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  3: صفحة دهم عمومي پاية97مرداد  19آزمون  -) تابستان( پروژة

 كند؟ بيت زير را كدام واژه بهتر كامل مي - 1
»انيپا يو خر لنگ و ره ب . . .شب /  شيدر پ و راهزنان گمشده رهرو«
تار) 2  فقر )1
ورد) 4كنج) 3

؟ندارداماليي  نادرستيكدام عبارت  - 2
.سود باشد، چون گياهي كه سايه ندارد هنر مادام بي مردم بي) 1
.و گوهري باشي گوهر تن نيز داري جحد كن كه اگرچه اصيل) 2
.اگر سؤال از جماعتي كنند كه داخل آن جماعت بودي بر ايشان سبقط منما) 3
.در محاوراتي كه به حضور تو در ميان دو كس رود خوظ مكن) 4

آمده است؟ نادرستنام خالق كدام كتاب  - 3
وسعنصرالمعالي كيكاو: نامه قابوس) 2نظامي عروضي: چهارمقاله )1
مهدي اخوان ثالث: شناسي سبك) 4خواجه نصيرالدين توسي: اخالق ناصري) 3

دارد؟ »صفت تفضيلي« ،كدام بيت - 4
ينيهمه از خود ب ينيورنه هر فتنه كه ب /ي نيبه هوس بنش يبآتو مگر بر لب ) 1
ينيجز مسك هچاره ب عاشقان را نبود/  چه كنم گر نكنم بتيصبر بر جور رق) 2
ينيتر از نسر   تر ز گل و تازه كه تو خوش/  ز گلستان برخاست تيبه هوا يباد صبح) 3
 ينيبنش ينفس نشيمنظر ب نيگر بر ا/  از چپ و راست يسرشكم نگر يبازشهيش) 4

؟نيستشده در بيت  ي مشخّص كدام شناسه - 5
ـي  ازيصد ن لحظه تو هر اق را به نازعشّ/  به ناز يرو   يسروناز حسن كه خوش م يا) 1
ـَت  نازي بر قد سروت قبا اند   دهيببر/  طلعت خوبت كه در ازل باد فرخنده) 2
ـَند  چون زر اگر برند مرا در دهان گاز/  من اريع نگردد بيرقي  از طعنه) 3
ـَد  ندارد سر حجاز ميآن حر از شوق/  افتيوقوف  تيكوي  كعبه كز طواف دل) 4

 است؟ شده يكسان ي مشخّص نقش دستوري كدام دو واژه - 6
واقف  :اي از سرّغيب هان مشو نوميد چون واقف نه) الف
به  :اي دل غمديده حالت به شود دل بد مكن) ب
بنياد    :اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بركند  )ج
حال    :دائماً يكسان نباشد حال دوران غم مخور) د
ب، د) 4الف، ج) 3  ج، د) 2  الف، ب) 1

كدام بيت بيت تخلّص است؟ - 7
ديلقدمي خارها خ ره من به يبر پا /ي ا   غنچه يباغ دهر بهر تماشا در) 1
ديدو ام   دهيسرشك زان سبب از د ليس/  ام   دهيد اريبس حادثه يهاالبيس) 2
ديرم چارگانياقبال از چه راه ز ب / چه شد كه چهره ز درماندگان بتافت دولت) 3
ديحد نيمكوب كه سرد است ا شا   هودهيب/  خورند ينم نيتوانگران غم مسك ن،يپرو) 4

است؟ متفاوتهاي با فعل مضارع اخباري در كدام بيت  تعداد جمله - 8
ييكجا يه ساقز غصادلم خون شد / ي بر جا چياز همدمان ه نميب   ينم) 1
ييوفا   يب يوهيش برد   يز حد م/  حسن است گرچه در حد عروس جهان) 2
ييايدر تابم از دست زهد ر كه / فروشند   يافكن كجا م يصوف يم) 3
ييكنم در گدا ييپادشا يبس/  نفس طامع يا يتو بگذار رگ مرا) 4

به بيت نسبت داده شده است؟ نادرستي بهكدام آرايه  - 9
تشبيهاي ببارد ابري كه در بيابان بر تشنه/ ديدار يار غايب داني چه ذوق دارد؟ ) 1
جناسبدتر بود از مار بديار بد / گريز از يار بد  تا تواني مي) 2
بخشي شخصيتشو خطر كن ز كام شير بجوي/ به كام شير در است مهتري گر ) 3
نظير مراعات  ها گر كند خار مغيالن غم مخور سرزنش/ در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم  )4
 كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ -10

»غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا/ شب ز نواي مرغ ياحق بشنو كه در دل «
راز يبه ناگفتن دهيشيكه نند / چه نتوان گفتنش باز آن شينديم) 1
هوس ستيك لكه دلم را به وص/  گفتنم با كس ياراي نيست) 2
با غمخوار گفتن نهيريغم د/  گفتن اريخوش باشد سخن با  چه) 3
يسال يبه درازنا ينخفته باش يه شبك /به تو حاصلي ندارد غم روزگار گفتن  )4

نهمفارسي
:فارسي

+ ادبيات بومي + شكفتن 
سبك زندگي

7تا   4هاي  درس
60تا  30هاي  صفحه

:نگارش
44تا  25هاي  صفحه
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  4: صفحة دهم عمومي پاية97مرداد  19آزمون  -) تابستان(پروژة 

»!العبوا هناك: لَهم قسم المدير اللّاعبينَ إلي خمسةِ أفرقةٍ و قالَ«: درست را مشخص كنيد ترجمة -11
!جا بازي كنيد اين: ها گفت مدير، بازيكنان را به پنج تيم تقسيم كرد و به آن )1
!جا بازي كنيد آن: و به آنان گفت نمود مدير، بازيكنانش را به چهار تيم تقسيم) 2
!جا بازي كنيد همين: ه آنان گفتندبازيكنان توسط مدير به پنج دسته تقسيم شدند و ب) 3
!جا بازي كنيد آن: ها گفت و به آن مدير، بازيكنان را به پنج تيم تقسيم كرد) 4
كدام است؟ »!متالطمةً ت المياهو صار شديدةٌ ت رياحصفَع في البحرِ كاألسما نِع العلميةِ الهيئةِ حثب نِمفي ز«صحيح عبارت  ترجمة -12

!ها متالطم شد هاي تندي وزيد و آبها در دريا باد در زمان تحقيق گروه علمي دربارة ماهي )1
!هاي دريا متالطم شد دي وزيد و آبكردند باد تن كاو ميي علمي دربارة ماهيان دريايي كندوهنگامي كه گروه) 2
!وزيد و آب دريا به شدت طوفاني شدهاي دريا بادها به تندي  جوي گروهي علمي دربارة ماهيو به هنگام جست )3
!ها متالطم گشت هاي تند وزيد و آبشروع كرد باد كه آن گروه علمي تحقيق را دربارة ماهيان اقيانوس به محض اين) 4
كدام ترجمه صحيح است؟ -13

