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آورندگان آزمون پديد
طراحان

مسئولين درس

 مسئولين درس گروه مستندسازي ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون نام درس
الناز معتمدي  پور خان سپهر حسن  هانيحميد اصف  فارسي نهم

محدثه پرهيزكار  سيدمحمدعلي مرتضوي  رضا معصومي عربي  نهم

پيشه فاطمه فالحت  عبدالرشيد شفيعي  جواد مؤمني  انگليسي نهم  زبان

فروشان ايمان چيني   نهم و دهم رياضي
سروش كريمي مداحي –كفش  حميد زرين

يكتا هانيه ساعي
يئنرگس شيرو –فرزانه دانايي

كفش حميد زرين  علوم نهم
 –يعالهام شفي –نژاد ايمان حسين –علي علمداري

 عرفان مختارپور –بابك اسالمي
اكبري ليدا علي

اكبري ليدا علي   علمداري علي –فرد اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي  زيست دهم

الهه شهبازي  مجيد بيانلو –صفت علي حسني –ايمان حسين نژاد   علي علمداري  شيمي دهم

 گروه فني و توليد

محيا اصغري  مدير گروه
شيال كياني  دفترچهمسئول 

عليمحمدي جاللي  مهين  حروفچين
فاطمه علياري: آرايي نگاري و صفحه حروف/ معصومه شاعري: مسئول دفترچه/ محمدعلي مرتضوي سيد: مدير گروه  عموميگروه 

ليال ايزدي –پيشه  فالحت فاطمه: مسئول دفترچه /مريم صالحي: مدير گروه گروه مستندسازي
رضا سعدآبادي علي  ناظر چاپ

 نام طراحاننام درس
سيدمحمدعلي مرتضوي - يتا محمدزادهآگ - پور خان سپهر حسن - حميد اصفهاني  فارسي نهم
آرش معاون سعيدي - مريم آقاياري - ميدرويشعلي ابراهي عربي  نهم

جواد مؤمني - علي شكوهي - عبدالرشيد شفيعي - ميرحسين زاهدي - ندا باران طلب  انگليسي نهم  زبان

 نهم و دهم ياضير
–هانيه ساعي يكتا –شكيب رجبي  –امد خاكيح –مهرداد خاجي –پور  خان سهيل حسن –محمد پوراحمدي  – علي ارجمند

مبينا عبيري –سلطاني نيما –سجاد ساالري

علوم نهم
–جاد ساالريس –يكتا هانيه ساعي –كفش حميد زرين –اسماعيل حدادي –علي پلچي –مرتضي اسداللهي –روزبه اسحاقيان

مرتضوي علي محمد –مداحي سروش كريمي سيد –معصومه عليزاده –هادي عبدي –الهام شفيعي –آرمين سعيدي سوق
محمود نصرتي ناهوك –مهرداد محبي –يسعيد شرف –پيمان رسولي-فرهاد تندرو –توحيد بابايي – منش رضا آرين  زيست دهم
محمدرضا وسگري –علي مؤيدي –سينا مرتضوي سيد –ژاد  ن محمد فالح – هادي زمانيان –ذاكريحسن  – طاهر خشك دامن –زاده  بهزاد تقي  شيمي دهم



  4: صفحة دهم عمومي پاية 97 شهريور 2آزمون  - تابستان پروژة

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

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

جمله) 2پويه )1
تهمت) 4نهان) 3

 اماليي دارد؟ نادرستي كدام بيت - 2

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

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

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

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

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

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

 مشخّص شده است؟ نادرستشخص و شمار كدام فعل  - 5

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

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

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

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

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

 دارد؟» تلميح«كدام بيت  - 8

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

 ه آشكارتر است؟در بيت زير كدام آراي - 9

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

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

نهم فارسي
:فارسي

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

:نگارش
70تا  45هاي  صفحه

دقيقه 10



  5: صفحةدهم عمومي پاية97 شهريور 2آزمون  - تابستانپروژة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دقيقه 10نهمعربي 

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

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

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

…(22)… friends are very good. 

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

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

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

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

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

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

A: What’s her …(25)… job? 

B: She likes to be a psychology teacher. 

A: Is that a …(26)… job? 

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

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

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

A: Who …(27)… the lost kids? 

B: The police officer gives them a helping hand. 

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

A: …(28)… is your sister? 

B: She is 8 years old. 

A: …(29)… does she go to school? 

B: She goes to school every morning. 

A: Do you …(30)… her to school? 

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

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

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

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

نهمانگليسي  زبان دقيقه 10

Festivals and 
Ceremonies / Services

4و  3 هاي  درس
68تا  49هاي  صفحه

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

mark the answer on your answer sheet. 



