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 معنی چند واژه صحیح است؟ -1

نوشان: بادهکشان/ مِیشده : نزدیک/ مُقرب : جرئت/ زَهره : مسجد/ صومعه : اجازه/ رُخصت بخش: نجات/ مُنجی : خوشیعیش

 هفت( ۲ شش( 1

چهار( ۴ پنج( ۳

 دارد؟ غلط املاییمتن زیر چند  -۲

کار را از برای خودم کردم، نه از بهر تو، هیچ اندیشه مدار. اوّل آنکه تکبّر از من دفع شود؛ دوم آنکه دل تو، خوش ، این حسلمان گفت: به سه وَج»

«شود؛ سوم آنکه از عهدة حفض رعیت، بیرون آمده باشم.

یک( ۲ سه( 1

چهار( ۴ دو( ۳

است؟ نادرستکدام گزینه  -۳

 ن دوم هجری است.( رابعة عدویه از زنان عارف، پرهیزگار و بزرگ قر1

 .و تصوّف دیوان اشعار عطار نیشابوری است در شرح حال بزرگان عرفان «الاولیا ä½تذکر»( ۲

است.ترجمة خرمشاهی و انصاری  حضرت محمد )ص(ها، وصایا و سخنان ها، خطبهمجموعة نامه «پیام پیامبر»( ۳

 نثر آمیخته به نظم و اثر مجد خوافی است. «روضة خلد»( ۴

؟نداردکدام بیت ردیف  -۴

 د / که با وی گفتمی گر مشکلی بود( مسلمانان مرا وقتی دلی بو1

 روانیابد بشد سوی آب روان / چنان چون شده، باز خرامان( ۲

ه که گر من بازبینم روی یار خویش را / تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را( و۳

 کشان آمدد گل و بهار جان آمد / برخیز که عید می( میلا۴

است؟ متفاوتها با سایر گزینه (… )اسم، فعل، حرف، صفت و ردیف از نظر نوع واژه ،در کدام گزینه -5

 تشنه ر تشنه / که ردیف سخنش آمده یکسرکام سخنو ،( شد چنان از تف دل1

سوی روزن چشم آید به( خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم / دل از پی نظر ۲

 نه شرح دهم با تو داستان فراقر( زبان خامه ندارد سر بیان فراق / و گ۳

 یت بهار عمرگل روزار عمر / بازآ که ریخت بی( ای خرم از فروغ رخت لاله۴

دقیقه 50فارسی نهم

 /   ها و یادهانام
اسلام و انقلاب اسلامی

13تا  11های درس

110تا  87های صفحه

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، فارسیهای درس گویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می 10از هر  خود را بنویسید: 10گذاری چند از هدف
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 

برای آزمون امروز 10از  گذاری چندهدف آزمون قبل 10چند از 



 یکسان است. ………استثنای  ابیات به ةمفهوم هم -6

شدن خاک مراد است یابی از تواضع هرچه خواهی / که خاک پا( ب1

 خود کن تواضع والسلام ة( گر همی خواهی قبول خاص و عام / پیش۲

 ستست / به قدر خاکساری سربلندیمندیاقبال ة( تواضع پای۳

ست عمر ولی پایدار نیستی استوار نیست / خوش حالتیلست جسم، و( خوش خلعتی۴

 دارد؟ یکدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنای -7

«؟آن بود که گرد چادر او گردد ةی زَهرندارد که گرد او گردد، دزد را ک هرهابلیس زَ  »

 زنباشد پراکنده اگر پارسا باشد و رایزن / یکی گنج( 1

( به اختر کس آن دان که دخترش نیست / چو دختر بود روشن اخترش نیست۲

 به ( زن و اژدها هر دو در خاک به / جهان پاک از این هر دو ناپاک۳

 ست از اژدهای دلیرا و گرگ و شیر / فزون ودزن جا( فریب ۴

 ؟نیستمتناسب « ردوری از تکبّ »مفهوم با  تیب کدام -8

( ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی / تو روح مجرّدی بر افلاک شوی1

 شد / در نیستی کوفت تا هست شد پست( بلندی از آن یافت کو ۲

توتیا نشوی عالم چو ها نشوی / به چشم مردمه( غبار تا نشوی نور دید۳

 ( طریقت جز این نیست درویش را / که افکنده دارد تنِ خویش را۴

 ؟های دیگر داردگزینههای زیر ارتباط مفهومی کمتری با یک از گزینهکدام -9

از حال کهتران یک نفس( خواهی که مهتری و بزرگی به سر بری / خالی مباش 1

 دارییشوراهی کند، درا شهریاری / که در ش ( از آن زیباست شه۲

 ت بخشید آسمان / زیردستان را همیشه نیک دار( چون زبردستی۳

از جهان نبرد / زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی جامجز حکایت  جمشید( ۴

است؟ نشدهاشاره  «ارزش سخن»کدام گزینه به نحوی به دو ویژگی متضاد  در -11

ناقص مکن ،سخن / تو خود را به گفتار ،( کمال است در نفس انسان1

 گوی / چو دانا یکی گوی و پرورده گویمرده( حذر کن ز نادان ده۲

 ( سخن را سر است ای خردمند و بن / میاور سخن در میان سخن۳

 تأمل به گفتار دم / نکو گوی اگر دیر گویی چه غم( مزن بی۴

توانید سؤال خود را در صفحه مقطع خود به بحث بگذارید.باقی ماند، میاگر با خواندن دفترچه پاسخ ابهامی برایتان 



«الثّامنة.دته. فأخَذَهُ النّوم فی الساعة ضفی الغرفة خلف من اتهبکان أخی الأکبر یکتُب واج»ترجمه درست کدام است؟  -11

 پس در ساعت نُه خوابش گرفت. نوشت،یفش را در اتاق، پشت میز می( برادر بزرگم تکال1

نوشت، پس در ساعت هشت خوابش گرفت.را در اتاق، پشت میزش می( برادر بزرگترم، تکالیف خود ۲

نویسد، پس در ساعت هشت خوابش بُرد.( برادر بزرگتر من، تکلیفش را در اتاقش، پشت میز می۳

( بزرگترین برادرم تکالیفش را در اتاق، پشت میزش نوشت و در ساعت نُه خوابش گرفت.۴

 ؟است نشدهکدام عبارت، به درستی ترجمه  -1۲

کند.باطری اتوبوس مدرسه امروز خوب کار نمی«: لا تَعمَلُ بطّاریّة حافلة المدرسة جیّداً الیومَ.( »1

پس همه چیزها آتش گرفت. ،ها در آزمایشگاه شکستیکی از شیشه«: جاجات فی المختبر فاحتَرَق کلُّ الأشیاء.ی الزّ دَاِنکسَرَت إح( »۲

مادر، غذاها را بر سر سفره بین فرزندان خود تقسیم کرد.«: أولادها علی المائدة.مت الاُمّ الأطعمةَ بینَ سَّقَ( »۳

آورند.کارگران کالاها را به آرامی به داخل قطار می«: ضائع إلی داخل القِطار بهُدوءٍ.بَکانَ العُمّال یَجلبون ال( »۴