1( »ألَلماذا س 2  »!چرا اين سؤال را پرسيدي؟«: »!؟ؤالَهذا الس (»ما في يدك اي برادرم در دستت چيست؟«: »!؟ها األخيا أي!«
»!مشكالتت چيست؟«: »!؟كشكلَتُما هي م«) 4  »!خواهي؟ از من چه مي«: »!ماذا تَطلب منّي؟«) 3
؟است نشدهكدام عبارت، به درستي ترجمه  -14

1( »لتمنه قَب و اعتذرت عذرخواهي كردمخاطر كار زشتم  بهمادرم را بوسيدم و از او : »!لعملي القبيحا اُمي!
2 (»ع ،بناء بالدكميا شبابحاولة لاي جوانان، شما بايد براي ساختن كشورتان تالش كنيد :»!ليكم بِالم!
3 (»الفلّاح لَبآورد هاي مناسبي براي آتش گرفتن كشاورز چوب: »!أخشاباً مناسبةً لالحتراق ج!
!كردند ساختن آن پل كار مي كارگران به مدت دو هفته براي: »!سرالج لصنعِ اُسبوعينِ بمدةِ يعملُ العمالُ«) 4
است؟ داده شده صحيحتوضيحات  براي كدام كلمه -15

اببالشَّ: ما وصلوا إلي سنِّ البلوغ الّذين) 2البحرُ: شيء ضروري للحياة، نشرَبه و ال لَونَ له )1
الدخانُ: راقأخشاب مناسبةٌ لالحت) 4الفَرَج: و المشاكل عابِالص حلُّ) 3
.مناسب كامل كنيد كلمةجاي خالي را با  -16

»!مكانٌ يرقَد فيه المرضي للعالجِ …«
المرقد) 2سرُالجِ )1
3 (مرِّالم4ض (يشفَستَالم
ست؟ا ناسازگارها  مفهوم كدام گزينه با بقيه گزينه -17

1( 2 !خيرٍ كلِّ أصلُ العلم (ين فانَّ طلَ أطلبوا العلمو لو بالصفريضةٌ العلمِ ب!
ناداني ،چون عمل در تو نيست/ تر خواني  علم چندان كه بيش) 4!عيبٍ العلم و المال يسترانِ كلَّ) 3
كدام گزينه است؟» !اإلخوان ز النّاس من عجز عنِ اكتسابأعج«ترين مفهوم به عبارت  نزديك -18

تا تو را عقل و دين بيفرايد/ نشين تو از تو به بايد هم )1
2 (حبيب لَه ن لَيسالغَريب م!  
!عداوة العاقل خيرٌ من صداقة الجاهل) 3
در پريشان حالي و درماندگي/ دوست آن است كه گيرد دست دوست) 4
ها فعل امر است؟ يك از گزينه كدام -19

1( رفَ) 2  اَرفَعا3  ع (4اَرفَع (رفَعا
است؟ به كار نرفتهدر كدام گزينه فعل امر درست  -20

1( جلسا علي هذه الكَراسيا جاءاُكتُب الواجبات داخلَ) 2    !يا بنتان، ر ّغرفة يا اُخت علي!  
!وتي، اُشكرُوا ربكميا إخ) 4!من الملعب بالتّرتيب يا عزيزاتي نَاُخُرُج) 3

دقيقه 10عربي نهم

الصبر/ جسر الصداقة 
مفتاح الفرج

4و  3هاي  درس
48تا  29هاي  صفحه



  5: صفحةدهم عمومي پاية97مرداد  19آزمون  -) تابستان(پروژة 

A: John’s sisters …(21)… reading a book. 
B: How about John? Is he reading a book, too? 
A: No, he …(22)… .  

21- 1) are not  2) is 3) are 4) am
22- 1) isn’t  2) is 3) am not 4) aren’t

A: …(23)… are they doing here? 
B: They are visiting our new house. I hope they …(24)… the lunch my mother makes for 
them. 

23- 1) How    2) Who 3) What 4) Where
24- 1) land  2) pack 3) enjoy 4) speak

Passage 1 
A sand dollar is a type of sea urchin. Many are flat, but others, that are more rounded, are called sea 

biscuits. Sand dollars are related to starfish and sea cucumbers. Sand dollars are often found together on the 
ocean floor or seabed. They eat small sea creatures, algae, and the remains of animals that reach the ocean 
floor. Sand dollars have spines, and thus, have few natural predators.  
In the ocean, sand dollars can be a variety of colors including brown, green, blue, and purple. People usually 
see them when they wash up on the sand. By this time, they are often broken and bleached white by the Sun. 
The sand dollar got its name for its resemblance to a silver dollar when found on the sand. 

25- Which of the following is TRUE about the shape of the sand dollar? 
1) All are flat. 2) None are round.
3) Some are flat and some are round. 4) None are flat.

26- Why do sand dollars look white when they are found on the beach? 
1) They are cold. 2) They have been bleached by the Sun.
3) They look like silver dollars. 4) They are trying to hide.

27- Which is NOT true about the sand dollar according to the passage? 
1) They are related to sea cucumbers. 2) They have a lot of  predators.
3) They are often found together. 4) They eat algae.

Passage 2 
Do you know how blueberries grow? They grow on bushes. Each blueberry is small and round. Many

blueberries can grow on one bush. At first, the blueberries are green. The green berries are not ready to eat 
yet. They need a lot of sun and rain to help them become fat and sweet. When the berries turn blue, they are 
ripe and ready to be picked. Some farmers grow blueberries in big fields. The people who live nearby can 
earn money by helping to pick the blueberries. Each one takes a pail out to the field and fills it with 
blueberries. They work fast so that they can fill many pails. They want to earn as much money as they can. 
When they are done picking, their fingers are blue from the juice of the berries! After the blueberries are 
picked, they are put into boxes and sent to stores. People buy the blueberries and take them home to eat. 
Some people like to wash the berries and eat them one by one. Other people like to cook with blueberries. 
They make blueberry muffins and pancakes. No matter how you eat them, blueberries taste great! 

28- What color are the blueberries before they are ready to be picked? 
1) red 2) blue 3) brown 4) green

29- What happens to the blueberries after they are picked? 
1) They are put in boxes. 2) They are left under the sun and rain.
3) Farmers plant them. 4) They become sweet and ripe.

30- What do we understand from the underlined phrase in paragraph 1? 
The phrase says that … . 
1) the blueberries don’t need washing 2) farmers should be fat to pick the blueberries
3) the blueberries should get ripe to be picked 4) people eating the blueberries will get fat

نهمانگليسي   زبان دقيقه10

Travel / Review 1
2  درس

47تا  29هاي  صفحه

PART A: 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. 

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark the correct choice on your answer sheet.



6: ي صفحهدهم رياضيآزمون 97مرداد  19 آزمون -)تابستان(ي  پروژه

نهم رياضي

است؟ نادرستگزينه   كدام - 31

.كنند مي يكديگر را نصف قطرهاالضالع ا در متوازي) 1

.قطرها برابر و منصف يكديگرند در هر مستطيل) 2

ABاگر ABCمثلثدر ) 3 AC رأس از ي رسم شده ارتفاع و ميانه گاه باشد، آنA اند بر هم منطبق.