  7:  ةصفحپاية دهم تجربي اختصاصيشهريور 2زمون آ -پروژة تابستان 

  

0اگر دو عدد  - 31 /و  /00173  30 024 بنويسيم، 10mbو  10na صورت بهترتيب  بهنماد علمي  بارا  10

aحاصل  b m n   ؟است كدام 

1 (3 87/2 (3 87/

3 (4 87/4 (4 87/

؟است نادرستزير  هاي نام اتحاد در كدام يك از عبارت ياتجزيه  - 32

x]اي اتحاد مربع دوجمله[ yx y (x y)   2 2 الف(   22

x]   اتحاد جمله مشترك[ x (x )(x )    2 13 36 4 ب(   9

x]   اتحاد جمله مشترك[ x (x )(x )    2 2 3 3 ج(   1

x]   اتحاد جمله مشترك[ x (x )(x )    2 3 2 2 د(   1

yx]اتحاد مزدوج[ (x y) (x y)   2 هـ(   24

ج -ب ) 2هـ -ب  - الف ) 1

هـ -د  - ج ) 4هـ -ج  -ب ) 3

حاصل عبارت زير كدام است؟ - 33

45 160 20 250
72 32 2

A
  


 

1 (5
2   2 (5

2

3 (5 10
2
4 (10 5

2


حاصل عبارت زير كدام است؟ - 34

2 5 10 2
2

( )( )
?

 


1 (22 (3

3 (2 5
2


  4 (3 

  دقيقه 30اجباري -رياضي نهم 

ياضي نهمر
هاي جبري عبارت/  توان و ريشه

5از ابتداي نمادعلمي و فصل  4هاي  فصل
94تا  65هاي  صفحه

--- ---------------  
رياضي دهم

مثلثات/  و دنباله ، الگو مجموعه
دايرة مثلثاتيتا پايان  2و  1فصل 

41تا  1هاي  صفحه

  )اجباري(نگاه به گذشته  – نهمدرس رياضي  40تا  31هاي  سؤال
 .آموزان اجباري است ي دانش پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همه

 محل انجام محاسبات
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2 ةمجموعه جواب نامعادل - 35 1 2 33 25 2 3 10
x x

(x ) (x )     كدام است؟

1 (3 5x /   2 (3 5x /   3 (4 5x /   4 (4 5x /

xعبارت  ةكدام عامل در تجزي - 36 x x 3 224  ؟نداردوجود  10

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

a)شكل كدام است؟  اين مساحت .تندهس بر هم عمود ،اضالع مجاور تمام  ،در شكل زير - 37 b)  

1 (4b( b a)

2 (2 3(a b) ab 

3 (4a(a b)

4 (2 23 4b a

Aمجموعه ترين عضو  ترين و كوچك بزرگ - 38 , ( / ) , , ( / )      
  

3 33 319 271 0 2 0 1627 125

؟از راست به چپ كدام است ترتيب به

1 (,
2 125
3 8   2 (,

3 125
5 8   3( ,

2 5 53   4 (,
3 5 55 

، روي محور اعداد كدام است؟اند بيان شده به زبان فارسي در زيرنمايش اشتراك دو نابرابري زير كه  - 39

.تر است كوچك همان عددواحد از  300حداكثر  آن عددبرابر  نصف عددي با دو جمع حاصل )الف

.رسد واحد نمي 100به  آن عددبا دو برابر  يثلث مجموع عدد )ب

1 (2 (

3 (4 (

)حاصل عبارت - 40 ) ( )
A

( )

   


 

2 33

3
3 10 3 10

80 64 320 2
كدام است؟ 

2)2  صفر) 1
63 (1

2 10
4 (1

34

 محل انجام محاسبات
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3( )2( )1( )

  

اگر  - 41 1 2 3A , , ، B , , , 1 2 3 4،  3 4 5C , , گاه باشد، آنع جو مجموعة اعداد طبيعي مجموعة مر

A ةمجموع B C   چند عضو دارد؟

  3) 4  2) 3  1) 2صفر) 1

Aاگر  - 42 B ،گاه كدام گزينه همواره صحيح است؟ آن باشد

.نامتناهي است Bنامتناهي باشد،  Aاگر ) 1

.تناهي استم Bمتناهي باشد،  Aاگر ) 2

.متناهي استنا Aمتناهي باشد، نا Bاگر ) 3

.متناهي است Aمتناهي باشد، نا Bاگر ) 4

4Aاگر  - 43 B [ , )    2و 8A B [ , ) اشند، بA B  باشد؟ تواند نميكدام گزينه

1 (2 (4 2[ , )

3 (8[ , )4 (1 2[ , ]

نفر از 5اگر . ضو گروه تئاتر هستندنفر ع 15نفر عضو گروه سرود و تعداد  25نفري، تعداد  45يك كالس  در  - 44

است؟ نادرستكدام گزينه زير  ،آموزان اين كالس عضو هر دو گروه باشند دانش

.نفر حداكثر عضو يك گروه هستند 30) 2  . نفر فقط عضو گروه تئاتر هستند 10) 1

.نفر حداقل عضو يك گروه هستند 35) 4  .نفر عضو هيچ گروهي نيستند 10) 3

باشد، قدر نسبت اين دنباله 183و جملة هفدهم آن  260حسابي  ةبيست و چهارم يك دنبالاگر جملة  - 45

