B: Thanks for your kindness. 

28- 1) have     2) am 3) am not 4) has

29- 1) best     2) funny 3) careless 4) nervous

30- 1) do     2) read 3) forget 4) think

نهمانگليسي  زبان دقيقه10

Personality
1  درس

27تا  15هاي  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.



6: ي صفحهدهم رياضيآزمون 97مرداد  5 آزمون -)تابستان( ي پروژه

   نهم رياضي

كند؟ ي تهي را مشخص مي همجموعهاي زير  يك از عبارت كدام - 31

1و  -1هاي صحيح بين  عدد) 2  .كه اول باشند 3عددهاي طبيعي يك رقمي و مضرب ) 1

5و  4هاي طبيعي بين  عدد) 4 .باشند زوجكه  يعددهاي اول) 3

ست؟يك مجموعه ا ي كننده زير، مشخصهاي  از عبارتچه تعداد  - 32

عددهاي طبيعي و دو رقمي -

معاصر ايراني ي پنج نويسنده -

اعداد اول زوج -

60ي زوج عدد  شمارنده 3 -

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

.)رسم شده استBCو شعاعBزكماني به مرك(  ؟استاعداد حقيقي روي محور چه عددي  بيانگر Aي نقطه - 33

1 (2 5

2 (2 3

3 (2 5

4 (2 3

بـا كـدام احتمـال عـدد كـارت. مكني خارج ميرا به تصادف يك كارت . نوشته شده است 10تا  1ها اعداد  ي ده كارت وجود دارد كه روي آنا  در جعبه - 34

است؟ 18ي  شمارنده ،شده خارج

1 (1
2  2 (2

5

3 (3
104 (3

5

باشد؟ 5مضرب  ،شدهاحتمال دارد كه مجموع دو عدد رو ، چقدرپرتاب كنيماگر تاسي را دوبار  - 35

1 (1
122 (1

6

3 (7
364 (11

36

دقيقه 15

عددهاي حقيقي  + ها مجموعه
2و  1هاي  فصل
31تا  1هاي  صفحه

)بخش اجباري (نگاه به گذشته-نهمدرس رياضي40تا31سؤاالت
.آموزان اجباري استي دانشها براي همهپاسخ دادن به اين سؤال



7: ي صفحهدهم رياضيآزمون 97مرداد  5 آزمون -)تابستان( ي پروژه

؟نيستينه لزوماً صحيح كدام گز - 36

1 (A (A B) 2 (((A B) C) (A B)  

3 ((A B) (B A)  4 ((A B) B

است؟ 'ازاي  زيرمجموعهزير، هاي  يك از گزينه كدام - 37

1 ( 2 4 3, , 2 (5 1 73 2, ,
   
  

3 (38 1 2 1 239 , ( / ) , / 
 
 

  4 ( 2 1 3, / ,

A)هاي زير، نمودار يك از كدام - 38 B) C   ؟دهد نميرا نشان

1(  2 (

3 (  4 (

2بين دو كسرشده  دادهي اعداد  هاي زير، همه يك از گزينه در كدام - 39
3و5

قرار دارند؟4

1 (, ,7 1 2
12 2 32 (, ,5 2 23

6 3 30

3 (, ,7 1 11
20 2 154 (, ,11 1 7

30 2 12

aاگر  - 40 b  2گاه حاصل آنباشد، 0 2 2a a (b a) (a b)    كدام است؟

1 (2 2a a2 (2 2a a 

3 (a b 2 24 (a b2 2



8: ي صفحهدهم رياضيآزمون 97مرداد  5 آزمون -)تابستان( ي پروژه

)1( رياضي

Aحاصل، زيربه محور با توجه  - 41 B كدام گزينه است؟

1 ( ,1 2

2 ( 1 2,

3 ( 1 2,

4 ( 1 2,

؟نيستمتناهي ي زير  كدام مجموعه - 42

 از يك ميليونتر  اعداد اول كوچك) 1

)ي كه از نقطه يخطوطي  مجموعه) 2 , )1 .دنگذر مختصات ميو مبدأ  2

ي موجود در بازه اعداد حقيقي) 3 ,1 0

4 (W 

Aاگر - 43 [ , ) 3 1،B [ , ) 3 Cو 7 [ , ) 0 A)ي بازهباشد،  5 B) C  است؟شامل چند عدد صحيح

1 (4  2 (5  

3 (6  4 (7  

؟استها نيز نامتناهي  نامتناهي آمده است كه اشتراك آن ي در كدام گزينه دو مجموعه - 44

رقمي و اعداد طبيعي زوج 100اعداد طبيعي ) 2  1000كوچكتر از  و اعداد حسابيزوج اعداد صحيح  )1

]ي بازهاعداد حقيقي در ) 4 اعدادگويا و اعداد اصم) 3 , ]1 ]ي ازهو ب2 , )0 4

  . )هستند Uي مرجع  ، زيرمجموعه مجموعهBو A( است؟ نامتناهي كدام مجموعه باشد،متناهي اي  مجموعه Bواي نامتناهي  مجموعه Aاگر - 45

1 (A B2 ((A B) A 

3 (A B4 (B A

دقيقه 15

 ، الگو و دنباله مجموعه
تا پايان متمم يك 1فصل 

مجموعه
13تا  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 10ي   در صفحه نهمرس رياضي د 60تا  51هاي  صورت به سؤال اين

.ي سؤاالت آزمون پاسخ بدهيد به همه نبايد. هايي كه مطمئن هستيد جواب دهيد ي تستي به سؤالها در آزمون
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Aاگر - 46 B A  ،؟باشد نادرست تواند مي گيري كدام نتيجهباشد

1 (B A 2 (B A   

3 (A B   4 (A B  

ي مجموعه - 47 (A B) B (C C )      برابر است؟ همواره  كدام مجموعهبا )A،BوCي مرجع  ، زيرمجموعه مجموعهU هستند( .  