.برابرنداست كه قطرهاي آن نوعي مستطيل  الضالعا متوازي) 4

است؟درست همواره  ،زير از موارد  چند مورد - 32

.متشابه هستندبا هم  ،هر دو لوزي )الف

.هر دو مستطيل، با هم متشابه هستند )ب

.هستند، با هم متشابه الزاويه قائم هر دو مثلث  )پ

 .با هم متشابه هستندهر دو مربع  )ت

  1) 2    صفر) 1

3 (2  4 (3  

چند درجه است؟ x،يرزل در شك - 33

1 (16   

2 (18   

3 (20   

4 (22   

واحد باشد، AMCN ،22اگر محيط چهارضلعي. هستند CBو CDوسط اضالع Nو Mهاي واحد است و نقطه 6طول ضلع لوزي ير،زدر شكل  - 34

چند واحد است؟ AMطول 

1 (7  

2 (8  

3 (9  

4 (10  

دقيقه 15

  +استدالل و اثبات در هندسه
توان و ريشه

تا پايان توان 4و فصل  3فصل 
صحيح

64تا  32هاي  صفحه

x+40

x6
x2 x

C

A

B D

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

A

C

M N

D B

.تا بتوانيد مسير خود را هموارتر كرده و به اهداف خود برسيدي راهبردي سنجاق كنيد  را به برنامه كتاب تابستان



7: ي صفحهدهم رياضيآزمون 97مرداد  19 آزمون -)تابستان(ي  پروژه

ADيرزشكل در  - 35 BD،70ˆDAE  وAE ECي ، زاويهˆBAC چند درجه است؟ )ABCمثلث است(.

1 (125  

2 (120  

3 (115  

4 (110  

ABC )ABالساقين متساويدر مثلث  - 36 AC( ،ي نيمساز  و اندازه 10برابر با  ها ي ساق اندازهAD  ضلعي  اندازه. است 8برابر باBC م است؟كدا

)D نيمساز ي تقاطع نقطهÂ با ضلعBC است(.

1 (6    2 (20  

3 (16    4 (12  

متر است؟ چند سانتياين دو مربع هاي  محيط مجموع. باشد  ع ميمتر مرب سانتي 80برابر  ها هاي آن مساحت و مجموع 2برابر دو مربع،  تشابهنسبت  - 37

1 (32    2 (36  

3 (48    4 (60  

40Âست و داريمميانه ا AM،زير الساقين متساويدر مثلث  - 38  2و 55B̂ ، 1ي زاويهي  اندازهĈكدام است؟

1 (010  

2 (015  

3 (020  

4 (025  

ي عبارت ساده شده - 39
3 6 4

2 3 5

72 3 3
23 2 7

( )

( )

 

 

 

 
كدام است؟

1 (1  2 (7  

3 (14  4 (98  

29ي از رابطهxمقدار - 40 5 125
25 3 27

x x( ) ( ) ( )   ؟كدام است

1 (2  2 (1  

3 (14 (7

70

B C
D E

A

1

MB

A

C
2

1

2

O



8: ي صفحهدهم رياضيآزمون 97مرداد  19 آزمون -)تابستان(ي  پروژه

)1( رياضي

متناهي است؟هاي زير  ز مجموعهيك ا كدام - 41

1 ( 1 2 1A x x , x   2 ( 2
2 1 2A x x , x   

3 (3
1 1
3 2A x x

 
    
 

4 ( 4 1 5A x x ,x   

؟ديگري است ي زيرمجموعهبوده و يكي نامتناهي ذكر شده  ي هر دو مجموعه در كدام گزينه - 42

ي ازهب اعداد حقيقي) 1 0 وعه اعداد صحيحو مجم ,1

ي بازهاعداد صحيح موجود در ) 2 0 ي هبازموجود در  يو اعداد حقيق ,4 1 5,

و مجموعه اعداد طبيعيده رقمي مجموعه اعداد طبيعي ) 3

حسابي و مجموعه اعدادمجموعه اعداد اول ) 4

Bو باشند Uدر مجموعه مرجع مجموعهدو  Bو Aگرا - 43 A B   ،گيري درست است؟ كدام نتيجهباشد )A,B  (

1(A B A 2(A B B 

3(A B  4(A B A 

رسد؟ ميشكل هفتم هاي  چوب كبريت برابر تعداد 9 به ها ي زير، تعداد چوب كبريت ل از دنبالهشكدر چندمين  - 44

 همهفد )1

پنجاه و هشتم) 2

 هفتاد و پنجم) 3

هفتاد و هشتم) 4

اگر - 45 2 5U ,  ي مرجع موعهمج ، 1 4A ,  و 1 3B ,  ،ي  مجموعهباشندA B  شود؟ را شامل ميچند عدد صحيح

1 (2   2 (3   

3 (4    4 (5  

دوم آن است؟ ي  جمله چند برابرششم اين الگو  ي جمله .ي سوم آن است برابر جمله 2يك الگوي خطي،  دوازدهم ي جمله - 46

1 (2  2 (4
3

3 (3
2  4 (37

13

دقيقه 30

 ، الگو و دنباله مجموعه
1فصل 

27تا  1هاي  صفحه

)بخش انتخابي(نگاه به آينده-)1(درس رياضي60تا41هايسؤال
در غير. سؤال پاسخ دهيد 20ايد بايد به اين  را مطالعه كرده) 1(اگر درس رياضي 

.پاسخ دهيد 13تا  11ي   ها در صفحه نهمدرس رياضي  80تا  61هاي  صورت به سؤال اين

1 2 3

.سؤالي نخوانده رد نشويدهيچ از و  توجه كنيدزمان آزمون  پاسخ دادن به سؤاالت تستي به در
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7حسابي ي هالدر دنب - 47 32,a,b,c,d, ،2حاصل
b cام است؟كد

1 (19    2 (19 5/

3 (20    4 (20 5/

نفـر باشـد، 5كدام از اين دو رشته فعاليتي ندارند،   گر تعداد افرادي كه در هيچا. يباليست هستندنفر وال 8نفر فوتباليست و  10نفره،  20در يك كالس  - 48

تعداد افرادي كه هم فوتباليست و هم واليباليست هستند، كدام است؟

1 (2    2 (5  

3 (3    4( 7   

اين دنباله كدام است؟پنجم  ي اول در جمله ي  جملهضرب  حاصلباشد،  32 ي هندسي برابر يك دنبالهاول  ي پنج جملهضرب  اگر حاصل - 49

1 (4    2 (9  

3 (2    4 (8   

50n(U)طـوري كـه   بهباشند  Uرجعمي  هايي از مجموعه زيرمجموعه Bو Aفرض كنيم - 50  30وn(A)  20وn(B)  10وn(A B) 

A)صورت  در اين. باشد B) (B A)   چند عضو دارد؟

1(10   2(20   

3(25   4(15 

Aي اعداد طبيعي و  ي مرجع، مجموعه اگر مجموعه - 51 {n N |n }   Bو  7 { , , } 5 6 Aي ، آنگاه مجموعه8 Bاست........ ي  ، يك مجموعه.