كدام است؟

1 (9  2 (9 -  3 (11  4 (11 -  

؟خواهد شد 155 با در كدام مرحله برابر هاي سياه دايره، تعداد الگوي زيردر  - 46

1 (50  

2 (51

3 (52  

4 (53  

،برابر زوج جملهشماره ، حاصل ضرب جمالت با با جمالت مثبت هندسي ةجملة اول يك دنبال بيستدر  - 47

كدام است؟ دنبالهجملة يازدهم اين . است 1024

1 (10
4
2

2 (1
23 (2  4 (2 

  

  

)انتخابي(نگاه به آينده  –دهمدرس رياضي  50تا  41هاي  سؤال  انتخابي  -رياضي دهم 
   .يددهپاسخ  سؤال 10اين ايد بايد به  را انتخاب كرده دهم س رياضياگر در انتخاب واحد، در

.پاسخ دهيد نهمدرس رياضي  60تا  51هاي  ها به سؤال صورت بايد به جاي آن در غير اين
 محل انجام محاسبات

تر باشد، بين شركت در آزمون و تحليل آن كم ةهر چه فاصلو  ي بسيار مهمي در آزمون دادن است تحليل آزمون، مرحله
  .بازده و اثرگذاري آن بهتر خواهد بود
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3 3

0sinاگر  - 48 cot    0وsin cos   گاه انتهاي كمان  باشد، آن مثلثاتي واقع است؟ ةدر كدام ناحي

چهارم) 4  سوم) 3  دوم) 2  اول) 1

180اگر - 49 270    1و
2

m
cos


  ،حدودباشدm كدام است؟

1 (0 1m 2 (1 0m  

3 (1 1m  4 (2 2m  

واحد باشد، محيط ذوزنقه كدام است؟ يكمطابق شكل، اگر ارتفاع ذوزنقه  - 50

1 (7 3 2 

2 (5 2 3 2 

3 (7 2 3 2 

4 (5 3 3 2 

عبارت حاصل - 51
4 3

7
3 6 10 9 10

2 10
( / ) ( )   


كدام است؟صورت نماد علمي  به

1 (92 10   2 (72 10

3 (72 10   4 (92 10

12 اگر - 52 4 5
q q

    ،2 حدودصورت  در اينباشد 1q  ؟كدام است

1 (792 1 9q      2 (792 1 9q    

3 (682 1 9q      4 (682 1 9q    

0xاگر  - 53 y  تساوي باشد و(x y) (x y)

y
(xy) ( )

x

  


2 2

2 2
؟كدام است xباشد، حدودبرقرار 6

1 (1
3x  2 (x  

1 03
3 (3x  4 (x  3 0

  )انتخابي(نگاه به گذشته  -نهم درس رياضي  60تا  51هاي  سؤالانتخابي -رياضي نهم 
  ؛پاسخ دهيد  سؤال 10اين  ايد بايد به دادهپاسخ ن 50تا  41هاي  اگر به سؤال
 .صورت به سراغ درس بعدي برويد در غير اين 

 محل انجام محاسبات



11: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيشهريور 2زمون آ -پروژة تابستان 

xدر تجزية عبارت  - 54 x 22 8 ؟كدام عامل وجود دارد 42

1 (x  22 (x  7

3 (x  74 (x  2

Aاگر  - 55






3

3 3

1250
3

16 54
)و )

B



3 5 81 2 9

39 2
Aباشد، حاصل  

B
؟كدام است

1 (1
2

2 (3
3

3 (2
34 (3

2

0aاگر  - 56   0وb 3حاصل  ،باشد 3 9 2 68 3a b a b كدام است؟

1 (3ab   2 (3ab   3 (35ab   4 (35ab

)حاصل عبارت - 57 / ) ( / )( / ) ( / )

( / ) ( / ) ( / )( / )

 

 

2 2

2 2
1 2 2 1 2 7 8 7 8

2 95 0 05 2 2 95 0 05
كدام است؟

1 (27   2 (3   3 (9   4 (81 

است؟كدام  Aمقدار عبارت  - 58

7 4 3 7 4 3A     

1 (14   2 (14   3 (4   4 (2 3 

5حاصل عبارت  - 59 125 75 50
2 10 6 2

A
  


  

كدام است؟ 

1 (5 2
3
2 (5

2

3 (5 2
3
4 (5 2

2

2ان حاصل عبارت رقم يك - 60 2 2 2 2 2 21 2 3 4 9 10 11...       ؟كدام است

1 (4   2 (5   3 (6   4 (7 

 محل انجام محاسبات
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است؟ نادرستكدام جملة زير  -61

.شوند هاي سخت هستند به فسيل تبديل مي تنها جانداراني كه داراي قسمت )1

.هاست تر از ديگر محيط هاي دريايي بيش ها در محيط تنوع فسيل) 2

.ما عواملي هستند كه مانع فسيل شدن جانداران هستندرآب و گ ،اكسيژن) 3

.شود و معادن نمك فسيل تشكيل مي هاي طبيعي در يخچال )4

است؟ در كدام گزينه به درستي آمده ،فسيليهاي  شناسان براي شناسايي و اكتشاف ذخاير سوخت بررسي زمين درست ها و ترتيب روش -62