1 (2 (U

3 (A4 (B

ورزشيهيچ اردوي  رنفر د 5اگر  .اند كردهنام  فوتبال ثبتورزشي در اردوي  نفر 65و نفر در اردوي ورزشي واليبال  55، آموز دانش 100 با يك دبيرستاناز  - 48

اند؟ نام كرده ثبت ورزشيهر دو اردوي چند نفر در باشند،   نام نكرده ثبت

1 (15  2( 20  

3 (25  4( 30  

n(U)كــه طــوري باشــند بــه Uي مرجــع هــايي از مجموعــه  زيــر مجموعــه Bو Aاگــر - 49  100 ،n(A)  40،n(B)  n(Aو 60 B)  20

n(Aحاصل B) برابر كدام گزينه است؟

1( 30  2 (20  

3 (40  4 (60

3و» الف«ي  روزنامه، جمعيت يك كشوراگر نصف  - 50
1كه ي به طور ، كنند را مطالعه »ب«ي  روزنامهكشور،  اينجمعيت 5

هـر دو كشـور  ايـن   جمعيت5

؟كنند نميرا مطالعه  و روزنامهاين دهيچ يك از اين كشور از جمعيت چه كسري  ،كنند را مطالعه روزنامه

1 (/0 22 (/0 1

3 (/0 44 (/0 5
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نهم رياضي

است؟ نادرستكدام عبارت  - 51
1 ( 2 ( 

3 (W  4 (  

زير صحيح است؟هاي  از عبارتچه تعداد  - 52
.د صحيح، عددي گويا استهر عد -.عددي حسابي استهر عدد گويا،  -
.عددي صحيح استحسابي، هر عدد  -.عددي گويا است ،هر عدد حسابي -
1( 4  2 (3  3 (2  4 (1  

اگر - 53    A , , , a    و B a,   ،ي مجموعهگاه  آنباشندA B چند زيرمجموعه دارد؟
1( 4  2 (8  
3 (16  4 (32  

اگر - 54 2 3 5 6 8A , , , , و 1 3 6 7B , , , گاه آن ،باشد(A B) (A B)  ؟چند عضو دارد
1( 8  2 (6  
3 (5  4 (4  

است؟چقدر  باشد،شده در تاس دوم بيشتر در تاس اول، از عدد رو شدهعدد رو كه احتمال آن در پرتاب دو تاس - 55

1 (1
2  2 (14

36

3 (1
3  4 (5

12

3، عبارتaه مقداربه ازاي چ - 56 2
27a



 
گويا است؟

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

پيشامد Bوگوي با عدد زوج بيرون آمدن پيشامد  Aاگر. كنيم خارج مييك گوي تصادف به . وجود دارد 12تا  1هاي  با شمارهگوي  12اي  در جعبه - 57
A)پيشامدخ دادن راحتمال   گاه آنباشد،  3با عدد مضرب گوي  بيرون آمدن B) و(A B)  كدام است؟از راست به چپ به ترتيب

1 (,1 1
6 32 (,1 1

6 43 (,1 1
4 34 (1 1

3 4,

2نامساوي - 58 15m n  اگر. را در نظر بگيريدn m  nحاصل، باشد 1 m كدام است؟(m,n )

1 (7  2 (9  
3 (11  4 (13  

)مقدار عبارت - 59 )      21 2 2 2 3 1 كدام است؟2

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

است؟ نادرستهاي زير،  يك از گزينه كدام - 60
.تر يا مساوي است هاي آن دو عدد، كوچك قدرمطلق مجموع دو عدد، از مجموع قدرمطلق )1
|، عبارت aي مقادير ازاي همه به) 2 a | a تر يا مساوي صفر است همواره بزرگ.

0اگر  )3 25a /،1
4b    12و 2c  2باشند، تساوي 6| a b | | a b c |     برقرار است.

.هاست قدرمطلق حاصلضرب دو عدد، مساوي حاصلضرب قدرمطلق آن) 4

دقيقه15

عددهاي حقيقي+ ها  مجموعه
2و  1هاي  فصل
31تا  1هاي  صفحه

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته-نهم درس رياضي  60تا  51سواالت 
.پاسخ دهيد 60تا  51ايد بايد به سواالت  پاسخ نداده 9و  8 يها    در صفحه 50تا  41اگر به سؤاالت 

خواني  هاي سال آينده را پيش درسآموزاني كه در فصل تابستان تعدادي از  در تحقيقات علمي و پژوهشي اين موضوع ثابت شده كه دانش
 .اند ه به گذشته را خواندههاي خود دارند كه صرفاً نگا كالسي ي بهتري نسبت به هم بهتر و رتبه ي تراز وضعيت علمي و نمرهكنند  مي
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نهم علوم 

است؟ نادرستاسيد  سولفوريكگزينه درمورد   كدام - 61

.و خودروسازي اشاره كردسازي  رنگ، چرمبه تهيه  توان آن ميهاي  از كاربرد) 1

.دارد گوگرد نيز شركت، عنصر Oو Hهاي آن عالوه بر عنصر در فرمول شيميايي) 2

.است 4در آن برابر  هاي هيدروژن به تعداد اتمهاي اكسيژن  اتم نسبت تعداد) 3

.شود يافت مي يا نيمه فعال ي خاموشها ي آتشفشان آن در دهانهي  سازندهصرهاي يكي از عن) 4

؟ندارند خواص مشابهي موجود در كدام گزينهعنصرهاي   ،)عنصرهابندي  جدول طبقه(جدول  عنصرها  با توجه به - 62

1 (8 O 16و S     2 (7 N 15و P

3 (9 F 17و Cl4 (7 N 14و Si

تعداد از موارد زير صحيح است؟ چه - 63

.كند ميبه زمين جلوگيري فروسرخ  و خطرناكپرتوهاي پرانرژي از رسيدن  گاز اوزون )الف

7عنصرهاي )ب N 15و P  در هر دو عنصر برابرالكترون داراي مدارهاي  زيرا تعداد قرار دارند، )بندي عنصرها جدول طبقه(جدول  عنصرها در يك ستون