؟نداردمطابقت « سانأحبّ الأعمال إلی الله حفظ اللّ »کدام گزینه از نظر مفهوم با حدیث نبوی  -1۳

 ( زبان در دهان پاسبان سر است!1

( زبان در دهان ای خردمند چیست / کلید در گنج صاحب هنر۲

کند!( زبانش با سرش بازی می۳

 دار تا زیان نکنی!( زبان کشیده نگه۴

در ترجمه کلمات زیر وجود دارد؟ چند خطا -1۴

«: بیاتعالَها / : صورتصُوَر: درس دادید / درَستُمخورند / : میلونیأکُ اکانو/  هاتندیس: تماثیلکردن /  : داخلإدخال»

 ( سه۲ دو( 1

( چهار۴ پنج( ۳

در کدام گزینه دو فعل با هم متضادند؟ -15

یَنزِلون بون یَرکَ (۲ وَضَعَ  کَثُرَ  (1

أنقَذَ  أضاعَ  (۴ اِجلِسْ  تفضَّلْ  (۳

دقیقه 50عربی نهم

حوار بین الزّائر /  الجدّةمرث

ةالأجرةو سائق سیّار
 8 و 7های درس

90تا  71های صفحه

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، عربیهای درس گویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می 10از هر  خود را بنویسید: 10گذاری چند از هدف
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 

برای آزمون امروز 10از گذاری چند هدف آزمون قبل 10چند از 



از نظر معنا دارای کلمات هماهنگ است؟ کدام گزینه -16

صغر / مطر / طفولة (۲ / حافلة عربة / سیّارة (1

رُمّان / عِنب / فِراخ (۴ لعب/ مَ مُتحف / مُسجِّل (۳

در کدام گزینه هم ترکیب وصفی وجود دارد و هم ترکیب اضافی؟ -17

 جمیلٌ. یّخاتم اُمّی الذّهب (۲ هذه قلعةٌ تاریخیّةٌ. (1

السفرة العلمیّة مفیدة جدّاً. (۴ ایة.هفی النِّ زٌریقُنا فائف (۳

است؟ رفتهنکار ه ماضی استمراری بهندر کدام گزی -18

﴾ ما ظَلَمَهم الله ولکِن کانوا أنفُسَهُم یَظلِمُونَ ﴿ (1

کانَ فَریقٌ مِنهم یسمَعُون کلامَ اللهِ. (۲

 کانَ الطّالبانِ ذَهَبا إلَی المدرسة. (۳

 ما.تانِ کانَتا تَکتُبانِ واجِباتهالبِن (۴

؟ندارددر کدام گزینه موصوف و صفت وجود  -19

اریَّة مَخزَنُ الکهرباءِ فی السَّیّارةِ.البَطّ (1

.ةهذه المسابقا الفائزَ فی نا فَریقنشَجَّعْ (۲

فی مُحافَظَةٍ جمیلةٍ.ة عیون جاری هذه (۳

 لبِئرُ حُفرَةٌ عَمیقَةٌ فی الأرضِ.ا (۴

حیح للسؤال التالی؟هو الجواب الصَّ ما -۲1

«افرینَ إلی شیراز یا اُختی؟ستهل سَ»

افِرُ.سنَعم، سَن (۲ لا، لا تُسافِرینَ. (1

سافِرُ.اُنَعم، س (۴ افرینَ.سلا، سَت (۳

گیرد، در پایان آزمون به آن پاسخ دهید.اگر پاسخ دادن به سوالی وقت زیادی از شما می



قهیدق 10

انگلیسی نهمزبان 

Services /  
Review 2 / Media 

 5و  4 هایدرس

86تا  69های صفحه

21- Which one is grammatically WRONG? 

1) Who wants an ice-cream? 2) Why you tell stories like this?

3) When does Jacob arrive at home? 4) Where do you usually put the keys?

22- A: People who participate in this blog event learn how to open an account so that they can ……… do it 

without a guide book. 

B: That’s Great. 

1) always 2) never 3) often 4) sometimes

23- If you read this poem ………, you can learn many new words. 

1) personally 2) actually 3) carefully 4) originally

24- Today I am trying to be a househusband! My wife is ……… a meeting at her work, so I am staying 

home with the kids. 

1) surfing 2) attending 3) interviewing 4) hiring

25- All the students were in this online course and they received an E-mail to ……… their old program 

and ……… the new one. 

1) search, install 2) install, text 3) update, download 4) watch, use

Today electronic mail or simply E-mail is very much popular because it is ……(26)…… to use for everyone. 

……(27)…… provided by a sender is delivered to a point which it can be used later by one or more 

receivers of sender’s choice. In an E-mail system, there is a number, and the sender keeps on dialing till 

he/she is successful. Once it is ……(28)……, the sender’s PC sends the message to the PC terminal of 

receiver very ……(29)……, in less than a second. There is no need of any physical presence of both the 

sender and the receiver. The sender can enter the ……(30)…… and the receiver can open it whenever 

he/she is free. 

26- 1) hard-working 2) colorful 3) easy 4) neat

27- 1) Information 2) Contraction 3) Nation 4) Conversation

28- 1) continued 2) completed 3) connected 4) checked

29- 1) clear 2) special 3) fast 4) high

30- 1) newspaper 2) message 3) mobile 4) anthem

PART A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Questions 21-25 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked 

(1), (2), (3), and (4). Choose the word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

PART B: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1) , (2) , (3) or (4) best fits each space. Then mark 

the correct choice on your answer sheet. 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
، زبان انگلیسیهای درس گویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

توانید پاسخ صحیح بدهید؟میسؤال به چند سؤال  10از هر  خود را بنویسید: 10گذاری چند از هدف
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 

برای آزمون امروز 10گذاری چند از هدف آزمون قبل 10چند از 



yعرض از مبدأ خط به معادلة  -13 x  
12 3
2

است؟کدام  

3) 1 ۲ )۶

1) ۲۴ )3
2

 

yخط  -1۲ ax b   از نقطة 
  

2
1

aحاصل بگذرد،نیز کند. اگر این خط از مبدأ مختصات عبور می  b کدام است؟

3) 1
2

 ۲ )3

1) 1   ۴ )
1
2

  

سال است. سن علی چند برابر سن پسرش است؟ ۲۲ها سال و اختلاف آن ۴۴مجموع سن علی و پسرش  -11

3) ۴۲ )9
2

 

1) ۴ ۴ )1

.(کسرها تعریف شده هستند) مقابل کدام است؟عبارت  ساده شدة -1۴   x x x x x

x x x x

    
 

   

23 7 2 3 3 2 1
2 2 2 5

3) 
x x

x

2 11 10
1

 



۲ )
x x

x

 



2 11 10
2

1) 
x x

x

 



2 15 50
1

۴ )
x x

x

 



2 15 50
2

ayخط  -1۴ x 3 از برخورد این خط با محورهای مختصات کدام است؟ حاصل مثلثمساحت  .کندقطع می 1ای به عرض ها را در نقطه yمحور  6