شناسي در سطح زمين هاي هوايي و شواهد زمين اي، عكس استفاده از تصاوير ماهواره) آ

منظور بررسي احتمال وجود ذخاير به ،هاي دورسنجي و ديگر روشاي  استفاده از امواج لرزه )ب

شافي به منظور اطمينان از كيفيت و كميت ذخايرتهاي اك حفر چاه) پ

هاي سنگي اعماق زمين برداري از اليه نمونه) ت

آ، ب، پ، ت) 2ب، پ، ت، آ) 1

آ، ب، ت، پ) 4پ، ت، آ، ب) 3

.)اند هاي رسوبي وارونه نشده اليه(است؟  نادرستف با توجه به شكل زير، كدام توصي  -63

.تر است جوان A الية ازو تر  قديمي Dو  C هاي اليه از B الية )1

2( F اليه و ترين  جوانA ترين اليه است قديمي.

.دتر هستن جوان Cو  B هاي اليه تر و از قديمي F الية از Dو  A هاي اليه )3

.تر هستند جوان Bو  A هاي اليه ازFو  C هاي اليه )4

mبه ابعاد  جنس هم مستطيل مكعبتعدادي   -64 m m 3 5 توان روي هم قرار دارد ترين وجه مي بزرگ ها را از روي د از آنچه تعدا. داريم 15

دهيم؟ قرار مي سطح افقيروي  وجهترين  ها باشد كه از كوچك فشار حاصل از يكي از آن با افقي برابر يها روي سطح فشار حاصل از آن تا

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

ترتيب ،شده باشندهايي مشابه بسته  هاي آن با درپوش همة سوراخاگر . كنيم شروع به ريختن روغن مي شكل زير شاخة سمت راست لولة در -65

كدام است؟از راست به چپ ها  پريدن درپوش

4و  3، 2، 1) 1

1و  3، 4، 2 )2

1و  2، 3، 4 )3

4و  2، 3، 1) 4

)اجباري(نگاه به گذشته  – علوم نهمرس د 70تا  61هاي  سؤال  اجباري -علوم نهم 
 .آموزان اجباري است ي دانش پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همه

  دقيقه 15

فشار و+ آثاري از گذشته زمين 
ها ماشين+ آثار آن 
9و  8، 7هاي  فصل
100تا  71هاي  هصفح
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نيوتون 1000روي آن  ةوزن اگر وزن پيستون بزرگ و. برابر قطر مقطع پيستون كوچك است 5، قطر مقطع پيستون بزرگ زيرهيدروليكي شكل  ربدر باال - 66

N(در حالت تعادل بماند؟  رچند كيلوگرم باشد تا باالب پيستون كوچكروي  ةوزنجرم باشد، 
g

kg
 0و جرم پيستون كوچك  10 5/ kg است(.

1 (4  

2( 5/3  

3( 5/4  

4 (5  

از جـرم ميلـه(ها روي دسـتگاه دارد؟   نسبت به ساير گزينه متفاوتياعمال كدام گزينه اثر . ، دستگاه در حالت تعادل قرار داردزيردر شكل   -67

.)نظر شود صرف

.جا كنيم گاه را به سمت راست جابه تكيه) 1

F1جاي نيروي  )2


F2و  


.را عوض كنيم 

1جاي  به(نيروها را معكوس كنيم  اندازة  )3
1

1
,F

F
2و به جاي 

2

1
,F

F
).دهيم قرار مي

4 (2d  1را نصف كرده وF را دو برابر كنيم.

0اندازة  در شكل زير اگر طناب توسط شخص به - 68 8/ m بر حسب كيلوگرم و جرم آن چند متر جايي وزنه ترتيب از راست به چپ جابه كشيده شود، به

Nكدام است؟ 
(g )

kg
 10

1 (4 0 8, /

2( 16 0 4, /

3( 16 0 2, /

4 (32 0 4, /

است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام -69

.هاي باال به نيروي كمي احتياج دارد يك دريل كوچك در سرعت) 1

.توان براي تغيير سرعت چرخش استفاده كرد ها مي از چرخ دنده )2

.هاي آن بستگي دارد ها به تعداد دندانه دنده كرد چرخچگونگي كار )3

.هاي كم احتياج دارد هاي بخار، به نيروي كمي در سرعت پشت كشتي )دار پره(هاي بزرگ  چرخ) 4

و مثلـث همـواره را متغيـر فـرض كنيـد    ابعـاد مثلـث  (، كدام گزينه بهتر است؟ زيردار شكل  براي افزايش مزيت مكانيكي سطح شيب - 70