عضوي 7) 2عضوي 6) 1

عضوي 9) 4عضوي 8) 3

Aاگر - 52 {x | x R , x }    2 Bو 2 {x | x R , x }   1 ي مجموعه گاه باشد، آنA B باشد؟ شامل چند عدد صحيح مي

  1) 2    صفر) 1

3 (2  4 (4  

؟نيستي زير متناهي  كدام مجموعه - 53

 ي اعداد اول زوج مجموعه) 1

ي زمين هاي كره ي گربه مجموعه) 2

ي تمام خطوط گذرنده از مبدأ مختصات مجموعه) 3

4ي اعداد طبيعي سه رقمي مضرب  مجموعه) 4

.ر تراز كل شما تأثير داردپاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و د     )گواه( هاي شاهد سؤال
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:باشد، در اين صورت نامتناهياي  مجموعه Bو متناهياي  مجموعه Aاگر - 54

1( A B2.نامتناهي است( A Bنامتناهي است.

3( A B4.نامتناهي است( B Aمتناهي است.

هاي سفيد در شكل نهم كدام است؟ با توجه به الگوي زير، تعداد مربع - 55

1 (121  

2 (72 

3 (90  

4 (89  

Aمرجع باشد و  ي مجموعه Uاگر  - 56 B ،100n(U)  ،20n(B A)   40وn(A)   ،باشدn(B )كدام است؟

1 (20  2 (40 

3 (60    4 (80  

اند؟  نفر هم چاي و هم قهوه نوشيده باشند، چند نفر در اين گروه، چاي يا قهوه يا هر دو را نوشيده 5نفر قهوه و  12نفر چاي،  20اگر در يك گروه،  - 57

1 (25  2 (27  

3 (37  4 (20  

, حسابيي  در دنباله - 58 x , , y , ...120 كدام است؟ y، مقدار30

1 (15  2 (15-  

3 (60    4 (75  

ي يازدهم اين دنباله كدام است؟ باشد، جمله مي 30ي بعدي آن  و مجموع پنج جمله 15ي اول  مجموع چهار جمله ،ي حسابي در يك دنباله - 59

1( 5/7  2( 8  

3 (5/8  4 (9  

3ندسي با جمالت غير صفر،ه ي دنبالهي اول يك  مجموع سه جمله - 60
قدر نسبت اين دنباله كدام است؟. ي دوم اين دنباله است برابر مجموع سه جمله2

1 (2
32 (3 2

3  

3 (2
3  4 (3 3

2  
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نهم رياضي

 است؟ نادرستكدام عبارت  - 61

.اند متشابهباشند،  برابر داشتهرأس  ي كه زاويهالساقين  متساويمثلث  دو) 1
.اند در هر حال متشابهدو مستطيل ) 2
.اند متشابهبرابر داشته باشند، ي  دو لوزي كه يك زاويه) 3
.اند متشابهدر هر حال دو مربع ) 4

1قشه،يك نمقياس  - 62 واقعي چقدر است؟ي  اندازه رداين دو نقطه ي  فاصله. استمتر  سانتي 5/4نقشه ي دو نقطه روي  فاصله. است :200
متر 9) 2كيلومتر 9 )1
كيلومتر 900) 4متر سانتي 9) 3

است؟درست هاي زير  يك از گزاره كدام - 63
.ستا درجه 180برابر هر مثلث خارجي هاي  مجموع زاويه )1
.دو سر آن قطر استهاي  زاويههر قطر، نيمساز ربع، در م) 2
.دارد رقرامثلث  درون  ع هر مثلث،اضالهاي  عمودمنصفمحل برخورد ) 3
.مقابل آن است بر ضلعي وارد  ميانههر زاويه، لساقين، نيمساز ا ويمتسادر مثلث ) 4

FCشكل مقابلدر  - 64 BD، ي  زاويه ˆABC چند درجه است؟

1(55   

2(50 

3(45  

4(40 

32اگر - 65 5k  حاصل است؟ 44kباشد، كدام
1 (100  2 (25  

3 (25
4    4 (25

2
متـر مربـع اسـت؟ چنـد سـانتي   OATمسـاحت مثلـث   . ايـم  متر رسـم كـرده   سانتي 4اي به شعاع  را بر دايره ATو ATدو مماس Aي از نقطه - 66
)3 2AT x  4وAT x  (

1(6   
2(12   
3(14   
4(28 

كدام است؟1F̂ي زاويهصورت  ندر اي. است االضالع متساويBCEمربع و مثلثABCDچهارضلعي - 67

1 (15  

2 (30  

3 (45  

4 (75  

دقيقه 30

  +استدالل و اثبات در هندسه
توان و ريشه

تا پايان توان 4و فصل  3فصل 
صحيح

64تا  32هاي  صفحه

60x3

x5

y

D

BE C

A

F

1

A B

E

CD

F

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته -نهم درس رياضي  80تا   61سواالت 
.پاسخ دهيد 80تا  61ايد بايد به سواالت  پاسخ نداده 10تا  8 يها    در صفحه 60تا  41اگر به سؤاالت 

T

A

O

T
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1اگر - 68 22 1227A ( ) 
  42و 9B ( )    ،گاه آنباشندA B كدام است؟

1 (21
322 (15

32
3 (21

32  4 (15
32  

،باشد BED،140ˆي و زاويه A،120ي اگر زاويه. نهشت هستند هم CDFو ADEدو مثلث ،رو روبهدر لوزي  - 69
؟استچند درجه  EDFˆي گاه زاويه آن

1 (10  

2(15  

3 (20  

4 (30  

ˆ،ABCدر مثلثاگر  - 70 ˆC B ي و نقطهD روي ضلعBC  ،؟نيستصحيح كدام گزينه باشد

1 (1 ˆD̂ C

2 (2ˆ ˆD B

3 (AC AB

4 (AB AD

 
؟نيستزير درست  هاي عبارتك از ي كدام - 71

.االضالعي كه قطرهايش بر هم عمود باشند، لوزي است متوازي) 1
.الساقين است اي كه دو قطرش برابر باشند، متساوي ذوزنقه )2
.مستطيلي كه قطرهايش بر هم عمود باشند، مربع است) 3
.اي كه دو ضلع آن برابر باشند، ذوزنقه است هر چهارضلعي) 4

Aدر شكل زير  - 72  125  وB  40 ي زاويه. است x چند درجه است؟
1 (105  
2 (110  
3 (115 
4 (125  

ABاگر . اند متشابه BCEFو  ABCDدر شكل زير، دو مستطيل  - 73 1  وAD  است؟ BCEFچند برابر  ADEFمساحت  ،باشد 3

  1( 4
3

2 (9
8

3 (10
9

4 (3
2

DB

A

C

1 2

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

D

B

E F

A C

قدر منطبق با ي او چه دهد روش مطالعه كه نشان مياست آموز  هر دانش ي مناسبالگوي مطالعه تشخيص آزمون گواه،هدف از 
  .سؤاالت كنكور است
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AB در شكل زير - 74 BD  وAD DC  وB  50 ي زاويه ي اندازه. است x ؟چند درجه است )B ،C وD اند روي يك خط واقع(.           
1 (35   
2 (5/33  
3 (5/32 
4 (30  