3) ۶ ۲ )1

1) ۲۴ )5
2

 

آموزان اجباري است.دانشهمة ها براي پاسخ دادن به اين سؤال                         نگاه به گذشته )بخش اجباري( -درس ریاضی نهم  04تا  13سؤالات 

دقیقه 51ریاضی نهم

های خطی + خط و معادله
های گویا عبارت

تا پایان  7و فصل  6فصل 
های گویامحاسبات عبارت

125تا  95های صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسید: 10گذاري چند از ، هدفریاضیهاي درس گويی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از  توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می 10 از هر
 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟هدف بوده است؟

 

براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف آزمون قبل 10چند از 



axخط  -1۶ by 12  با خطx y 3 4 و از نقطة است موازی  5 
  

2
0

aگذرد. حاصلمی  b کدام است؟

3) ۲ ۲ )2 

1) ۴ ۴ )4 

.(کسرها تعریف شده هستند)؟تساوی برقرار باشددر جای خالی، چه عبارتی باید قرار گیرد تا  -1۲
x x

x x x




  

2

2 2
4 12

9 8 15
 

3) x x24 20 

۲ )x x24 20 

1) x 2 25 

۴ )x 2 25 

 های دستگاه مقابل کدام گزینه است؟تفاضل جوابقدرمطلق  -13
yx

x y


 


  

11 1
2 3 6

4

3) ۲ ۲ )۴

3( ۴ صفر (1

خط  معادله خطی که از محل تلاقی دو -13
x y

x y

 


 

3 7

2 7 15
yو با خط  بگذرد  x  6 3 کدام است؟باشد، موازی  5

3) x y2 2  

۲ )x y  2 2 

1) x y 2 2 

۴ )y x 2 2 

عبارت  ساده شدة -۴4
a b

a b
 



1 1

2 3

2 3
aبا شرط   b aو  2 , b 0 کدام است؟

3) 3 ۲ )1
2

1) 
1
2

  ۴ )1 

.خود تحلیل کنیدها را براي هاي تشريحی سوالات آزمون کاملاً آموزشی و بر اساس رويکردهاي کتاب درسی است؛ حتماً بعد از هر آزمون آنپاسخ



اگر  -۴3 A , 1 و  2 B x | x   2 1 Aآنگاه  ،باشند 3 B کدام است؟
3)  1  ۲ ) 

1) ( , )1 2  ۴ ) ,10

است؟ نادرستکدام گزاره  -۴۲
یک مجموعة نامتناهی است. Aآنگاه  ،دارای یک زیرمجموعة نامتناهی باشد Aاگر  (3

 متناهی است. ،است 1ها برابر آنمجموعة تمام خطوطی که عرض از مبدأ ( ۲

 نامتناهی است. ،ها مبدأ مختصات استهایی که مرکز آنمجموعة تمام دایره (1

Aمتناهی و  Bاگر ( ۴ B  ،آنگاه باشدA .متناهی است 

ند. چند اهای ثبت نام نکردنفر در هیچ رشته 34 و اندردهنفر در رشتة فوتبال ثبت نام ک 33 نفر در رشتة والیبال و 3۴دارد که  آموزدانش ۴4کلاسی  -۴1

ند؟اهنفر در هر دو رشته ثبت نام کرد
3) ۴ ۲ )۶

1) 3 ۴ )34

شامل چند نقطه است؟ با توجه به الگوی مقابل، شکل دهم -۴۴

  

      

       

    

3) ۲3 ۲ )33

1) 34۲۴ )333 

، موشک در چه ارتفاعی از سطح زمین با همین زاویه متر ۲444شود. پس از طی پرتاب می 30°متری از سطح زمین با زاویة  3۴موشکی در ارتفاع  -۴۴

گیرد؟قرار می
3) 1015  ۲ )1515 

1) 1000  ۴ )15 1000 3 

تر است؟م چند واحد بیشجملة پنجم از جملة شش ،باشد 4برابر جملة هفتم است. اگر جملة سوم دنباله  3جملة دهم  ،در یک دنبالة هندسی -۴۶
3) 3 ۲ )3۶

1) 34 ۴ )3۴

aاگر  -۴۲  1 درست است؟ گزینه باشد کدام 0

3) a a2 4  ۲ )a a 2 5 

1) a a3 5  ۴ )a a2 3 

؟تواند باشدمیواسطة حسابی بنویسیم قدرنسبت کدام  b  ،3۴و  aایم. اگر بخواهیم بین نوشته ۴واسطة حسابی با قدرنسبت  b  ،3و  aبین اعداد  -۴3
3) 1 ۲ )۲

1) ۴/۲ ۴ )۴/1

tanاگر  -۴3  2  و  نقطة  طول و عرضدر ناحیة چهارم باشد، مجموعA  محل برخورد انتهای کمان زاویة( کدام است؟ با دایرة )مثلثاتی

( ۲صفر (3
5

5

1) 2 5
5

 ۴ )3 5
5

ABC °(Aالزاویة در مثلث قائم -۴4 ) 90 ،AC AH است؟ 3چند برابر  AHCباشد. مساحت مثلث می 2
3) ۴/1 ۲ )۴

1) ۴/۴ ۴ )۴

(3ریاضی )

     (1 )                          (۲    )               (3)

دقیقه 51

+   مجموعه، الگو و دنباله
های گویا و مثلثات +  توان

های جبری عبارت

 3و  فصل  2، فصل 1فصل 
امnی تا پایان ریشه

58تا  1های صفحه

 نگاه به آینده )بخش انتخابی( -( 3)درس ریاضی  04  تا  03 سؤالات
سؤال پاسخ دهید. در غیر  10ايد بايد به اين را مطالعه کرده (1اگر درس رياضی )

پاسخ دهید. 1۱و  11هاي درس رياضی نهم در صفحه 00تا  11هاي صورت به سؤال اين



 

xنمودار خط  -۴3 y  2 4 کدام است؟ 4

3)  ۲)  

1)  ۴) 

 )مترسانتی  (yاگر رابطة طول فنر شود.متر مییسانت 31به آن وصل شود، طول فنر  kg5ای به جرم متر است. اگر وزنهسانتی 34طول یک فنر  -۴۲

yبه صورت  )کیلوگرم (xنسبت به جرم وصل شده به آن  ax b  ،حاصل باشد a

b
کدام است؟ 

3) 43/4 ۲ )4۶/4

1) 3/4 ۴ )۶/4

xاگر  -۴1 y x y   4 1 62 x باشد، حاصل 3 y2 کدام است؟(x,y Q) 

3) 3 ۲ )3 1) 34 ۴ )33

کدام است؟ روروبهتعریف شدة عبارت  ساده شدة -۴۴

y x

x y x y

yx

x y x y


 


 