 )ماند الزاويه باقي مي قائم

.را دو برابر كنيم ABو  BCطول ) 1

.را يك واحد افزايش دهيم BCطول ) 2

.را يك واحد افزايش دهيم ABطول ) 3

 .زمان يك واحد افزايش دهيم را هم ABو  BCطول ) 4
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در رابطه با تنوع زيستي، صحيح است؟هاي زير  از عبارتچند مورد  -71

.شناسان، مشاهدة تنوع زيستي است ترين هدف زيست اصلي) الف

.زدايي است كاهش تنوع زيستي يكي از پيامدهاي جنگل) ب

.شود در هر جاندار و بين جانداران مختلف ديده ميتنوع ) ج

.تر از ساير جانداران است بيني كم هجانداران ذر گوناگوني) د

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

......... نيست ممكن در اين فرد. كلسترول رسوب كرده است ،شود مشترك مي لوزالمعدهدر مجرايي كه با مجراي  ،بالغدر فردي  -72

.ها مختل شود جذب گروهي از ويتامين) 1

.شود اللاختدچار  ها به محيط داخلي د چربيوگوارش و ور )2

.افزايش يابدليپازهاي لوزالمعده ميزان مصرف آب توسط  )3

.غلظت برخي تركيبات در خون افزوده شود) 4

.است ......... ،شناسي هاي نوين در زيست فناوري  از ويژگي -73

امكان انجام محاسبات در حداكثر زمان) 1

هاي زنده در ياخته ها مولكولتوانايي رديابي  )2

گونه د جاندار تراژن با انتقال ژن بين افراد همتولي )3

آميزي ياخته رنگ شتن وك با ياختهديدن اجزاي درون ) 4

كند؟ تكميل مي درستيعبارت زير را به  گزينه كدام -74

»...........گياهان خودرو «

.زيست مختلف سازگار نيستندهاي  با محيط) 1

.رسند سيار زياد ميكنندگي ب كوتاه به توليد در مدتي نسبتاً )2

.هاي مختلف به آساني برويند ها و اقليم توانند در محيط مين )3

.دهند كنند و محصول مي رشد مي است زندهشامل عوامل  در محيطي كه فقط ) 4

 ؟استصحيح  مقابلدر مورد شكل  كدام گزينه -75

.دشو توليد مييپاز لوزالمعده در دوازدهه در اثر فعاليت لتنها  ،»A«مولكول هر ) 1

.شود مصرف انرژي انجام مي باياخته و  غشاي غلظت مواد در دو سوي اختالفبه علت » B«فرآيند ) 2

. باشد ميين و پروتئفسفوليپيد  ،، كلسترولگليسريد تري  شامل» C« هاي موجود در مولكول) 3

4 (»C « بالفاصله پس از ورود به»D «ددر كبد و يا بافت چربي ذخيره شو دتوان مي.

  

  

  دقيقه 15انتخابي -دهم  شناسي زيست

شناسي ديروز، امروز و فردا زيست
گوارش و جذب مواد

وجذب مواد و تنظيم تا پايان  2 و 1فصل 
فعاليت دستگاه گوارش

35تا  1هاي  حهصف

  )انتخابي(نگاه به آينده  –دهم شناسي زيستدرس  80ا ت 71هاي  سؤال
   .دهيدپاسخ  سؤال 10اين ايد بايد به  را انتخاب كرده شناسي دهم زيستس اگر در انتخاب واحد، در

 .پاسخ دهيد نهم علومدرس  90تا  81هاي  ها به سؤال صورت بايد به جاي آن در غير اين

A
B

C D

راهبردي تابستان درس بخوانيد، تا پايان تابستان نيمي از مباحث رياضي، شيمي و زيست پاية دهم را اگر طبق برنامه
 .كنيد خواني مي پيش
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................ ،گوارش ةدر ساختار لول -76
.مخطط است ماهيچه نوع از آن داخلي ةرصاف و بندا ةجنس ماهيچخارجي مخرج از  ةبندار) 1
.بافت پيوندي سست است رايدااي  ماهيچه ةبيروني برخالف الي ةالي) 2
.مخاط امتداد دارند از مخاط تا زير ها غده) 3
.از نوع حلقوي و طولي است تنها تا انتهاي آن از ابتدااي  ماهيچه ةالي) 4

....................ها  وتئينپر............. ها  در گوارش كربوهيدرات -77
.روده باريك نقش دارند هاي پوششي پرزهاي ياخته هاي ترشحي برخالف ـ آنزيم) 1
.سازنده نقش دارند واحدبه  موادهاي شيره لوزالمعده در تبديل  برخالف ـ آنزيم )2
.شكند ها مي هاي آب، پيوند بين واحدهاي سازنده آن با مصرف مولكولهمانند ـ  )3
.نقش دارد موجود در بزاقالز آمي  همانند ـ آنزيم) 4

.............. اي عصبي روده هاي شبكهدر انسان،  -78
.كند ميزان توليد شيرة پانكراس و صفرا را كنترل مي) 2  .شود فقط در يك اليه لوله گوارش مشاهده مي) 1
 .كند زيم گوارشي را تنظيم ميفعاليت هر غدة توليدكنندة آن) 4  .دتواند تحت تاثير دستگاه عصبي خودمختار قرار گير مي) 3