:بر حسب درجه برابر است با xدر شكل زير مقدار  - 75
1 (30 
2 (35  
3 (40  
4 (45  

كدام است؟ ADي ضلع  اندازه. متقاطع هستند Oي  در نقطه CDو  ABهاي  خط موازي و پاره ADو  BCدر شكل زير،  - 76

1( 8  

2 (200
27

3( 6  

4 (9
2

ADدر شكل زير، اگر  - 77 DC ،DB BC  وDBC  100 ي باشد، اندازه DAC است؟ ند درجهچ )A ،D وB اند روي يك خط واقع(.   
1 (20  
2 (10  
3 (25 
4 (15  

BFدر شكل زير  - 78 BD ،CE CD و B C  40 است .BAC  چند برابرFDE است؟ )ABCمثلث است(.     
1 (7  
2 (3 
3 (5  
4 (9  

حاصل عبارت - 79


            
     

4 5 21 9 9
3 2 :برابر است با4

1 (10
2

3
2 (

102
3

3 ( 
 
 

102
3  4 ( 102 3  

حاصل عبارت - 80
22 3 4 3325 0 6 55A ( / ) ( )


    كدام است؟

1( 532 (53  

3( 
2
5

5
3

4 (35
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    نهم علوم 

.......... به نام يك خشكي واحد و بزرگ ي زمين   در سطح كرهسال پيش ميليون  200حدود شناسان معتقدند كه  زمين - 81

.است فرا گرفته بوده......... س بزرگ را اقيانو  كه اطراف آن وجود داشته است

تتيس -آ پانگه) 2 پانتاالسا -گندوانا) 1

تتيس -گندوانا) 4  نتاالساپا -آ پانگه) 3

؟نيستها  جايي قاره جابه ز شواهدهاي زير، ا يك از گزينه كدام - 82

هاي مختلف تشابه فسيل جانداران در قاره) 1

هاي مختلف در قارهقديمي هاي  وجود آثار يخچال) 2

آفريقا غربيي  با حاشيهي آمريكاي جنوبي  قارهي غربي  حاشيهانطباق ) 3

آفريقا و آمريكاي جنوبيهاي   در قارهشناسي  تشابه سنگ) 4

.شود ايجاد مي........... باال و پايين  هاي بين قسمت............ اختالف به دليل دانند كه  مي........... كره را  هاي سنگ  دانشمندان علت حركت ورقه - 83

 كره سست - دمافقط   -كره جريان همرفتي سنگ) 1

كره سنگ -فقط دما  - كره سست همرفتيهاي  جريان) 2

سنگ كره - چگاليفقط  -كره  جريان همرفتي سنگ) 3

 كره سست  - چگاليدما و  – كره هاي همرفتي سست جريان) 4

4شتابوارد شود و كيلوگرمي  3جسم  رب Fاگر نيروي خالص - 84 N

kg
ـ   اگر بدهد،  چـه شـتابي وارد شـود،  كيلـوگرمي  5جسـم   رهمين نيـروي خـالص ب

Nبرحسب

kg
دهد؟ مي

1(2 4/2(3   

3(4 2/4(6 

چترباز وارد شخصبه  كه زمين يگرانشواكنش نيروي  .استدر حال حركت سطح زمين ف به طر چتر خود را باز كرده است كه در حاليبازي چترشخص  - 85

شود؟ به كجا وارد مي ،شود مي

چترِ چترباز) 2 چتربازشخص ) 1

زمين) 4   هوا) 3

دقيقه15

زمين+   نيرو+  حركت چيست 
اي ساخت ورقه

6و  5، 4هاي  فصل
70تا  37هاي  صفحه

)بخش اجباري (نگاه به گذشته-علوم نهمدرس90تا81سؤاالت
.آموزان اجباري استي دانشها براي همهبه اين سؤالپاسخ دادن

چنين هم، توجه كنيد ها ل سؤالدقت بخوانيد و به فع ا را ب ها صورت سؤال. داشته باشيد تمركز،هنگام حل تست
.ي گزينه دقت كنيد ي سؤال و شماره برگ به شماره هنگام عالمت زدن روي پاسخ
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صحيح است؟در مورد نيروي اصطكاك هاي زير  يك از گزينه كدام - 86

.شود ميجسم وارد  ربدر جهت حركت اصطكاك نيروي وقتي جسمي بر روي زمين در حال حركت است، ) 1

.طكاك جنبشي به شدت به مساحت سطح تماس دو جسم بستگي داردنيروي اص) 2

.يابد افزايش ميبين دو جسم نيروي اصطكاك  ،فشرده شوند روي هم بيشترهر چه دو جسم ) 3

.كنيمتا جسم در حال حركت را متوقف  كند به ما كمك ميايستايي نيروي اصطكاك ) 4

آن برابر است؟ جايي بردار جابهي  با اندازهمسافت پيموده شده توسط جسم هاي زير  حالت يك از در كدام - 87

.بزنديك دور كامل  ،شكلاي  جسم روي مسير دايره )الف

.جهت حركت كندبدون تغيير  ،يك خط مستقيمجسم روي  )ب

.)ثابت بايستد(جسم حركت نكند  )ج

.و به مكان ابتدايي حركت خود بازگردد حركت رفت و برگشت انجام دهدك مرتبه يخط  يك پارهجسم روي ) د

د -ج) 4    د -ب) 3  ج -ب) 2  ب -الف) 1

90kmمتوسطبا تندي ، مسافتي را Aاگر اتومبيل - 88

h
120kmبا تندي متوسطسافت را مهمين  Bاتومبيلساعت طي كند،  6در 

h
در چه مدتي طي

كند؟ مي

دقيقه 30ساعت و 4) 2    دقيقه 45و ساعت 3) 1

ساعت 5) 4    دقيقه 50ساعت و 4) 3

متوسـط متحـرك ي سرعت اندازه .كند طي ميرا متر  585معادلمسافتي متر،  10 به شعاعاي  روي محيط دايرهبا حركت ثانيه  20متحركي در مدت  - 89

3(برحسب متر بر ثانيه كدام است؟  (

1 (2
22 (2

2) 4 صفر) 3 2  

0tي اگر در لحظه. كند ميحركت در يك مسير مستقيم به طرف شرق ثانيه مربع متر بر  6متحركي با شتاب  - 90   و به طرف ر ثانيهمتر ب 10سرعت آن

5tي در لحظه ،باشدشرق  s سرعت آن چند متر بر ثانيه است؟ اندازه

1 (10   2 (20  

3 (30   4 (40  
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1فيزيك 

و تكامل علم فيزيك نقش داشته است؟همه در پيشبرد بيش از هاي زير  گزينه يك از كدام - 91