.است

.است ي زمين در پوستهعنصر موجود ترين  فراواناكسيژن  )ج

.ها را بسوزانيم بهتر است آن بنابراين. شوند به راحتي تجزيه نميزيست  ها در محيط پالستيك )د

1 (1  2 (2  

3 (3  4 (4  

اند؟ درست يوني هاي تركيب درباره ،زير ي بيان شدهرد از مطالب اكدام مو - 64

.گردد ميخواص فيزيكي آب سبب تغيير در در آب،  ها انحالل اين تركيب )الف

.شوند در اثر ضربه خرد مي )ب

.ندشو در آب حل مي ها اين تركيب ي همه )ج

.اند و محلول رساناي جريان الكتريكيد جامهاي  در حالتبوده  هاي مثبت و منفي داراي يون) د

.نيستندخنثي از نظر بار الكتريكي  در مجموع )هـ

هـ -الف) 2 ب -الف) 1

د -ج -ب) 4 هـ -د -ج) 3

زير صحيح است؟چه تعداد از موارد  - 65

.خون وجود داردهاي قرمز  ولدر گلب است كهمولكولي  كوچك هموگلوبين) الف

.دنبگير ها را از شش گاز اكسيژند نتوان مي هاي آهن اتم به دليل داشتن هاي قرمز خون گلبول )ب

.گرداند برميها  به ششهاي بدن را  در ياخته توليد شده اكسيد دي  اي قرمز خون گاز كربنه گلبول )ج

.كنيم أمين ت و سويا، جگر گوشت مانندپروتئيني مواد با مصرف  توانيم مي بدن راآهن مورد نياز  )د

.كنند ميرا تجويز  )فروس سولفات(آهن مصرف قرص  پزشكان ،خوني كمبراي درمان  )هـ

1 (2  2 (3  

3 (4  4 (5  

دقيقه15

+ در زندگي نها  مواد و نقش آ
به+ ها با يكديگر رفتار اتم

 دنبال محيطي بهتر براي
زندگي

3و  2، 1هاي  فصل
36تا  1هاي  صفحه

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



12: ي صفحهآزمون دهم رياضي97مرداد  5 آزمون -)تابستان(ي  پروژه

اند؟ متصل شده به يكديگربا پيوند اشتراكي ها  اتم ،ها در تمام تركيب گزينهدر كدام  - 66

نمك خوراكي شكر، متان،) 2    نمك خوراكي  آب، متان،) 1

منيزيم اكسيد اكسيد، دي آّب، كربن) 4    اكسيد دي ، كربنآب، متان) 3

2هاي ولمولكبه با توجه  - 67 6C H،2 4C H 2و 2C H كدام گزينه صحيح است؟

2در هر مولكول) 1 6C H  اشتراكي وجود دارد پيوند 6در مجموع.

2هر اتم كربن در اشتراكي هاي  تعداد پيوند) 2 2C H2تعداد پيوندهاي اشتراكي هر اتم كربن درتر از  بيش 4C H است.

2در) 3 4C H وجود دارددو پيوند اشتراكي  كربن، بين دو اتم.

2مولكولهر تعداد پيوندهاي اشتراكي موجود در ) 4 6C H2دو برابر تعداد پيوندهاي اشتراكي موجود در هر مولكول 4C Hاست.

ها تركيبدر بين اين  Aجوشدماي (  ؟دهد ارائه مي  cوa،bاعدادي صحيحي بين  مقايسهكدام گزينه هاي زير  با فرمول شيميايي هاي تركيب براي - 68

  . )شود جاري ميساير موارد تر از  آسان Cتركيبو  ين استسايربيشتر از 

2 2 2 2 2 2a a b b c cA :C H B :C H C :C H  

1 (c b a 2 (b a c 

3 (b c a 4 (a b c 

كند؟ بيان مينفت را به درستي هاي  ويژگي موارد زير، تعداد ازچه  - 69

.رنگ است  و سياهغليظ مايعي خام آن ) الف

.شود مختلف ميهاي  بخشدر تأمين انرژي صرف سوختن و جهان آن در سطح از مصرف  %80حدود  )ب

.جدا كرديگر از يكدآن را  توان اجزاء مي روشي كه اساس آن تفاوت در دماي ذوب است، ها بر اساس در پااليشگاه )ج

.شود يافت مينيز  آب و گوگرد نمك،ن مقداري آ همراههنگام اكتشاف است كه  ها مخلوطي از هيدروكربننفت خام  )د

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  

است؟ نادرستكدام گزينه كل برج تقطير شبا توجه به  - 70

.جوش كمتري دارددماي موجود  برش ،كنيم باالي برج تقطير حركت ميطرف به  هر چه) 1

.استها  مولكولترين  ترين و سنگين بزرگتقطير داراي رج پايين ترين برش ب) 2

.پايين آن كمتر است  هاي برش ولمولكتقطير نسبت به  باالي برج  هاي برش كربن در مولكولهاي  تعداد اتم) 3

.تقطير بيشتر است برش برج ترين شدن در پايينبراي جاري تمايل ) 4

.هاي آخر جمله خيلي دقت كنيدهنگام خواندن سؤاالت به صورت سؤال و فعل
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)1(فيزيك 

فيزيكيسازي  در مدل سازي كت توپ كدام سادهحردر بررسي . كند  سبد پرتاب ميطرف به را  بالكتبستوپ بازيكني  - 71

؟نيستدرست  اين پديده

 ندازه و شكل توپگرفتن اناديده ) 1

مقاومت هوا ناديده گرفتن) 2

ي زمين  نيروي جاذبه ناديده گرفتن) 3

هاي مختلف از سطح زمين توپ در ارتفاعتغيير وزن  ناديده گرفتن) 4

اصلي هستند؟هاي  همگي از كميتزير، هاي  يك از گزينه در كدام هاي معرفي شده كميت - 72

طول، جريان الكتريكي  انرژي،) 2 دما، مقدار ماده، وزن) 1

زمان ،انرژيطول، ) 4 مقدار ماده شدت روشنايي، جرم،) 3

به درستي آمده است؟ در كدام گزينهنمادگذاري علمي  و با رعايتبرحسب كيلومتر نانومتر  385 - 73