3) 3

۲ )1 

1) (y x)

x y






2

2 2

۴ )(y x)

x y





2

2 2

xمعادلة خطی که از محل برخورد دو خط  -۴۴ y  xو  1 y  و نقطة  1 
  

2
2

گذرد، کدام است؟می 

3) y x2 2  

۲ )y x 2 2  

1) y x  2 6 

۴ )y x  4 2 4 

دقیقه 51 ریاضی نهم

های خطی + خط و معادله
های گویا عبارت

پایان تا  7و فصل  6فصل 
های گویامحاسبات عبارت

125تا  95های صفحه

نگاه به گذشته )بخش انتخابی( -درس ریاضی نهم   04تا  03الات ؤس
پاسخ دهید. 00تا  11ايد بايد به سوالات پاسخ نداده 10 ةصفحدر  10تا  11اگر به سؤالات 



 .(کسرها تعریف شده هستند) کدام است؟ روروبهکسر  ساده شدة -۴۶
a a

a a

 

 

4 2

2
13 36

5 6

3) a a2 5 6  

۲ )a 2 4  

1) a 2 9 

۴ )a a 2 4 9 

yخط  -۴۲ ax b c  نقطة  از مبدأ مختصات و( , )
31
2

bاگر . گذردمی  c  aباشد، حاصل  5 b c 2 کدام است؟ 3

3) 3
2

  ۲ )
5
2

 

1) 3 ۴ )7 

5 مساحت مستطیلبه طول ضلع مربع داخل مستطیل، نصف عرض مستطیل است. اگر نسبت مساحت مربع در شکل زیر،  -۴3
26

نسبت محیطباشد،  

مستطیل به محیط مربع کدام است؟

3) 23
10

۲ )10
23

1) 5
23

۴ )23
5

 خط گذرنده از دو نقطة  -۴3

 

a
A  و 4

 

a
B



3
yخط با ، 2 ax  2 2 a . مقدارموازی است 0 2 کدام است؟ 1

3) 1 ۲ )۴

1) ۲ ۴ )34

 :داشته باشیماگر  -۶4
x A B

x xx x


 

  2
1 3

3 14 3
 1 3(x , )،  حاصل عبارتA B کدام است؟ 4

3) 4 ۲ )2

1) 1 ۴ )صفر

( مراجعه کنید.مقطع دهم رياضی صفحةتوانید به سايت کانون )میپاسخ دفترچه غیرحضوري، براي دريافت 



کدام سیارات زیر به ترتیب از راست به چپ گازی و سنگی هستند؟  -۶3

برجیس ـ زحل  (3

( عطارد ـ اورانوس ۲

( ناهید ـ نپتون 1

( کیوان ـ بهرام ۴

باشد؟ ایم و این ستاره، دُم کدام صورت فلکی میروی ما قرار داشته باشد، به سمت کدام قطب کرة زمین ایستادهکه ستارة قطبی روبههنگامی -۶۲

شمال ـ دب اصغر  (3

 ( شمال ـ دب اکبر ۲

( جنوب ـ دب اصغر 1

ـ دب اکبر  ( جنوب۴

. . . . .  نیستکلیدهای شناسایی دوراهی ممکن  -۶1

شوند.  براساس صفات ظاهری جانداران طراحی  (3

 ( برای شناسایی جانداران جدید استفاده شوند. ۲

ها را بررسی کنند. های تشکیل دهندة یاخته( شباهت مولکول1

( در شناسایی گیاهان همانند جانوران نقش داشته باشند. ۴

؟ باشدنمیکدام عبارت زیر صحیح  -۶۴

 ای را مشاهده کرد. یاختهتوان جانداران تکها میها همانند آغازیان و قارچدر سلسلة باکتری (3

 نوری مشاهده کرد.  های مخمر را همانند ویروس عامل بیماری ایدز تنها به کمک میکروسکوپتوان قارچ( می۲

 ها را وادار به ساختن ویروس کنند. جانداران وارد شوند و آن های زندة همةتوانند به درون یاختهها می( ویروس1

شود. ها از فردی به فرد دیگر منتقل می( ویروس ایدز همراه با برخی مایعات بدن مانند خون و وسایل آلوده به آن۴

؟ نیستها های زیر جزء کاربردهای باکترییک از گزینهکدامکاربردهای بیان شده در  -۶۴

سازی محیط زیست ـ تولید گیاهان مقاوم به آفتپاک (3

 ( تولید گیاهان مقاوم به آفت ـ تولید دارو ۲

ها ـ تولید شیشهویژه ویتامینهای غذایی، به( ساختن مواد بهداشتی و مکمل1

 تسازی محیط زیس( تولید دارو ـ پاک۴

آموزان اجباري است.ها براي همة دانشپاسخ دادن به اين سؤال                         (اجباري بخش) گذشته به نگاه –درس علوم نهم  74تا  03هاي سؤال

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف اجباري -علوم نهم 
 خود را بنويسید: 10گذاري چند از ، هدفعلومهاي درس گويی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از  پاسخ صحیح بدهید؟توانید سؤال به چند سؤال می 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟هدف بوده است؟

 

براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف آزمون قبل 10چند از 

دقیقه 51

نگاهی به فضا + گوناگونی 
 جانداران+ دنیای گیاهان

 12و  11، 10های فصل

112تا  111های صفحه



توان گفت ... ترین گروه آغازیان میدر رابطه با شناخته شده -۶۶

 کنند. همگی فقط در آب رشد می (3

( تنها گروهی از آغازیان هستند که کلروفیل دارند. ۲

توانند در صنایع تولید شیشه استفاده شوند. ( می1

توانند گاز اکسیژن تولید کنند. ( همگی می۴

جز . . . . . هستند، به نادرستهای زیر همة عبارت -۶۲

 هر گیاهی که بدون دانه تکثیر شود، فاقد آوند است.  (3

شود. ها برساند، از طریق دانه تکثیر می( هر گیاهی که شیرة خام را از طریق آوند چوبی به برگ۲

 شوند، دارای آوند هستند. ( تمام گیاهانی که از طریق دانه تکثیر می1

کند. جا میی هاگدان، شیرة پرورده را از طریق آوند آبکشی جابه( هر گیاه دارا۴

؟نیستکدام عبارت صحیح  -۶3

ای از آوندهای چوبی و آبکشی است. رگبرگ، دسته (3

برند. ( آوندهای آبکشی مواد ساخته شده در برگ را به سراسر گیاه می۲

شوند. خصوص برگ ساخته مییاه، بههای سبز گهای کربوهیدرات فقط در اندام( در گیاهان مولکول1

شود. ( در همة گیاهان، انتقال آب و مواد غذایی به کمک بافت آوندی انجام می۴

ترین گیاهان روی زمین کدام گزینة صحیح است؟در رابطه با قدیمی -۶3

 شود. های این گیاهان، میله و هاگدان مشاهده میدر قسمت بالایی ساقه و برگ (3

 شود. های چوبی و آبکش برای انتقال مواد مشاهده میای از آونداین گیاهان دسته ( در رگبرگ۲

کند. ( هر یاختة زندة آن با تولید کربوهیدرات و تبدیل آن به پروتئین و چربی، مواد مورد نیاز خود را تأمین می1

هاگدان، تکثیر پیدا کنند. های تولید شده در توانند از طریق هاگ( برخلاف گیاه هویج، می۴