 آزمايش و مشاهده در فيزيك) 1

هاي فيزيكي و اصالح نظريهپذيري  آزمون) 2

دانان فعال فيزيكورزي  و انديشه تفكر نقادانه) 3

هاي فيزيكي ها و نظريه مدل) 4

است؟صحيح هاي زير  گزينهيك از  كدام - 92

.شودكار انجام  ممكن است جا نشود، كه جابهنيرو بر جسمي وارد كردن  با) 1

.استمنفي باشد، كار آن نيرو  90كمتر ازجايي  نيرو و جابهي بين  زاويه در صورتي كه) 2

.باشد مثبتكار آن نيرو ممكن است شد، با 90بيشتر از جايي نيرو و جابهي بين  كه زاويهدر صورتي  )3

.استترين مقدار نيرو بيشتوسط آن  كار انجام شده  وارد شود،به جسم جايي  جابهوقتي نيرو در جهت ) 4

ثانيه كدام است؟ بر مترسب اتومبيل برحتندي . كند طي ميساعت  2ثابت در مدت با تندي اين مسافت را اتومبيلي . است 180kmمسافت بين دو شهر - 93

1 (2 5/2 (9  

3 (25  4 (90  

9160الكترونبار الكتريكي ي  اندازه - 94 10 pC درستي آمده است؟ بهدر كدام گزينه ادگذاري علمي نمالكترون با رعايت ي بار الكتريكي  اندازه. است

1 (16160 10 C    2 (18160 10 mC  

3 (141 6 10/ C 4 (161 6 10/ mC

1( ست؟فرسنگ كدام ابرحسب اين فاصله  .است 936kmي تهران تا شيراز فاصله - 95 104cmÌnl 1و 6000ª¹woÎ Ìnl(

1 (50   2 (100  

3 (150  4 (200  

دقيقه 15

كار،+ گيري  فيزيك و اندازه
انرژي و توان

تا پايان كار 2و فصل 1فصل 
انجام شده توسط نيروي ثابت

34تا  1هاي  صفحه

)بخش انتخابي(نگاه به آينده-)1(فيزيكدرس100تا91هايسؤال
صورت در غير اين. سؤال پاسخ دهيد 10به اين ايد بايد  را مطالعه كرده) 1( فيزيكاگر درس 

.پاسخ دهيد 19و18يهادر صفحهنهمعلومدرس110تا101هايبه سؤال

.تري از مفاهيم و مسائل فيزيك خواهيد يافت ايد به زندگي واقعي، درك بيش با نزديك كردن آنچه كه آموخته فيزيك در درس
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به درستي برقرار شده است؟ير هاي ز شده، چه تعداد از تساوي ايراني دادهبا توجه به يكاهاي قديمي  - 96

گندم 96=نخود 24= مثقال 1، مثقال 640= سير 40= من تبريز 1، من تبريز 100= خروار 1

من تبريز 1= گندم 6144 )ج  سير 1= نخود 384 )ب  خروار 1= سير 4000) الف

  1) 2 صفر) 1

3 (2  4 (3  

0آنبندي  درجه ي كشي كه كمينه خط توسط طول يك مداد، - 97 1/ mm  ،كدام است؟ كش اين خطگيري  خطاي اندازه .شده استگيري  اندازهاست

1(0 005/ mm2(0 005/ cm

3(0 01/ mm4(0 01/ cm

شـود؟ كشور در طول يك سال چنـد ليتـر مـي   جويي در مصرف آب  صرفهي بزرگي  تخمين مرتبهجويي كند،  صرفهروزانه يك ليوان آب اگر هر شخص  - 98

.)ليتر آب است 1ليوان آب، معادل  5و نفر در نظر بگيريد ميليون  80جمعيت كشور را (

1 (510   2 (910  

3 (1310  4 (1710  

30مايعي به چگالياز  220cm،3550cmمقطع و مساحت سطح 30cmبه ارتفاعاي   استوانه در - 99 8 g
/

cm
گرم 270به جرم  اي اگر گلوله. وجود دارد

32و چگالي 7 g
/

cm
ريزد؟ مايع از ظرف بيرون ميمايع كنيم، چند گرم وارد به آرامي 

1 (80   2 (40  

3 (50  4 (100  

متر بر ثانيه 2 در راه برگشت و درصد از جرمش كاسته شود 19ي بار،  تخليه هنگامدر  كاميوناگر . در حال حركت است vبا تندي Mبه جرمكاميوني  - 100

كدام است؟برحسب متر بر ثانيه  vتندي. يابد ميدرصد افزايش  44بيفزايد، انرژي جنبشي آن  هنگام رفت در تندي خود بر

1 (6  2 (8  

3 (10  4 (12  
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علوم نهم

. شـود  رانده مـي   فرواي  قارهي  به زير ورقهي اقيانوسي  ورقه، اي ي قاره اقيانوسي با ورقهي  ورقه هنگام برخورد در - 101

علت اين امر چيست؟

ي اقيانوسي نسبت به ورقه اي ي قاره ضخامت بيشتر ورقه) 2  اي ي قاره نسبت به ورقه اقيانوسي ي ورقهچگالي بيشتر ) 1

ي اقيانوسي نسبت به ورقهاي  ي قاره چگالي بيشتر ورقه) 4  اي قاره ي نسبت به ورقه ي اقيانوسي ورقهضخامت بيشتر ) 3

؟نيستصحيح زير هاي  عبارتيك از  كدام - 102

.دهد، ممكن است سونامي ايجاد گرددلرزه يا آتشفشان رخ  ها زمين هنگامي كه در بستر اقيانوس) 1

.دشون بندي مي ي زمين به دو دسته درزه و گسل، تقسيم هاي پوسته شكستگي) 2

.شود آتشفشان ميو باعث ايجاد دهد  رخ ميها  اقيانوس بيشتر در بستر امتداد لغزحركت ) 3

.شود جديدي ساخته ميي  و ورقهآيند  گوشته باال ميمواد مذاب از هم، كره  سنگهاي   ورقهدر محل دور شدن ) 4

پيموده شده توسط اتومبيلمسافت . رسد مي Bي  به نقطهشكل مسير نشان داده شده در و پس از طي  كند ميشروع به حركت  Aي اتومبيلي از نقطه - 103

از راست به چپ كدام است؟اتومبيل برحسب متر به ترتيب  جايي جابهبردار ي  و اندازه

1000و 1000)1

630و 1000)2

1000و 630)3

630و 550)4

  .............  نكرده باشد، يتندي متحركي در مسيري تغييراگر   - 104

.ماً يكنواخت استحركت آن الزا) 1

.روي خط راست استحركت آن الزاماً يكنواخت ) 2

.است، غيرصفر حركت آنمتوسط شتاب ي   اندازه) 3

.حركت آن الزاماً غيريكنواخت روي خط راست است) 4

  ؟، صحيح هستندچه تعداد از موارد زير - 105

.شوند وارد ميدو جسم  با يكديگرند و برجهت  و هماندازه  همي كنش و واكنش، همواره هانيرو )الف
.شوند همواره همراه هم ظاهر مي ،نيروهاي كنش و واكنش )ب
.شود جسم وارد مي روي گرانشي است كه از طرف زمين برجرم جسم برابر با ني )ج
.داردگيرد كه اين شتاب با جرم جسم نسبت مستقيم  هرگاه بر جسم نيروي خالصي وارد شود، جسم تحت تاثير آن نيرو شتاب مي) د
1 (1   2 (2   
3 (3   4 (4 