 بيان شده است؟ نادرستييابي حيات به  ن سطوح سازما ةدربار چند مورد -79

.يابي حيات دارد ح سازمانوسط را بين ترين تنوع كم  ،ياختهبرخالف   زيست كره) الف
.شود اهده ميآيد كه در تمامي جانداران زنده مش از همكاري تعدادي ياخته با يكديگر سطحي به وجود مي) ب
.شود از ميان تمامي سطوح حيات در سه سطح عالوه بر موجودات زنده، عوامل غيرزنده نيز مشاهده مي) ج
صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

باشد؟ هاي زير مي هاي داراي ويژگي ترتيب بيانگر بافت كدام گزينه، به -80
.باشد هايي با اشكال مختلف مي داراي ياخته) الف
.استهايي مخطط و منشعب  تهياخداراي ) ب
.دارددر دستگاه گوارش در زير غشاي پايه قرار دارد و نقش پشتيباني از بافت بااليي خود را ) ج
اي قلبي، بافت پيوندي سست ماهيچه تپوششي سنگفرشي چند اليه، باف بافت )1
ي متراكماي اسكلتي، بافت پيوند اي، بافت ماهيچه اي يك اليه بافت پوششي استوانه )2
متراكم پيوندي اي قلبي، بافت بافت پوششي سنگفرشي چند اليه، بافت ماهيچه )3
اي اسكلتي، بافت پيوندي سست ، بافت ماهيچهاي يك اليه مكعبيبافت پوششي ) 4

 

؟شوند ميتشكيل  آبي هاي ها در چه نوع محيط مرجان -81
سرد و كم عمق )4  سرد و عميق )3  عميق گرم و) 2  عمق  گرم و كم )1

است؟ نادرستها  كدام گزينه در مورد فسيل -82
.كنند و بازسازي تاريخچه زمين استفاده مي تفسيرها به عنوان شواهدي براي  فسيل شناسان از آن )1
.هاي رسوبي است هاي سنگ از ويژگيو اليه اليه بودن وجود فسيل  )2
.اند شاياني به دانشمندان كرده تر دايناسورها كمك ها در جهت شناخت بيش فسيل )3
.اند مدفون شدهدر بين رسوبات  كهها بقاياي اجساد جانوران هستند  همة آن )4

)انتخابي(نگاه به گذشته  -نهم  علومدرس  90تا  81هاي  سؤال  انتخابي -علوم نهم 
پاسخ دهيد؛  سؤال 10ايد بايد به اين  پاسخ نداده 80تا  71هاي  اگر به سؤال

.صورت به سراغ درس بعدي برويد در غير اين 

دقيقه 15

فشار و+ آثاري از گذشته زمين 
ها ماشين+ آثار آن 
9و  8 ،7هاي  فصل
100تا  71هاي  صفحه
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2 6n 

n 3 9

1 54n 1( )

2( )

3( )

.)اند اليه ها وارونه نشده(كدام است؟  از راست به چپ ترتيب به ترين اليه در منطقة فرضي مقابل جديدترين و قديمي -83
1( A F

2( B G

3( A G

4( B F

شـتاب. كنـيم  وارد مي جانبي بر سطح در راستاي عمود فشار 5cm ،Pa36و ضلع 300gبه جرم  شكل به سطح جانبي جسمي مكعبي -84

2بر حسب  مجسافقي حركت 
m

s
.)نظر كنيد از اصطكاك سطح افقي صرف( كدام است؟ 

1( 0 3/   2( 0 15/   3( 3   4( 1 5/

 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ -85

.تر از پاية يك پارچه است براي ساختن ساختمان روي زمين نرم، پاية نواري مناسب) الف
.شود كنيد دو برابر مي ايستيد فشاري كه به زمين وارد مي كه روي يك پاي خود مي هنگامي) ب
.شود ها مي سبب آسيب رساندن به يكي از انگشت ،گرفتن پونز بين دو انگشت و فشردن آن) پ
.شود تر مي آيد، بزرگ ر از هوا وقتي از ته استخر آب باال مياندازة بادكنك پدماي ثابت، در ) ت
صفر )4  3 )3  2 )2  1 )1

داريم، در ها را بر مي باشند، هنگامي كه درپوش مشابه و در ابتدا هر كدام تا ارتفاع يكساني داراي آب مي ،اي هاي استوانه در شكل زير منبع -86
؟شود تري خارج مي م منبع آب بيشلحظة اوليه از كدا

1( 2( 3( 4( 

ها، در كدام گزينه به درسـتي بر كف ظرفاز طرف مايع فشار وارد  .ريزيم ها به مقدار مساوي آب مي رفظهاي زير، در هر يك از  در شكل -87
 .)باشد ها يكسان مي مساحت كف ظرف(مقايسه شده است؟ 