1 (103 85 10/ 2 (73 85 10/ 

3 (123 85 10/ 4 (93 85 10/ 

بيان شده است؟به درستي  در كدام گزينه اين كميت به انرژي تعريف شود، يكاي فرعينسبت فشار فيزيكي به صورت يك كميت اگر  - 74

1 (
2
4

kg .m
s

2 (3
m
s

3 (2
1

kg
4 (3

1
m

75 - 2000L  برحسب ب از اين محفظهآهنگ خروج آ .شود ميخارج   فظهاز يك مح طور يكنواخت به روز شبانهدر مدت يك آب
3cm

s
كدام است؟تقريباً 

.)ليتر است 1000معادل مكعب هر مترساعت كامل در نظر بگيريد و  24روز را معادل  هر شبانه(

1 (24 15/2 (23 15/

3 (23 60/4 (24 60/

104هـر ذرع معـادل   ( كـدام اسـت؟   مربـع  برحسـب كيلـومتر   فرسنگ است، 5/2 و عرض آنكيلومتر  20 كه طول آن مستطيل شكلمساحت زميني  - 76

.)ذرع است 6000 و هر فرسنگ معادل متر سانتي

1 (78     2 (156  

3 (312  4 (624  

21kg.mهر - 77
s

2برحسب
mg.km

ns
يان شده است؟بدر كدام گزينه به درستي 

1 (910   2 (1210  

3 (1510  4 (1810  

دقيقه 30

گيري فيزيك و اندازه
: تا پايان اندازه گيري 1فصل 

خطا و دقت
17تا  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 صفحهنهمعلومدرس110تا91هايبه سؤال
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6و اعدادگيري  اندازه چهار مرتبهآموز قطر يك ميله را  يك دانش - 78 071/ mm،6 240/ mm،5 845/ mm 9و 747/ mm رش كرده اسـت را گزا .

به درستي بيان شده است؟ متر برحسب ميلي در كدام گزينهگيري  اين اندازهي  نتيجه

1 (6 052/2 (6 975/

3 (7 164/4 (7 352/

5را يك مدار الكتريكي ان شدت جري رقمي يك آمپرسنج - 79 درسـت ايـن  و گـزارش   رقـم غيرقطعـي   م بـا معنـا،  ارقـ اتعداد  .دهد نمايش مي پرآم /020

كدام است؟به ترتيب از راست به چپ  برحسب آمپرگيري  اندازه

1 (5 020 0 001 0 4/ / , ,     2 (5 0 01 0 5/ , ,

3 (5 0 01 0 4/ , ,    4 (5 020 0 001 2 5/ / , ,

؟نيستتبديل يكاهاي زير صحيح  از يك كدام - 80

1 (21 1ng. m N
ns


  2 (
3 3

1100 10mm m
s s




  

3 (
2

7
21 10cg.mm J

hs
  4 (

2 2
6 12

3 310 10g.m kg.m
ms s

  

باشند؟ اي مي شتاب، كدام نرده -5جرم  -4نيرو  -3انرژي  -2جايي  جابه -1هاي  از كميت - 81

  )5(و ) 3) (2    )3(و ) 1) (1

)4(و ) 2) (4    )5(و ) 1) (3

؟متر است پيكومتر معادل با چند سانتي 25 - 82

1 (122 5 10/ 2 (112 5 10/   

3 (132 5 10/ 4 (92 5 10/ 

هـر(جرم اين الماس چند مثقال اسـت؟  . قيراط است 6/48جرم اين الماس تقريباً . ها در معدني در كشور هند كشف شد الماس سانسي در زمان مغول - 83

.)گرم است 200گرم و هر قيراط  86/4مثقال 

1 (9720  2 (2000  

3 (1000  4 (4860  

    

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

را بهتر هايتان روش كند تا اين امكان را براي شما و خانواده و پشتيبانتان فراهم مي )د شاه( هاي گواه  آزمون
.را تشخيص دهيد و به خودباوري و اعتماد به نفس بيشتري برسيد نيازهايتان .بشناسيد
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ــا آن يــم كــه مــيهــاي كوچــك يكســاني دار مســتطيل  مكعــب - 84 هــاي كوچــك مســتطيل  ابعــاد مكعــب. ي بزرگــي را پــر كنــيم هــا جعبــه خــواهيم ب

2 60 4dm , mm , cm مكعب. است اين از تعداد چه مي مستطيلبا جعبه ها بزرگي توان ابعادراي 0به ودكامت 6/0هكتومتر،  /4 54ر 10 پرمگامتر

؟كرد

1 (32 102 (72 10

3 (25 104 (65 10

6حاصل عبارت - 85 2 2 3 23 10 4 4 10m cm dm    ؟كدام است

1 (2803 mm2( 2443 mm

3 (28 3/ cm4 (244 3/ cm

روز را هر شبانه( ؟رود روز چند متر مكعب آب هدر مي در هر شبانه. رود آب هدر مي 3100cmي انتقال آب شهري، در هر ثانيه  به دليل تركيدگي لوله - 86

.)امل در نظر بگيريدساعت ك 24

1 (28 64 10/ 2 (48 64 10/ 

3 (28 64 10/ 4 (8 64/

است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 87

1( 41300 130 10mA A  2( 21 2 11 20 9 10 9000 10/ Gm nm  

3( 0 0003 3/ MW daW4 (3 5 30 017 170 10/ hm dm 

است؟ مگامتر مربعاين سياره تقريباً چند سطح كيلومتر در نظر بگيريم، مساحت  6800اگر قطر سياره مريخ را  - 88

1( 145 19/2 (135 19/

3 (125 19/4 (105 19/

4كشي طول جسمي را  با خط - 89 27 0 05( / / )cm ترتيب از راست به چپ، كش به گيري اين خط گيري و خطاي اندازه دقت اندازه. ايم گيري كرده اندازه