دقيقه 15

زمين+   نيرو+  حركت چيست 
اي ساخت ورقه

6و  5، 4هاي  فصل
70تا  37هاي  صفحه

A

B
300m

630m

150m

250m 1
0

0
m

200m

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته-علوم نهم درس  110تا  101سواالت 
.پاسخ دهيد 110تا  101ايد بايد به سواالت  پاسخ نداده 17و  16 يها    در صفحه 100تا  91اگر به سؤاالت 

.است كتاب تابستان ،توانند از آن بهره بگيرند آموزان در تابستان مي بهترين منبعي كه دانش
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18ثانيه از 5مدت خودرويي را در در يك مسير مستقيم، سرعت  اي راننده ،مطابق شكل - 106 km

h
72به km

h
برحسبخودرو شتاب متوسط . رسانده است

؟كدام استاز راست به چپ به ترتيب شتاب متوسط تر بر مربع ثانيه و جهت م

1 (10 به طرف شرق ،/8

2 (10 به طرف غرب ،/8

 به طرف شرق ،3) 3

به طرف غرب ،3) 4

طـي شـده توسـطاگر مسـافت  . كند دقيقه طي مي 1در مدت  Bي  نقطه تا Aي  نقطه را ازدايره  دو نيممتشكل از مسيري شخصي مطابق شكل زير،  - 107

3( است؟ ثانيه بر متر چندشخص ي سرعت متوسط  ندازهاباشد، متر 120صخش (

1(2   

2(2
3  

3(5
4  

4(4
3

را با) به سمت شرق( ر مسيابتداي كيلومتر  300كند كه  طي ميرا به اين صورت مطابق شكل زير Bو Aبين دو شهركيلومتري  650مسيراتومبيلي  - 108

مدت زماناتومبيل در كل تندي متوسط . ايدپيم ميثانيه  بر  متر 35با تندي متوسطرا ) به طرف شمال( ي مسير  مانده و باقيمتر بر ثانيه  20تندي متوسط 

مسير چند كيلومتر بر ساعت است؟پيمودن 

1(26    2(27   

3(93 6/4(97 2/

22شتاببا 2Fو1Fتاثير نيروهاي تحت جسمدر شكل مقابل اگر  - 109 m

s
چند 2Fممكن  مقداربيشترين و كمترين ي  اندازهاختالف در حال حركت باشد،  

10ونظر كنيد  صرفاصطكاك نيروي از ( نيوتون است؟ N
g

kg
 است(.

1(4    2(6   

3(8   4(12 

F)و نيروي گرانشي4Nنيرويدر اثر اعمال شكل، مطابق  - 110 212شتاب ، جسم با( m

s
جرم جسم چند كيلوگرم است؟. كند سقوط ميبه طرف زمين 

10نظر كنيد و  از نيروي اصطكاك صرف ( N
g

kg
(

1(8    
2(1   
3(4   
4(2 

m

F=4N Fوزن

زم�ن

F
1

=20F
2

m =2 Nkgزمين

 وزن
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1شيمي 

.گويند مي........... گويند كه به آن عدد  از هر ذره، يك مول از آن ذره مي........... ها به  دان شيمي - 111

1 (226 02 10amu / 2 (226 02 10/  آووگادرو

3 (236 02 10amu / 4 (236 02 10/  آووگادرو

امروزي درست است؟ اي دورهكدام مطلب در مورد جدول  - 112

.اين جدول داراي هفت دوره و هشت گروه است) 1

.يك دوره از جدول جاي دارند، مشابه است خواص شيميايي عنصرهايي كه در) 2

.هفت جدول تناوبي به عنصر نيتروژن تعلق دارد ي هشمار ي هخان) 3

.زايش جرم اتمي سازماندهي شده استاين جدول براساس اف) 4

.باشد مي...........  amuطور تقريبي به است و جرم اتمي ميانگين اين عنصرمربوط ...........  هاي عنصر شكل زير به ايزوتوپ - 113

  51/36 –گوگرد ) 2   48/35 –گوگرد ) 1

 48/35 –كلر ) 4   51/36 –كلر ) 3

موارد زير درست معرفي شده است؟ چند مورد از - 114

هليم: مشتريي  سيارهترين عنصر در  فراوان )الف

اكسيژن: در زمينفراوان  اًنسبتدومين عنصر  )ب

گوگرد و اكسيژن: زمين و مشتري هاي  سيارهفراوان در عنصر  8مشترك بين  عنصرهاي )پ

منيزيم: زميني  سيارهترين فلز در  فراوان )ت

1 (1  2 (2  

3 (3  4 (4 

به دست آورد؟ عنصرهااي  جدول دوره ي هاز يك خان توان نميكدام يك از اطالعات زير را  - 115

دوره ي هشمار) 2   گروه  ي هشمار) 1

عدد جرمي) 4   الكترون و پروتونهاي  شمار ذره) 3

دقيقه15

باي هستيكيهان، زادگاه الف
ها تا پايان شمارش ذره 1فصل 

ها از روي جرم آن
19تا  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

.يدها و نمودارها را با دقت بخوان ، زيرنويسها كلش است،مهمترين منبع مطالعاتي شما  كتاب درسي
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.)از راست به چپ بخوانيد(دهد؟  مي را به درستي نشان) ب(مورد و پاسخ ) الف(جاهاي خالي مورد  هاي كدام گزينه، واژه - 116

.درصد كمتر است........... از  د و فراواني آن در مخلوط طبيعيرو در راكتورهاي اتمي به عنوان سوخت به كار مي........... ايزوتوپ   )الف

شود؟ تيروئيد استفاده مي ي هاز كدام راديوايزوتوپ براي تصويربرداري غد) ب

1 (99 2350 7Tc / U  2 (99 2380 7Tc / U 

3 (59 2357Fe U    4 (59 2387Fe U 

زير صحيح است؟ مطالباز مورد چند  ،است اي دورهزير كه بخشي از جدول جدول با توجه به  - 117

.نداردشيميايي تمايلي به انجام واكنش  Fعنصر) الف

.تشكيل دهندتوانند يون يك بار منفي  مي Eو Dعنصرهاي) ب

.جدول هستند دورهمتعلق به يك  Bو Aعنصرهاي) ج

.است عنصرهاترين عدد اتمي در بين اين  داراي بيش Cنصرع) د

1 (1  2 (2  

3 (3  4 (4 

...........  به جزتمام موارد زير صحيح هستند  - 118

1سنجند كه جرم آن  اي مي ها را با وزنه جرم اتم) 1
.است 12 -توپ كربن وجرم ايز12

0كترون و پروتون را به ترتيب به صورت ال) 2
1e  1و

1p دهند نشان مي.

45و جرم الكترون 1amuجرم پروتون و نوترون حدود ) 3 10 amu است.