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

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

برابر كنيم، 3بازوي مقاوم را  طول و بخواهيم مزيت مكانيكي ثابت باشداگر . است 5 با برابر حالت تعادلاي در  مزيت مكانيكي اهرم ساده -88
شود؟ چند برابر بايد بازوي محرك  طول

1( 15   2( 3   3( 1
154( 1

3
2mژول انرژي به دستگاه بدهيم و بخواهيم جسم را  30باشد و ما تنها بتوانيم  3 برابر با مزيت مكانيكي ،اگر در يك دستگاه نخ و قرقره -89

نيروي محرك بايد به دستگاه وارد كنيم؟ چند نيوتون. جا كنيم جابه
1( 4   2( 5   3( 6   4( 10 

است و در دقيقة 3 ةچرخ دند چند برابر تعداد چرخشدر دقيقه  1ة چرخ دند عداد چرخشت به ترتيب از راست به چپ زير فرضي در شكل -90
چند دور چرخيده است؟ 3دندة   چرخ ،دور بچرخد 9، 1اگر چرخ دندة 

1( ،
16 62( ،

154 6
3( ،6 64( ،54 6
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شود؟ ترين تشابه در خواص بين كدام دو عنصر ديده مي بيش -91
1( 14 7Si , N2( 13 31Al , Ga

3( 16 33S , As4 (15 34P , Se

دهد؟ شان ميبه درستي ن ترتيب از راست به چپ به كدام گزينه مراحل توليد عنصرها را -92
تشكيل عناصر سبك از عناصر سنگينـ افزايش دما ـ تشكيل سحابي ـ انفجار ستاره با دماي پايين ـ  هليمگ ـ توليد هيدروژن و مهبان )1
تشكيل عناصر سبك از عناصر سنگينـ  ها ها و كهكشان پيدايش ستارهدما ـ تشكيل سحابي ـ  افزايشتيم و كربن ـ يمهبانگ ـ توليد ل )2
تشكيل عناصر سنگين از عناصر سبكـ  ها ها و كهكشان پيدايش ستارهـ كاهش دما ـ تشكيل سحابي ـ  هليمـ توليد هيدروژن و   مهبانگ )3
سنگيناز عناصر  سبكتشكيل عناصر ـ  ها ها و كهكشان پيدايش ستارهـ كاهش دما ـ تشكيل سحابي ـ  هليممهبانگ ـ توليد هيدروژن و  )4

26ه ايزوتوپسداراي  Xرضيعنصر ف -93 X، 27 X 28و X27اگر فراواني . باشد مي X ،63 ،Xدرصـد و جـرم اتمـي ميـانگين عنصـر       /2

27 14/ amu26باشد، فراواني X ً27ند برابر فراوانيچتقريبا X است؟
1( 0 18/   2( 0 05/   3( .0 87/.   4( 0 54/

 ؟باشد هاي زير صحيح مي يك از عبارت كدام امواج الكترومغناطيس، با توجه به طيف -94

.نانومتر اين طيف قرار دارد 700تا  400طول موجي  ةنور مرئي در فاصل) الف
.تر از پرتوهاي ايكس است متوالي طيف الكترومغناطيسي در پرتوهاي گاما بيش ةدو در ةفاصل) ب
.ها با نور مرئي است ريز موج طول موج تر از تفاوت پرتوهاي فرابنفش با نور مرئي كم طول موج اندازه فاوتت) پ
 .گيرد بين پرتوهاي فرابنفش و نور مرئي پرتوهاي فروسرخ قرار مي ،بندي پرتوها از نظر انرژي در دسته) ت

الف ـ ب )4  الف ـ پ )3  ب ـ پ )2  پ ـ ت )1
0 اي، تهدر يك واكنش هساگر  -95 گرم كاهش جرم مشاهده شود، انرژي توليد شده در اين واكنش براي تبخير چند كيلوگرم آب كافي /001

m ژول در نظر بگيريد 2250را گرماي تبخير يك گرم آب (است؟ 
c

s
  83 10 (

1( 44 10   2( 54 10   3( 84 10   4( 74 10

 است؟ نادرستچه تعداد از مطالب زير  -96

.ها كرده است گيري از آن ها اگر چه بسيار خطرناك هستند اما پيشرفت دانش و فناوري، بشر را موفق به مهار و بهره راديوايزوتوپ) الف
.ديد داردياي مشابه يون  جدول است و اندازه 43بشر در خانه نخستين عنصر ساخت ) ب
.شود مي جمعدار در محل توده سرطاني  ها، تنها گلوكز نشان در فرايند تشخيص تودة سرطاني با استفاده از راديوايزوتوپ) پ

235فراواني ايزوتوپ) ت U 0طبيعي از  مخلوطدر .تر است درصد كم /7
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

211ها در يون تك اتمي  ها و الكترون وتروننگاه تفاوت شمار هر -97 3A   در اتم  باشد، 52برابرA ، .....بهوجود دارد و اين ايزوتوپ   نوترون
.است.........  زياد،احتمال 