برابر كدام گزينه است؟

1 (0 1/ cm  0و 005/ cm    2 (1cm  0و 05/ cm

3 (1cm  0و 5/ cm    4 (1mm  0و 5/ mm 

كدام است؟به ترتيب از راست به چپ  گيري و رقم غيرقطعي در دماسنج مدرج شكل زير  خطاي اندازه - 90

1 (03 C  4و  

2 (03 C  3و

3 (02 5/ C  4و  

4 (02 5/ C  3و
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علوم نهم

است؟ نادرستدر مورد گاز اوزون چه تعداد از موارد زير  - 91

.وجود دارد اي دو اتميه مولكولبه صورت اين گاز  )الف

.كند ميبه زمين جلوگيري  فرابنفش پرانرژي و خطرناكپرتوهاي  اوزون از رسيدنگاز  )ب

.شود يافت مي در هواي آلوده و همچنين بااليي هواي اطراف زمينهاي  اوزون در اليهگاز  )ج

.ي گاز اوزون در ساختار سولفوريك اسيد شركت دارد عنصر سازنده )د

1 (1   2 (2  

3 (3    4 (4  

است؟ نادرستهاي زير  گزينهيك از  كدام - 92

.رود به كار مي آمونياك براي توليد ي اوليه  ماده به عنوان نيتروژني گاز   بخش عمده) 1

.برابر استعنصر فلوئور اتم  مدار آخرهاي  الكترون با تعدادعنصر كلر اتم  هاي مدار آخر نتعداد الكترو) 2

.انسان است در بدن ترين عنصر موجود فراواناكسيژن ) 3

.ستبرابر ا)  بندي عنصرها جدول طبقه(جدول عنصرها  تمام عنصرهاي موجود در يك ستون  هاي موجود در مدار آخر اتم كترونتعداد ال) 4

؟نيستصحيح  )2(و ) 1(هاي  شكلهاي زير، در رابطه با  يك از گزينه كدام - 93

.استسلولز  هاي مولكولاي از  نمونهي  دهنده نشان ،)1(شكل ) 1

.مانند پنبه است هاي موجود در گياهاني مولكول درشتاي از  نمونهي  دهنده نشان، )2( شكل ) 2

.وجود دارد )1(ايي با ساختار نشان داده شده در شكل ه درشت مولكول زميني، در سيب) 3

.طبيعي هستند هاي درشت مولكول ي دهنده ، نشانهر دو شكل) 4

باشند؟ ميرساناي جريان برق زير در آب  هاي تركيباز  ه تعدادچ محلول - 94

»گليكولاتيلن سديم هيدروكسيد، شكر، ، كات كبود، سديم كلريداتانول، «

1 (1   2 (2  

3 (3  4 (4  

دقيقه 30

+ ا در زندگي نهنقش آ مواد و
به+ ها با يكديگر رفتار اتم

 دنبال محيطي بهتر براي
زندگي

3و  2، 1هاي  فصل
36تا  1هاي  صفحه

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O
O

(2)

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته-نهم علومدرس   110تا  91سواالت 
.پاسخ دهيد 110تا  91ايد بايد به سواالت  پاسخ نداده 15تا  13 يها    در صفحه 90تا  71اگر به سؤاالت 

.توانيد آن را به نقاط قوت خود تبديل كنيد هاي ناقص شما را مشخص كرده و مي شما در آزمون، يادگيري كارنامه اشتباهات
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اند؟ درستمطالب زير  زرد اامو  كدام - 95

.دهند برسند با هم واكنش مي هاي مس و هيدروكسيد به يكديگر اگر يون )الف

.استرساناي جريان الكتريكي  تيلن گليكولاهمانند محلول آبي ها  نمكآبي  محلول  )ب

.دهند قرار مي پتاسيم پرمنگناتدر محلول پختن براي مدتي قبل از  را آنترد شدن مرباي كدو حلوايي، براي  )ج

.كنند هاي كشاورزي تزريق مي را به زمين 3NH،بهتر گياهانبراي رشد ) د

.شوند ها محسوب مي مولكول  درشت وجز و موم زنبور عسل ن زيتونروغ  هاي سازنده لكولمو )هـ

هـ -د -الف) 2 د -ب -الف) 1

هـ -ج -ب) 4 د -ج -ب) 3

.)الكترون دارد 17الكترون و اتم كلر  11اتم سديم ( است؟ نادرستشده در جدول زير   بيانتعداد از موارد چه  - 96

نام ذره
مشخصات ذره

يون كلريد  لراتم ك  يون سديم  اتم سديم

  18  17  11 11 تعداد الكترون

  8  7  1 1آخرين مدار داراي الكترونتعداد الكترون در 

بله  خير  خير  بله  آيا مدار آخر ذره پر شده است؟

1 (3   2 (4   

3 (5     4 (6   

با يكديگر برابر است؟ زير موارداز  يك كدام  مولكولدر  شده اشتراك گذاشتهبه هاي  تعداد الكترون - 97

»متان، اتن، دي اكسيد كربن، آب«

اتن و متان) 2    دي اكسيد و متان كربن) 1

آب و كربن دي اكسيد) 4    آب و اتن) 3

است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 98

.شود و بارها و بارها تكرار مي رسد به پايان نمي گاه از تغييرهاست كه هيچاي  ه مجموعهچرخ) 1

.هاي طبيعي است  چرخه برهم خوردن تبعاتيكي از  در زمستان هاي درختان  شكوفه هنگام زود باز شدن) 2

.شود مصرف ميدي اكسيد  كربنگاز  اي فسيلي، ه سوخت سوزاندندر ) 3

.دهد كره و آب كره رخ مي تغييرهاي گوناگوني در هواكره، سنگ بيعي كربن،ي ط در چرخه) 4

كـدام نـوعدر اين دو تركيب از طريق  Hو Cهاي كدام است و اتم و ايكوزان اوكتانفرمول مولكولي ها در  اتم تفاوت تعدادبه ترتيب از راست به چپ  - 99