.است (amu)ه، واحد جرم اتمي گيري جرم در آزمايشگا ترين يكاي اندازه رايج) 4

119 -  219 03 10/   32چند مول و چند گرم گوگرد است؟ شامل اتم گوگرد g(S )
mol



1 (21 5 10/  ،4 8/ 2 (0 2/  ،0 64/

3 (0 2/  ،6 4/ 4 (21 5 10/  ،0 48/

6هاي مول از اتم 50 ،طبيعي ليتيم ي هدر يك نمون - 120
3Li 7و

3Li ،6هاي هاي اين نمونه را اتم به طوري كه سه مول از اتم وجود دارند
3Li دهند تشكيل مي.

جرم اتمي ميانگين عنصر ليتيم در اين نمونه كدام است؟

1 (64/6  2 (74/6  

3 (94/6  4 (84/6  

18  17  16  15  
D     A 

F   E     B 
C 
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علوم نهم

؟نيستهاي زير صحيح  كدام يك از گزينه - 121
هـا سـال ميليونداشته است كه وجود بزرگ و واحد يك خشكي ي زمين  در سطح كره ميليون سال پيش 200حدود ) 1

.تقسيم شد و گندوانالورازيا هاي  به خشكي بعد
.س پر كرده بودتتيو گندوانا را درياي  لورازيابين ) 2
.وجود آورده است هاي امروزي را به قاره ،جايي هتر تبديل شده و پس از جاب ازيا به قطعات كوچكرلو خشكي تنها) 3
.كند مذاب دارد، حركت مي كره كه حالت خميري و نيمه كره بر روي سست هاي سنگ ورقه) 4
جا نشده هاي دو طرف شكستگي نسبت به هم جابه شود كه اگر سنگ ي زمين مي هاي پوسته باعث شكستن سنگ............... هاي  حركت ورقه  برخي مواقع، - 122

.آيد به وجود مي ...............باشند، 
گسل -كره سنگ) 2 گسل -كره سست) 1
درزه -كره سنگ) 4 درزه -كره سست) 3
است؟ نادرستاز موارد زير  يك كدام - 123

.ها را مطرح كرد گسترش بستر اقيانوس ي هاولين بار وگنر فرضي) الف
.كنند مي نزولها به بستر اقيانوس  اقيانوس وسطره از قسمت مواد مذاب نشأت گرفته از سست ك  ها، اقيانوسگسترش بستر  ي اساس فرضيه بر) ب
.قيانوس آرام استاخيز اطراف  خيز جهان، كمربند لرزه ترين نواحي لرزه يكي از مهم) ج
ب -الف) 2   ج -ب ) 1
فقط الف) 4 ج -الف) 3
است؟چه تعداد از موارد زير صحيح  - 124

.نامند را مسافت پيموده شده مي شده بين شروع تا پايان حركت كل مسير طي) الف

kmكه برحسبرا اي  كه تندي براي آن) ب
h

mبرحسب ،بيان شده است
s

.تقسيم كنيم 6/3بيان كنيم كافي است عدد تندي را بر 

.جابجايي آن با هم برابرندي  اندازه، مسافت طي شده و ندهدتغيير  حركت كند و جهت حركت خود را نيز مسيري مستقيماگر جسمي در امتداد ) ج
1 (1  2 (2  
.هيچ كدام از موارد ذكر شده صحيح نيست) 4   3) 3
نيروي خالصي كه به ي ه، اختالف اندازرا هل دهندساكني جسم  50Nو 100Nيها با نيروبه ترتيب  ،)2(و ) 1(هاي آموز اگر دانش ،زيرهاي  در شكل - 125

.)نظر كنيد از هر گونه اصطكاك صرفه(است؟  نچند نيوتو) ب(و ) الف(شود در دو حالت  جسم وارد مي

  
.)دهد به سمت چپ هل مي) 2(موز آ است و دانشبه سمت ر) 1(موز آ دانش(        .)                   دهند آموز به سمت چپ هل مي هر دو دانش( 

1 (50  2 (100  
3 (150  4 (200 

دقيقه15

زمين+  نيرو+  حركت چيست 
اي ساخت ورقه

6و  5، 4 هاي فصل
70تا  37هاي  صفحه

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

زمين زمين

(1)

(ب)

(2)

(الف)

(2)

(1)

:علوم نهمدرسشهريور 2ي آزمون  برنامه
100تا 71هاي  ها، صفحهماشين+فشار و آثار آن+آثاري از گذشته زمين



23: ي صفحهدهم رياضيآزمون 97مرداد  19 آزمون -)تابستان( ي هپروژ

شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي):):سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي

است؟ نادرستي كنش و واكنش ها هاي زير در مورد نيرو كدام يك از گزينه - 126
.كند رباي اولي را دفع مي ز آهنكند و آهنرباي دومي ني هم نزديك كنيم، آهنرباي اولي آهنرباي دومي را دفع مي ربا را به نام دو آهن هاي هم اگر قطب) 1
.كند اندازه و در همان جهت به شخص وارد مي كند و ديوار نيز نيرويي هم شخصي به ديوار نيرو وارد مي) 2
.كند ذب ميكند و بار منفي نيز بار مثبت را ج كنيم بار مثبت، بار منفي را جذب مي هم نزديك مي وقتي دو جسم باردار الكتريكي مثبت و منفي را به) 3
.كند، به قانون سوم نيوتون معروف است ي بين نيروهاي كنش و واكنش را بيان مي اي كه رابطه رابطه) 4

0حالت سكون جسمي از - 127 0(v(t ) )  26در مسيري مستقيم با شتاب متوسط m
s

ين جسم پسا ي سرعت اندازهآيد،   حركت در مي  به  غربدر جهت   

بر حسب متر بر ثانيه كدام است؟ثانيه  10از گذشت 
1 (240  2 (120  
3 (60  4 (30 
سرعت متوسط آن برحسب متر بر ي هانداز ،ثانيه نصف محيط دايره را پيموده باشد 6اگر در مدت . كند متر حركت مي 3اي به شعاع  شخصي روي دايره - 128

)3ثانيه كدام است؟  ) 

1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  
بـا شـتاب) شـود  كه توسط موتورش تامين مي( ران  تحت تاثير نيروي پيشفقط كيلوگرمي را نشان مي دهد كه  4شكل زير، يك ماشين اسباب بازي   - 129

2 N
kg

اسباب بازي چند نيوتون و در كدام جهت است؟، نيروي خالص وارد بر ماشين .)جهت شتاب در شكل مشخص شده است(كند  حركت مي 

.)نظر شود از نيروي اصطكاك صرف( 
در جهت شتاب 8) 1
خالف جهت شتاب2) 2
در جهت شتاب2) 3
خالف جهت شتاب8) 4

0متوسط ركي، مسافتي را با تنديمتح - 130
mv
s

0 متوسط ثانيه طي كرده و همان مسافت را با تندي 3در مدت  20 m(v )
s

  گردد مي ثانيه باز 2در مدت.

چند متر بر ثانيه است؟رفت و برگشت تندي متوسط در كل حركت 
  24) 2صفر) 1
3 (40  4 (48 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ضعيف) 4متوسط) 3خوب) 2  خيلي خوب) 1