کدام گزینه در رابطه با کاربرد گیاهان صحیح است؟  -۲4

کنند. با استفاده از گیاهی به نام گل انگشتانه، گروه خونی را شناسایی می (3

زی، مربوط به فتوسنتز است. ترین نقش گیاهان در زندگی جانوران خشکی( مهم۲

روند. از داروها در پزشکی و داروسازی نیز به کار می ( گیاهان به عنوان ماده اولیه بسیاری1

رود. به کار می قلبیآورند که به عنوان دارو برای بیماران ای به دست می( از نوعی باقلا، ماده۴

سوال را به طور مستقل به خود اختصاص داده است، پس اين درس را جدي بگیريد. 1، 98فیزيک دهم در کنکور 



 زیر به درستی بیان شده است؟ یهاچه تعداد از عبارت -17
 ، برداری هستند.SIهای اصلی دستگاه آ( همة کمیت

 ای، اصلی هستندهای نردهب( برخی از کمیت
 ای هستند.، نردهSIهای اصلی دستگاه پ( همة کمیت

 ای، فرعی هستند.های نردهکمیتت( برخی از 
 7( ۴ ۲ (3 3( ۲ صفر (7

kmکیلوگرم با تندی  56شخصی به جرم  -1۲

h
انرژی مصرف  MJ2/1 ،دقیقه 3۳در مدت این شخص در حین دویدن در حال دویدن است. اگر  15

kcalآهنگ مصرف انرژی بدن این شخص برحسب در این مدت کند، 

h
)کدام است؟   cal J)1 4/2 

7) 0۳۳۳ ۲ )۴۳۳۳ 3) 7۳۳۳ ۴ )6۳۳ 
کدام است؟  مقابلکش مدرج شکل در خط گیریاندازه دقت -13

7) / mm0 5  ۲ )1mm  3 )1cm  ۴ )0 5/ cm 

و چگالی آن  g1400، جرم آن cm5شعاع یک کرة فلزی  -1۴
g

cm
3

است. درون این کره یک حفرة کروی و توخالی وجود دارد. شعاع این حفره 3/2

)چند برابر شعاع کرة فلزی است؟  ) 3 

7) 
1
2

۲ )
1
4

3) 
1
8

۴ )
1

16
است؟  نادرستزیر  هایعبارتتعداد از چه  -16

 کنند. ها حرکت نوسانی کوچکی میهای خاصی نسبت به یکدیگر قرار دارند و در اطراف این مکانها در مکانها یا اتمالف( در جامدها، مولکول
 (ها در ابعاد بین مولکولی استصلهرانشی است. )فاهای بیشتر این نیرو های بسیار کوتاه نیروی بین مولکولی ربایشی است و در فاصلهب( در فاصله

 های آب است. ای مولکولهای نامنظم و کاتورهپ( دلیل پخش ذرات نمک در آب، حرکت
ها در حالت گازی است. ها بیشتر بودن سرعت حرکت مولکولپذیری گازها نسبت به مایعت( علت تراکم

7 )۲ ۲ )7 3 )۴ ۴ )3  
های زیر، افزایش کمیت اول، افزایش کمیت دوم را در پی خواهد داشت؟ یک از گزینه در کدام -15

 کشش سطحی  –دما  (7
 ارتفاع ستون آب بالا رفته از آن   –( طول لولة مویین که در داخل مایع قرار دارد۲
 ارتفاع ستون جیوه بالا رفته از آن  –( قطر داخلی لولة مویین 3
 فواصل( ةبزرگی نیروی جاذبه برای برگشت به حالت تعادل )در هم –( فاصلة بین مولکولی ۴

510اگر فشار هوای محیط آب ساکن قرار دارند.  در Bو  Aدر شکل زیر نقاط  -11 Pa  باشد، اندازة اختلاف فشار نقاطAوB  چند پاسکال است؟

(10
N

g
kg

  وg

cm
 

3
1) 

7 )48 10  ۲ )48 2 10  3 )416 10  ۴ )416 2 10 
پاسکال باشد، در این  7۳۳که در یک سطح تراز در مجموعة ساکنی قرار دارند، برابر با  Bو  A نقطةر شکل زیر، اگر اندازة اختلاف فشار بین دو د -10

10متر است؟ )از سطح آزاد آب چند سانتی Bصورت عمق نقطة 
N

g
kg

 )

7) 6 
۲ )76 
3 )77 
۴ )75 

متر جیوه است؟ باشد، فشار هوای محبوس در شاخة سمت چپ چند سانتی 70cmHgها در حال تعادل هستند. اگر فشار هوای محیط در شکل زیر، مایع -17

(g

cm
  3

1  ،g
/

cm
 

3
13 5  )

7) 06 ۲ )6/0۳ 
3 )۲/0۳ ۴ )0۲ 

2در شکل زیر، آب با تندی  -0۳
m

s
2 مقطعاز  

1 30A cm 2کند و به مقطع عبور می
2 4A cm 2رسد. در این حالت، فشار در مقطع میA  از . . . .

باشد. . . .  متر بر ثانیه می است و تندی آن در حالت پایا در این مقطع  1Aفشار در مقطع 
 76( کمتر، ۲ 76بیشتر،  (7
 5۳کمتر،  (۴ 5۳( بیشتر، 3

دقیقه 30(۱فیزیک )

گیری / فیزیک و اندازه
فیزیکی موادهای ویژگی

2فصل و  ۱فصل 

12تا  5های صفحه

 بآ

 نگاه به آینده )بخش انتخابی( -( ۱) فیزیکدرس  09تا    1۱سؤالات 
سؤال پاسخ دهید. در غیر  02اید باید به این را مطالعه كرده (1) فیزیکاگر درس 

 پاسخ دهید. 11تا  11هاي هدر صفح نهم علومدرس  112تا  11هاي صورت به سؤال این

 یوهج بآ



؟باشندیکاهای زیر درست می چه تعداد از تبدیل -33

kmالف(  / m  3 8382 10 3 82 /ب(  10 nm / m
  110 0529 5 29 10 

tonج(  / kg  25 30199 10 1 99 /د(  10 g / kg
   25 2716 7 10 1 67 10

3) 3 ۲) ۲ 1) 1 ۴) ۴ 

0/به ابعاد  مستطیل شکلمکعبتوان حجم استخری ، میmm200و  cm4 ،dm3شکل به ابعاد  مستطیلیمکعببا چند آجر کوچک  -3۲ 3 

دکامتر و  34هکتومتر،  64  ؟طور کامل پُر نمودمگامتر را به 10

3)  75 10 ۲)  65 10 1)  55 10 ۴)  45 10

زمین در حدود ة شعاع کر -31 264 کامل فرض کنیم، محیط استوا با استفاده از نمادگذاری ة صورت یک کرزمین را بهة کیلومتر است. اگر کر 10

)3؟است به طور تقریبی چند مترعلمی  )

3)  5128 10 ۲ )/  71 28 10 1) /  73 84 10 ۴)  5384 10 

تغییر  در اثر مخلوط شدن دو مایع اگرشود. کیلوگرم بر لیتر مخلوط می ۴/3به چگالی  از مایعیلیتر  ۲کیلوگرم بر لیتر با  3لیتر آب به چگالی  1 -3۴