اند؟ به يكديگر متصل دپيون

، پيوند اشتراكي36)2    ، پيوند يوني36) 1

، پيوند اشتراكي12) 4پيوند يوني ،12) 3
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نشان داده شده است؟ نفت خام برحسب زمان به درستيو كشف  ، روند مصرفدر كدام نمودار - 100

1(2 (

3(4(

شود؟ اتمي در هوا يافت مي ، فقط به صورت تكيرهاي ز در گزينه ي هوا دهنده اجزاي تشكيل يك از كدام - 101
نيتروژن) 2  اكسيد كربن دي) 1
.صورت تك اتمي در هوا نيست به»3«و » 2«، »1«هاي هيچ كدام از گزينه) 4 اكسيژن) 3
ي در پوسـته به ترتيب درصد تقريبي عنصـرهاي موجـود    Bو Aنمودارهاي - 102

مربوط Bو Aهاي هاشورخورده در قسمت. دهند زمين و بدن انسان را نشان مي
)به ترتيب از راست به چپ(به كدام عنصرها هستند؟ 

هيدروژن -سيليسيم) 1
فسفر -اكسيژن) 2
كلسيم -سيليسيم) 3
كربن -پتاسيم) 4
دهد؟ هاي آن را تشكيل مي از كل الكترون 20%آن  اتم ي اول هاي اليه كه تعداد الكترون عنصري استهاي زير، مربوط به  يك از خاصيت مكدا - 103

.قرار دارد) بندي عنصرها  جدول طبقه(جدول عنصرها از در يك ستون  الكترون دارد، 18ي كه اتم آن با عنصر) 1
9با عنصر ) 2 F  قرار دارد) بندي عنصرها  جدول طبقه(جدول عنصرها از در يك ستون.
12 خواص آن مشابه) 3 Mg است. 
.قرار دارد) بندي عنصرها  جدول طبقه(جدول عنصرها از  )سطر(رديف در يك  الكترون دارد، 13ي كه اتم آن با عنصر) 4
كند؟ دهنده بيان مي جرم را در توليد يك فراورده از مواد واكنشكدام گزينه مفهوم پايستگي  - 104
22واكنش مورد نظر( 2Mg O MgO  باشد مي(.

.ت چپ و راست واكنشهاي هر عنصر در سم برابر بودن تعداد اتم) 1
.چپ و راست واكنشها در سمت  تغيير كردن نمادهاي شيميايي اتم) 2
.در هنگام توليد فراورده  ها و فراورده دهنده د واكنشهاي موا تغيير حالت) 3
.دهنده و فراورده در طي توليد فراورده تغيير رنگ مواد واكنش) 4
؟شود نميبا حل شدن نمك در آب چند خاصيت ذكر شده ايجاد  - 105

.يابد رسانايي الكتريكي محلول افزايش مي) الف
.يابد چگالي محلول كاهش مي) ب
.جوشد ي باالتري از آب خالص مي كند و آب در نقطه ي محلول تغيير ميخواص فيزيك) ج
.كند بار الكتريكي محلول تغيير مي) د
1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  

.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد)گواه( هاي شاهد سؤال   
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در اين جدول كدام پيوند، به ترتيـب از راسـت بـه چـپ. دهد را نشان مي )بندي عنصرها جدول طبقه(جدول عنصرها  اول )سطر(رديف  جدول زير سه - 106

Dونافلز  Fو A،B( باشد؟پيوند اشتراكي يوني و پيوند تواند  مي ).فلز هستند Eو 
1 (A E وA D

2 (A E وA B

3 (A B وA F

4 (A F وA E

يـك از بـا قـرار دادن كـدام   . مدار الكتريكي رسم شده را در نظر بگيريد - 107

ي كربنـي را ي ميان دو ميلـه  تا جايي كه فاصله(هاي زير درون بشر  محلول

نسبت يا روشنايي المپ(شود  ، المپ روشن نمي)طور قابل توجهي پر كند به

؟)لي كم خواهد بودخي خيلي ها به ساير گزينه

محلول كات كبود در آب) 1

محلول سديم كلريد در آب) 2

محلول اتانول در آب) 3

  در آبپرمنگنات محلول پتاسيم ) 4

هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه باشد، كدامBتر از هيدروكربن  قويAي هيدروكربن  هاي سازنده اگر نيروي ربايش بين ذره - 108

.شود هاي گازي شكل تبديل مي تر به اتم راحت Aي در شرايط يكسان، با حرارت دادن، ماده  )1

.گردد  ميدشوارتر جاري  Aنسبت به هيدروكربن  Bهيدروكربن) 2

8تواند مي Aدروكربنهي) 3 18C H و هيدروكربنB 10تواند مي 22C H باشد.

زودتر از مخلوط جدا Bي از هم جدا كرد، به هنگام جداسازي، ماده ساده ا با تقطيرر Bو Aدر صورتي كه بتوان مخلوطي از هر دو هيدروكربن) 4

.شود مي

باشـد و از سـوختن 4به 1فرض كنيد نسبت جرم متان به بوتان در گاز شهري در يك فصل از سال. گاز طبيعي تركيبي از گازهاي متان و بوتان است - 109

2كامل هر گرم گاز متان اگـر يـك منـزل. اكسيد توليد شـود  گرم كربن دي 3اكسيد و از سوختن كامل هر گرم گاز بوتان تقريبا گرم گاز كربن دي /75

0مسكوني روزانه به طور متوسط  5/ kg 2گاز طبيعي مصرف كند، اين منزل هر ماه تقريباً چند كيلوگرمCO روز در نظـر 30هـر مـاه  (كند؟  توليد مي

.)گرفته شود

1( 8 25/2 (15  

3 (44 25/4 (30 1/

؟نيستبا در نظر گرفتن واكنش زير كدام مورد صحيح    - 110

.اتن است نام محصول تشكيل شده پلي) 1

.آيد ي خود بدست مي ي اوليه محصول واكنش طي يك تغيير شيميايي از ماده) 2

.شدن معروف است بسپارشياين واكنش به واكنش ) 3

.شوند مي  هم متصل جديد بهاشتراكي هاي كوچك با پيوند  شكند و مولكول هاي كربن در اتن مي بين اتم  ش پيوندهاي يگانهدر اين واكن) 4

ولتي 5/1المپ 

باطري قلمي يا كتابي

بشر
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1شيمي 

.هستندمتفاوت ............ و يكسان ........... داراي يك عنصر  هاي ايزوتوپ - 111

تعداد نوترون -عدد جرمي) 2 تعداد پروتون -عدد اتمي) 1

ايييخواص شيم -تعداد پروتون) 4 نوتعداد نوتر -خواص شيميايي) 3

كدام گزينه درست است؟ - 112

ازبـه درك بهتـري    تـوان  كره زمين ميي  عنصرهاي سازندهي آن با  سهو مقايخورشيدي  ي هاي سامانه سياره ي سازنده صرهاينوع و مقدار عنبا بررسي ) 1

.يافت  دست نصرهاع تشكيلچگونگي 

.در قلمرو علم تجربي يافتتوان  ا مير »؟چگونه پديد آمده استهستي «پاسخ پرسش ) 2

فلزي عنصرهايبه درصدي نيز  ،دهند ميبه خود اختصاص ي مشتري  سياره ي سازنده صرهايعنرا در فراواني  درصدكه بيشترين در بين هشت عنصري ) 3

.اختصاص دارد

.بودميليارد كيلومتري  7تقريبي ي  ن گرفت، از فاصلهاز زميخورشيدي  از سامانهپيش از خروج  1كه وويجر آخرين تصويري ) 4

است؟ صحيحي مشتري،  ي سياره هاي سازندهي درصد فراواني عنصر رهزير درباي  كدام مقايسه - 113

1 (S Ar O C  2 (S O He H  

3 (Ne N Ar He  4 (Ne He O H  

 است؟ صحيحرد از مطالب زير اكدام مو - 114

.آزاد شده استانرژي عظيمي ن كه طي آهمراه بوده  كيهان با انفجاري مهيبسر آغاز  )الف

.شود در فضا مي ، ستاره در آنشده  تشكيل صرهايعنپراكنده شدن سبب  كه همراه استانفجار بزرگ با يك مرگ ستاره  )ب

.بايد در آن ستاره ساخته شودزيراتمي  هاي هكند كه كدام ذر تعيين مي ،دما و اندازه هر ستاره )پ

.ها دانست توليد عنصررا كارخانه ستارگان  توان مي )ت

پ -ب -الف) 2 ت -ب -الف) 1

ت -پ -ب) 4 ت -پ -الف) 3

بيشتر است؟در كدام گزينه  ها به پروتون ها نسبت تعداد نوترون - 115

1 (59
28 Ni2 (73

32 Ge

3 (79
34 Se4 (122

51 Sb

دقيقه15

الفباي هستي كيهان، زادگاه
تا پايان تكنسيم، نخستين 1فصل 

عنصر ساخت بشر
9تا  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

.ها و نمودارها را با دقت بخوانيد زيرنويساشكال،  است،مهمترين منبع مطالعاتي شما  كتاب درسي
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  .......... به جزصحيح است  تمام موارد زير - 116

.شود متالشي ميو با گذشت زمان ماندگار نيست ناپايدار هاي  هسته ايزوتوپ) 1

2برابر يا كمتر ازها  هاي آن ها به نوترون پروتونهايي كه نسبت شمار  اغلب هسته) 2
.باشد، ناپايدارند3

.كمتري خواهد داشتعمر  شتر باشد، نيميبهاي ايزوتوپي  د نوترونچه تعدا هرژن، هيدروهاي  ه ايزوتوپدر مقايس) 3

.پايدارتر استت بيشتر باشد، آن ايزوتوپ در طبيعايزوتوپي هر چه درصد فراواني ) 4

اند؟ مطالب زير درستچه تعداد از  - 117

.، جرم يكسان ندارندآن زندهساهاي  اتم ، معين صريطبيعي از عندر يك نمونه  همواره) الف

.آن وابسته استهاي  به تعداد الكترونهاي هر عنصر  اتم خواص شيميايي )ب

.كنند اشغال ميي ا دورهدر جدول و يك خانه را   يكساني دارند خواص شيمياييهاي منيزيم  ي اتم همه )پ

.يگر تفاوت دارندديكبا خواص فيزيكي  ي ها در همه ايزوتوپ) ت

1 (1  2 (2  

3 (3  4 (4  

99عنصر ي دربارهكدام گزينه  - 118
43 Tc است؟ نادرست

.اي ساخته شد هستهدر واكنشگاه عنصري بود كه نخستين   اين عنصر،) 1

.شود اي ساخته مي هاي هسته و با استفاده از واكنشبه طور مصنوعي موجود در جهان  تكنسيم ي همه) 2

.استفاده كردي تيروئيد  غدهبرداري ديو ايزوتوپ را در تصويراين را توان مي   ،يديدبا يون اندازه يون تكنسيم به دليل تشابه ) 3

.تواند توليد و استفاده شود در ايران مياين راديو ايزوتوپ ) 4

26عنصراگر  - 119 X  2يونتوانايي تشكيلX  3اين يون برابر در  ها و نوترون ها  پروتونتعداد به مجموع  ها نسبت تعداد الكترونشد و را داشته با
باشـد،7

كدام است؟ عنصراين عدد جرمي 

1 (26  2 (56  

3 (30    4 (28  

طبيعيتن گاز  2حاصل از سوختن گرماي براي توليد  .شود گرما آزاد ميهزار كيلوژول  45مايع يك كيلوگرم گاز طبيعي از سوختن در دما و فشار معين  - 120

83بايد به انرژي تبديل شود؟چند گرم ماده  ،اي هستهجوشي  مايع از هم 10 m(c )
s

 

1 (610  2 (910  

3 (510  4 (310  
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نهمعلوم 

در ايـن صـورت .است ي فندك شعله هوا در حضوربا  و طال نوار فلزي مس، منيزيمسه شكل زير مربوط به واكنش  - 121