؟کدام استحجم صورت نگیرد، چگالی مخلوط بر حسب کیلوگرم بر لیتر 
3)  ۲/3 ۲) ۲۴/3 1 )1/3 ۴) ۴/3 

نشان  sFا بحالت جامد در و  lFبا و در حالت مایع  gFنیروی بین مولکولی را در حالت گازی با  ةمعین، متوسط انداز ةماداگر برای یک  -3۴

 زیر صحیح است؟  ةدهیم، کدام رابط

3) s l gF F F   ۲) s l gF F F  1) s l gF F F  ۴) s l gF F F  
است. … و ماهیت آن نیرو … سوزن فولادی کوچک روی آب نیروی ةدارندعامل نگه -3۶

الکتریکی –اصطکاک   (۲ گرانشی –کشش سطحی  (3

 گرانشی –اصطکاک   (۴ الکتریکی –سطحی کشش (1

متر آب ریخته شده است. روی آب چند گرم روغن با چگالی سانتی 34است و در آن تا ارتفاع  220cmای سطح مقطع یک ظرف استوانه -3۲

3
0 6

g
/

cm
2؟ پاسکال شود ۲444بریزیم تا فشار حاصل از این دو مایع در کف استوانه برابر  

10
m

g )
s

  3و
1

g

cm
)چگالی آب

3) 344 ۲) 3۲4 1) ۲44 ۴) ۲۴4

2ایم. نسبتریخته 2و 1دو مایع به چگالی شکلی، U ةدر داخل لولمطابق شکل  -33

1




کدام است؟  

3) 
5
4

۲) 
3
4

1) 
1
2

۴) 
1
4

3پاسکال و چگالی جیوه  510رو، اگر فشار هوا در شکل روبه -33
13600

kg

m
؟باشد، فشار گاز درون ظرف، چند پاسکال است 

3) 13344

۲) ۶3۲44

1) 313344

۴) 3۶3۲44
. در نتیجه فشار باشداز زیر آن  …که تندی هوا در بالای بال  شوندمیهای هواپیما طوری طراحی بالبرای تأمین نیروی بالابر هواپیماها،  -34

 از فشار هوای زیر آن است.  …هوای بالای بال 
 ترکم –تر بیش (۲  تربیش –تر کم (3
تربیش –تر بیش (۴  ترکم –تر کم (1

گواه -( 3فیزیک )



است؟  نادرستکدام عبارت  -33
شود. از اسطرلاب برای تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و سایر مطالعات نجومی استفاده می (3

یابی در روز استفاده کرد. توان در جهتهای فلکی می( از صورت۲

 باشد. ( جهت قبله در ایران همواره به سمت جنوب غربی می1

 شوند. های فلکی همیشه در آسمان دیده نمی( صورت۴

تر است؟ کدام یک از سیارات زیر نسبت به بقیه بیش انتقالیزمان حرکت  -3۲
( زهره۴ ( مریخ1 ( مشتری۲ زحل (3

است؟  صحیحکدام مورد  -31
کنند. بندی میشان گروههای ظاهریامروزه دانشمندان، جانوران و گیاهان را فقط بر اساس صفت (3

  ( ارسطو، فیلسوف یونانی جانداران را در سه گروه قرار داد.۲

 ها شد. مهرهداران و بیبندی جانوران به دو گروه بزرگ مهره( توانایی حرکت، معیاری برای گروه1

 گروه اصلی جای داد.  ۴توان در بندی، همة جانداران را می( در نوعی گروه۴

ها .... ... یوکاریوت هاپروکاریوتدر  -3۴
شود. ( برخلاف ـ دیوارة سلولی دیده می۲ انسان وجود ندارد. زا برای همانند ـ انواع بیماری (3

شود. ( برخلاف ـ هسته تشکیل نمی۴ ـ امکان تهیة آگار وجود دارد.  ( همانند1

کند؟ درستی تکمیل میموارد زیر جای خالی را به ازچه تعداد  -3۴
«ها ........ جلبک»

 ها هستند. ترین گروه از قارچالف( شناخته شده
 کنند. ب( در آب یا اطراف آن رشد می

 کنند. توانند گاز اکسیژن تولید پ( می
کنند. توانند برای تأمین غذای خود فتوسنتز ت( می

3) 1 ۲ )2 1 )3 ۴ )4

چند مورد در ارتباط با سلسلة جاندار نمایش داده شده در شکل مقابل درست است؟  -3۶

الف( تنها جاندارانی هستند که در ساخت مواد بهداشتی کاربرد دارند. 

دهد. ب( پوشش اطراف ماده وراثتی آن، هسته را تشکیل می

. های قطبی را دارندها، توانایی زندگی در یخهای آنپ( بعضی از گونه

کنند. ها به گوارش غذا در بدن انسان کمک میت( انواعی از آن

3) 1 ۲ )2 1 )3 ۴ )4

دار . . . . . . . دانه گیاهانهمة  -3۲
های نر و ماده هستند. دارای مخروط (3

 گیرند. لپه قرار میلپه و دو( در دو گروه تک۲

شوند. های آوندی هستند که در سراسر پیکر گیاه دیده می( دارای بافت1

 . دهندمثلی به نام گل تشکیل می( ساختار تولید۴

های سبزرنگ  . . . . . . .بخش دارایدر هر گیاه  -33
ای از آوندهای چوبی و آبکشی است. رگبرگ دسته (3

 شود. جا می( مواد تولید شده در طی فتوسنتز از طریق آوندهای آبکشی جابه۲

 ها برای زنده ماندن به مواد مغذی نیاز دارند. ( یاخته1

. روندهای دیگر گیاه میهای ساخته شده از برگ به ریشه و قسمت( کربوهیدرات۴

دقیقه 30انتخابی -علوم نهم 

نگاهی به فضا + گوناگونی 
 جانداران+ دنیای گیاهان

 12و  11، 10های فصل

112تا  111های صفحه

انتخابی(بخش نگاه به گذشته ) -درس علوم نهم  334تا  03هاي سؤال
پاسخ دهید؛ سؤال ۱0ايد بايد به اين پاسخ نداده 90تا  11هاي اگر به سؤال

 صورت به سراغ درس بعدي برويد.در غیر اين



. . . . . . . جزبههستند،  درستهای زیر همة عبارت -33
یابد. اکسید محیط، میزان فتوسنتز در گیاهان افزایش میدی همواره با افزایش میزان کربن (3

دهد. ترین نقش گیاهان را تشکیل میشود، مهممی اکسید( فرایندی که منجر به تولید اکسیژن و مصرف کربن دی۲

 نی نیز نقش ایفا کنند. د در تشخیص برخی مشخصات خونتوان( گیاهان علاوه بر مصرف دارویی می1

 تواند نقش مهمی در اقتصاد آن کشور ایفا کند. ( پوشش گیاهی یک کشور می۴

 با توجه به شکل زیر کدام گزینه صحیح است؟  -344

)الف(                  )ب(                                       )ج(      

 باشد. ، دارای ساقة زیرزمینی می«ب»همانند گیاه « الف»گیاه  (3

باشد. ، قادر به تولید شیرة پرورده و انتقال آن توسط بافت آوندی می«ج»برخلاف گیاه « ب»( گیاه ۲

 باشد. سا برای جذب آب از خاک می، دارای ساختار ریشه«ج»همانند گیاه « الف»( گیاه 1

 باشد. ، قادر به انجام فتوسنتز می«ج»بر خلاف گیاه « ب»( هر یاختة گیاه ۴

ترین درصد را دارا است. خورشید بیش دهندةتشکیلدر حال حاضر . . . در میان عناصر  -343
( هیدروژن۴ ( اکسیژن1 ( نیتروژن۲ ( هلیم3

آن جسم در بعد از ظهر . . . است.  ةشود و طول آن از سایرو به . . . تشکیل می ایرانیک جسم در کشور  ةسایهنگام ظهر  -34۲
ترکوتاه -( جنوب۴ بلندتر -( جنوب1 ترکوتاه -( شمال۲ بلندتر -شمال( 3

شود. در یک . . . دیده می جاندارانترین شباهت بین بیش -341
( رده۴ ( خانواده1 ( جنس۲ ( گونه3

« آن را بجوشانید دقیقهقبل از مصرف به مدت بیست » -34۴

شود. زای . . . بر روی قوطی کنسرو دیده میاین جمله احتمالاً برای مقابله با عامل بیماری

( فاقد پوشش اطراف مادة وراثتی۲ ( فاقد مادة وراثتی3

ای( دارای دیواره و فاقد غشای یاخته۴ ای( فاقد دیواره و غشای یاخته1

باشد؟ها میباکتری مفیدچند مورد زیر، از کاربردهای  -34۴

«دارو زا، تولیدبیماری هایباکتری فعالیت از آفت، ممانعت به مقاوم تولیدگیاهان غذا، گوارش به کمک زیست، محیط سازیپاک»

3 )۲ ۲ )1 1 )۴ ۴ )۴

 دهد که قطعاً . . .یک جاندار نشان می یاختهدار در دیدن اندامک کلروفیل -34۶
 ای است.یاخته( آن جاندار تک ۲ است. اییاخته( آن جاندار پر3
 شود.( آن جاندار موجب بیماری می۴ ( آن یاخته پوشش هسته دارد.1

کربوهیدرات موجود در تنة یک درخت کاج، توسط ... از .... به این محل آورده شده است.  -34۲
 ریشه -( آوند چوبی ۲  ریشه -( آوند آبکشی 3
برگ -( آوند آبکشی ۴  برگ -چوبی ( آوند 1

گواه –علوم نهم 



، . . . بین . . . قرار دارد. کاملدر یک گیاه خزه با اجزای  -343
 مانندمیله و بخش برگ -( هاگدان۲ مانندهاگدان و بخش ساقه -( میله3

هاگدان و میله -مانند( بخش ساقه۴ مانندمیله و بخش ساقه -( هاگدان1

برای شناسایی این جانداران است؟ مناسبیکدام کلید دوراهی  -343

3 )

۲ )

1 )

۴ )

دهد؟ ها نشان میاکسید هوا بر شدت فتوسنتز یک گیاه سبز را بهتر از سایر گزینهافزایش کربن دی تأثیرهای زیر، یک از گزینهکدام -334

3 ) ۲ )

1 ) ۴ )



یک از موارد زیر دربارة عنصر تکنسیم درست است؟کدام -333

)تکنسیم  (3 Ts)99
ای ساخته شد.، نخستین عنصری بود که در واکنشگاه هسته43

 داری کرد.نگهقادیر زیادی از آن را تهیه و توان منمی ،عمر آن کوتاه استجایی که نیماز آن( ۲

شود زیرا اندازة یون یدید با کاتیون تکنسیم مشابه است.از آن برای تصویربرداری غدة تیروئید استفاده می (1

 شود.بسته به نیاز، تکنسیم توسط یک مولد شیمیایی تولید و سپس مصرف می( ۴

lبا اعداد کوانتومی  ایزیرلایهنماد  -33۲ 2  وn  کدام است و حداکثر گنجایش چند الکترون را دارد؟ 3

3) d3 ،34  ۲ )p3 ،۶

1) p2 ،۶ ۴ )d2 ،34

شود؟، تعداد تک الکترون بیشتری دیده مییک از عنصرهای زیرای کدامدر آرایش الکترون نقطه -331

3) Ar  ۲ )Be 

1) S  ۴ )Si 

تشکیل دهد؟ Fیون  مشابهتواند آنیونی عنصر زیر می اتم کدام -33۴

3) Ga31  ۲ )Br35 

1) P15  ۴ )Ar18 

؟های ساختگی اتم هیدروژن صحیح استایزوتوپعمر دربارة نیم کدام مقایسه -33۴

3) H H H H  5 6 4 7
1 1 1 1

۲ )H H H H  5 6 7 4
1 1 1 1

1) H H H H  4 5 6 7
1 1 1 1

۴ )H H H H  4 5 7 6
1 1 1 1

؟از مطالب زیر درست هستند مواردکدام  -33۶

.استیک گروه یکسان  هایعنصر همةالف( طیف نشری خطی 

گویند.ها آرایش پایدار و انرژی معینی دارند، حالت پایه میب( به حالتی از اتم که الکترون

شوند.تر منتقل میهای پایینهای بالاتر به لایهها از لایهالکترونذب انرژی، جپ( با 

هستند.در حالت پایه  هااز اتمپایدارتر ناو  ترپرانرژی ،های برانگیختهت( اتم

(ب)و  (الف)( ۲ (پ)و  (الف) (3

(ت)و  (ب)( ۴ (ت)و  (پ) (1

دقیقه 51( 3شیمی )

کیهان، زادگاه الفبای هستی

 تا پایان  1فصل 
 رفتار آنساختار اتم و 

18تا  1های صفحه

 نگاه به آینده )بخش انتخابی( -( 3) شیمیدرس  324تا    333سؤالات 
 اين سؤال پاسخ دهید. در غیر 10ايد بايد به اين را مطالعه کرده (1) شیمیاگر درس 

پاسخ دهید. ۱۱و  ۱1هاي هدر صفح نهم علومدرس  130تا  1۱1هاي صورت به سؤال



……… جزبه ،زیر صحیح هستندهمة عبارت های  -33۲

به تعداد  (3 236/02  گویند.از هر ذره، یک مول از آن ذره می 10

را شمارش کرد. هاآن ةسازند هایهتوان شمار ذراز روی جرم مواد می( ۲

 .در عمل ناممکن استکار با یکای جرم اتمی در آزمایشگاه،  (1

شود.، جرم مولی نامیده می amuجرم یک مول ذره برحسب ( ۴

…… جزبه ،زیر صحیح هستندهمة عبارت های  -333

ای برای اتم پیشنهاد دادند.دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشری خطی عنصرها، ساختاری لایه (3