اند؟ كدامبه ترتيب از راست به چپ  Cو A،Bفلزهاي

طال  مس، منيزيم،) 1

مسطال، منيزيم، ) 2

منيزيم، مس، طال) 3

طال، مس، منيزيم) 4

؟نيستصحيح  )عنصرهابندي  هطبق جدول(جدول عنصرها دوم  )سطر( عنصرهاي موجود در رديفدر مورد  هاي زير يك از گزينه كدام - 122
.شش عنصر وجود دارد از جدول، )سطر( در اين رديف) 1
.هستندداراي الكترون داراي دو مدار ) سطر(رديف در اين عنصرهاي موجود  تمامي) 2
.دو الكترون وجود دارد هاي اين رديف ي عنصر همهداراي الكترون مدار  در نخستين) 3
.شود ها افزوده مي عنصر هاي تعداد الكترون رراست ب بهاز چپ  ) رسط(رديف در عنصرهاي اين ) 4
صحيح است؟  ها مولكول درشتي  دربارهچه تعداد از موارد زير  - 123

.اتم ساخته شده استبسيار زيادي  از تعداد ها آن هر مولكول )الف
.تشكيل شده است Nو C،Hهاي سلولز از تعداد بسيار زيادي اتم )ب
.تشكيل شده استهاي بلندي  سپار نام دارد كه از زنجيرب ها، ي از درشت مولكولا دسته )ج
.هستند ها مولكول  هايي از درشت يد نمونهاسو سولفوريك هموگلوبين هاي چربي،  مولكول )د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
است؟ نادرستكدام مطلب لريد سديم ككيل در مورد تش - 124

.الكترون وجود دارد Cl، 8و Naدو يون آخر هر مدار در ) 1
.شود مبادله مي يك الكترون و كلرسديم هر اتم بين ) 2

.برابر است Clو Naهاي در يونالكترون داراي مدارهاي تعداد ) 3
.هاي بدن به ويژه قلب نقش دارد ماهيچهاعصاب و  و در مغزجريان الكتريكي  كاتيون آن در ايجاد) 4
است؟ همواره صحيحكدام رابطه حاصل شود، كلريد  سديمگرم  cو كلر مخلوط كنيم گرم bگرم سديم را با aاگر - 125

1 (a c b    2 (1a b
c


3 (2ab c4 (2
ca b 

.برابر است..............  لكولدر موپيوندهاي اشتراكي است و با تعداد ...... ........مولكول  راشتراكي دهاي  ونديپدو برابر تعداد  اندر مولكول متاشتراكي پيوندهاي تعداد  - 126

1 8 6( H , O , C)

دي اكسيد آب، كربن) 2 ، آباكسيد دي كربن) 1
سديم كلريد، آب) 4 آب، سديم كلريد) 3

دقيقه 15

+ ها در زندگي  مواد و نقش آن
به+ ها با يكديگر رفتار اتم

 دنبال محيطي بهتر براي
زندگي

3و  2، 1هاي  فصل
36تا  1هاي  صفحه

)بخش انتخابي( نگاه به گذشته-نهم علومدرس   130تا  121سواالت 
.پاسخ دهيد 130تا  121ايد بايد به سواالت پاسخ نداده21و20يهادر صفحه120تا111اگر به سؤاالت 

.ي راهبردي شامل دو قسمت نگاه به آينده و نگاه به گذشته است شود و مانند برنامه ي تابستان محسوب مي بندي دوره كتاب جمع ،كتاب تابستان
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شود؟شود؟  قررات آزمون اجرا ميقررات آزمون اجرا ميآيا مآيا م):):سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي

6( زير صحيح است؟ هاي گزينهيك از  كدام اكسيد دي هاي آب، متان و كربن مولكولدر مورد  - 127 C،8 O 1وH(
.يكسان است هر سه مولكولهاي  اتم بين گذاشته شدههاي به اشتراك  تعداد الكترون) 1
.يكسان استدي اكسيد  و مولكول كربنر مولكول آب د ها بين اتم هاي در پيوند گذاشته شدهبه اشتراك هاي  الكترونتعداد  )2
متـان شده در مولكول به اشتراك گذاشتههاي  دي اكسيد به تعداد الكترون بنكر در مولكول ها  بين اتم شده گذاشته به اشتراكهاي  نسبت تعداد الكترون )3

.برابر يك است
.اند كت نكردهشر پيونددر  دارد كهدو الكترون  تنها اتم اكسيژن ، آبدر مولكول ) 4

152برابر  Aاگر دماي جوش مايع   - 128 C باشد، پس از حل شدن مايعA ها را توان با استفاده از تقطير ساده آن هاي زير، مي يك از حالل در كدام
بهتر از يكديگر جدا كرد؟

175:دماي جوش( Bحالل )1 C(   2 (حاللC )50:دماي جوش C( 

150:دماي جوش( Dحالل) 3 C( 4 (حاللE )145:دماي جوش C(  
صحيح است؟ گاز اتنرابطه با در زير  چه تعداد از موارد - 129

.است رنگ داشته و بياتمي چهار هايي  مولكول )الف
.شود مي توليد  پالستيك، در ظرف در بستهبه آن با گرما دادن ) ب
.شود تبديل مي اتن ياست به پلمعروف شدن  يبسپارشكه به واكنش با واكنشي ) ج
.شود صنعت كشاورزي استفاده ميدر ) د
1 (1    2 (2  
3 (3    4 (4  
؟دارد به جاري شدنتمايل كمتري  كدام هيدروكربن ،جدولبا توجه به . آمده استمختلف  هيدروكربنهار چاز مولكول  aتعداد جرمزير، در جدول  - 130

1 (1( )  
2 (2( )

3 (3( )

4 (4( )

.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(ود؟ ش شروع مي 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 ر دو مورد بيدر ه) 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
كاملشود اما نه به طور  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 كرد و جديت مراقبانعمل -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 وزه داده ميي ترك ح 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

)4(  )3(  )2(  )1(  هيدروكربني  شماره
  776  520  264  64)گرم( جرم