 .ندو سایر عنصرهای طبیعی را توجیه کمدل اتمی بور توانست طیف نشری خطی هیدروژن ( ۲

 یابد.ون هسته حضور میدر همه نقاط پیرام ،که باشدای الکترون در هر لایه (1

کند.ای جذب یا نشر میای به لایه دیگر، انرژی را به صورت پیمانهالکترون هنگام انتقال از لایه( ۴

پر با یکدیگر برابر است؟های نیمه، شمار زیرلایهآرایش الکترونی کدام دو عنصردر  -333

3) Fe26  وCr24   ۲ )Fe26  وAs33 

1) Cr24  وCu29   ۴ )As33  وCu29  

A با دو ایزوتوپ Aجرم اتمی میانگین عنصر  -3۲4
Aو  24

است. تفاوت درصد فراوانی این دو ایزوتوپ کدام است؟ 25/5، برابر 26

3 )۲۴ ۲ )۴4

1 )14 ۴ )۶4

شود.احدی به نام .... استفاده میترین ستاره به زمین ... است و در علم نجوم برای بیان فواصل خیلی دور از ونزدیک -3۲3

خورشید ـ سال نوری ( ۲  طورس ـ واحد نجومی قن (3

قنطورس ـ سال نوری ( ۴  خورشید ـ واحد نجومی( 1

حداقل وجود چند ماهواره ضروری است؟  (GPS)یاب جهانی درست دستگاه موقعیت عملکردبرای  -3۲۲

3) 1  ۲ )2  1 )3  ۴ )4 

ماه .....  -3۲1

چرخد.ای شکل به دور زمین میدر مداری دایره( ۲ . گرددبا تندی متوسط یک کیلومتر در ثانیه به دور زمین می (3

. کیلومتر است 13444آن فاصلة متوسط مدار چرخش ( ۴ آید. جزء سیارات منظومة شمسی به حساب می( 1

های زیر درست هستند؟ چند مورد از عبارت -3۲۴

 یابد. بندی رایج جانداران از سلسله به سمت گونه تعداد جانداران کاهش میالف( در گروه

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

 باشند. داران میها تنها متعلق به سلسلة جانوران و از شاخة مهرهپرستپ( آفتاب

ت( جاندارانی که از طریق تولید مثل جاندارانی شبیه به خود تنها با قابلیت زنده ماندن تولید کنند متعلق به یک گونه هستند. 

3) 4  ۲ )3  1 )2  ۴ )1  

دقیقه 51انتخابی -علوم نهم 

نگاهی به فضا + گوناگونی 
 جانداران+ دنیای گیاهان

 12و  11، 10های فصل

112تا  111های صفحه

 نگاه به گذشته )انتخابی( -درس علوم نهم  314تا  333هاي سؤال
پاسخ دهید. سؤال ۱0ايد بايد به اين پاسخ نداده 110تا  91هاي اگر به سؤال



ها، پوشش اطراف مادة وراثتی وجود ..... . ها، جاندارانی  .... هستند که در یاخته آنباکتری -3۲۴

دارد ای ـ هسته هو( ۲   ای ـ داردپیش هسته (3

ای ـ نداردهو هسته( ۴   ندارد ای ـهسته پیش( 1

است؟  نادرستها، مورد جلبک درکدام گزینه  -3۲۶

 توانایی تولید اکسیژن را دارند. ( ۲  در تأمین غذای جانوران آبزی نقش دارند.  (3

روند. کار میسازی بهدر صنایع شیشه( ۴   شود.ها در ساختن مواد بهداشتی استفاده میاز آن( 1

کند؟ کامل می نادرستیزیر را به  عبارتکدام گزینه  -3۲۲

« باشند.دارای ... می»... 

ها ـ ریشة حقیقی با یک یا چند یاختهخزه( ۲  ساقه زیرزمینی  ها ـسرخس (3

 بازدانگان ـ تعدادی پولک در هر مخروط( ۴  های رویشی متنوع دانگان ـ اندامنهان( 1

کدام گزینه درست است؟  -3۲3

 شیرة خام، مقدار زیادی کربوهیدرات دارد. ( ۲ کنند. اند، مصرف میگیاهان درختی همة آبی را که جذب کرده (3

رسد. ها گاهی تا چند متر نیز میارتفاع خزه( ۴ شوند. ها به جای دانه با هاگ تکثیر میها مانند سرخسخزه( 1

؟ نیستصحیح  گزینهکدام  -3۲3

 اند که یاختة بسیار طویل با دیوارة نازک هستند. های ظریف روی ریشه، تار کشندهرشته( 3

شود. های تارکشنده و حرکت در عرض ریشه، وارد آوند چوبی میدر همة گیاهان، آب با عبور از دیوارة یاخته( ۲

 شود. اه میهای برگ، سبب ایجاد نیروی مکشی برای حرکت آب در گیخروج بخار آب از روزنه( 1

 سطح بالایی برگ در یک درخت، توسط یک لایه مادة موم مانند پوشیده شده است. ( ۴

کند؟ تکمیل می ینادرست به داده شده را عبارتکدام موارد  -314

.......«تواند هر گیاهی که ....... دارد، می»

های سبز خود ـ برگ حقیقی نداشته باشد. الف( قابلیت انجام فتوسنتز در بخش

های رویشی متنوعی باشد. ب( قابلیت تولید میوه ـ دارای گل و اندام

های دارای یک یا دو لپه استفاده کند. های حقیقی فتوسنتز کننده ـ برای تکثیر از دانهپ( برگ

های فتوسنتز کننده باشد. هایی با یاختهت( اندام تولید مثلی ماده ـ دارای رگبرگ

)الف(، )پ( و )ت(( ۴ )ب( و )ت( ( 1 )پ( و )ت(( ۲ )الف(، )ب( و )ت(  (3
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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 2گذاري  هدفوگوي ما دربارة  گفت )3
درس صحبت كرد. 2گذاري  پشتيبان با من دربارة هدف )4

انـي پشتيبـتلفنتمـاس     
با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  - 290
نگرفتند.تماس تلفني ) خير، ايشان 1
.تماس تلفني گرفتند) 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

تماس تلفني:چه زمانـي؟
با شما تماس گرفت؟  يـچه زمان پشتيبان - 291
 تماس توافق كرده بوديم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

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

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

شـروع به موقع
 شود؟ شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه - 294
شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
شود. نميگويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز  ) 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
آمد در سالن آزمون هستند. ) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و1
شود اما نه به طور كامل ) 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 ل جداگانهشوند ضمناً براي آنان مح ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

مراقبـان 
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان - 296
) ضعيف4                       ) متوسط3) خوب                 2     ) خيلي خوب1

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه - 297
شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
 ) گاهي اوقات2
) به ندرت3
گاه ) خير، هيچ4

امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ نه ارزيابي ميرا چگو كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  - 298
) ضعيف4                     ) متوسط3       ) خوب            2   ) خيلي خوب1

ها دقت كنيد.هاي زير، به شمارة سؤالگويي به سؤالآموزان گرامي، لطفاً در هنگام پاسخنظرخواهي: دانش
 

پشتيبــان