پايدار -  130 )4  ناپايدار  - 130 )3  ناپايدار  - 128 )2  ـ پايدار  128 )1

  )انتخابي(نگاه به آينده  –درس شيمي دهم 110تا  91هاي  سؤالانتخابي  -دهم  شيمي
   .دهيدپاسخ  سؤال 20اين ايد بايد به  را انتخاب كرده شيمي دهمس اگر در انتخاب واحد، در

  دقيقه 20.سخ دهيدپا نهم علومدرس  130تا  111هاي  ها به سؤال صورت بايد به جاي آن در غير اين

كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان كشف ساختار اتم 1فصل 

27تا  1هاي  صفحه

تري نسبت به آينده، سال تحصيلي جديد را با اعتماد به نفس و آمادگي بيش هاي نگاه به خواني درس با پيش
.كنيد هايتان آغاز مي همكالسي
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 كند؟ كدام گزينه جاهاي خالي زير را به درستي كامل مي -98

».اشدب مي.........  و رنگ شعلة فلز مس و تركيبات گوناگون آنبوده .......... خود هر يك داراي  مرئي  در بخش.......... و ........ طيف نشري خطي عناصر «
قرمزخط ـ  5هليم ـ نئون ـ  )2  قرمزخط ـ  4نئون ـ  ـ  هليم )1
سبزخط ـ  5هيدروژن ـ ليتيم ـ  )4   سبزخط ـ  4هيدروژن ـ ليتيم ـ  )3

99- 223 01 10/  164............ اتم مس،    27 32(Cu , Al , S : g.mol )   

.برابر است Alگرم  7/2هاي  د اتمبا تعدا )2  . مول از اين ماده است 5/0شامل  )1

گرم گوگرد برابر است 6/1هاي  با تعداد اتم )4  . گرم از اين ماده است 22/0معادل  )3

باشد؟ هاي زير صحيح مي كدام يك از گزينه - 100

.كند هاي معين، جذب يا نشر مي بسته اي يا صورت پيمانه ديگر، انرژي را به ةالكترون هنگام انتقال از يك اليه به الي )1

.مدل اتمي بور توانست طيف نشري خطي هيدروژن و چند عنصر ديگر را توجيه كند )2

.يابد كاهش مي ،ها در اتم با افزايش فاصله از هسته انرژي الكترون )3

.رانرژي و پايدارندپهاي برانگيخته   اتم )4

باشد، شرايط تشكيل عناصـر ........ها  آن ........آن هاست و هرچه  ي گر تفاوت در عناصر تشكيل دهندهبيان ،ستارگان ........و ........در تفاوت  - 101

 .شود ها فراهم مي تر در آن سنگين

تر بزرگ – ةانداز -سرعت -اندازه ) 2  كمتر -سرعت   - دماي -اندازه ) 1

تر بيش -دماي  - دماي  -اندازه ) 4  تر بيش  -تسرع  - ي  اندازه -سرعت ) 3

3Aي هاي دو ذره تعداد الكترون - 102  2وB  هاي ها در اتم ها و پروتون با هم برابر است و اختالف شمار نوترونA وB 2و  3رابر به ترتيب ب

كنند؟ ي زير را به درستي تكميل مي چه تعداد از موارد، جمله. است

».است........ برابر  BوAهاي در اتم........ اختالف «

9 –عدد جرمي ) ت             4 –ها  وترونشمار ن) پ             5 –ها  شمار پروتون) ب             5 –ها  شمار الكترون) آ

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

 انجام شده، صحيح است؟ ةدر كدام گزينه مقايس - 103

فرابنفش <نور مرئي  <فرو سرخ  <راديويي : طول موج پرتوها) 1

پرتوهاي گاما <پرتوهاي ايكس  <راديويي  <ها  ريز موج: انرژي پرتوها) 2

پرتوهاي گاما <پرتوهاي ايكس  <راديويي  <ها  ريز موج: هاطول موج پرتو) 3

فرابنفش <نور مرئي  <فرو سرخ  <راديويي : انرژي پرتوها) 4

)شاهد(آزمون گواه 
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96اگر در يون تك اتمي - 104 2X باشد، عنصر 14ها برابر  ها و نوترون ، تفاوت شمار الكترونX ةدور گروه و هـم  ت به چپ، همبه ترتيب از راس
 كدام دو عنصر زير است؟

1 (53 25l Mn  2 (53 24l Cr  3 (85 25At Mn  4 (85 24At Cr

 است؟ 2Cl رم گازگ 142هاي موجود در  برابر تعداد مولكول 5هاي ماده داده شده،  كدام گزينه تعداد اتم در - 105

112 16 31 35 5 1(C , O , P , Cl / , H : g.mol )    

 2COگرم 4P   4 (440گرم 4CH   3 (310گرم CO   2 (40گرم  112) 1

هاي زمين و مشتري صحيح است؟ سياره ةدهند گزينه در مورد تركيب درصد اجزاي تشكيل كدام - 106
.تر از عناصري تشكيل شده است كه روي زمين معموالً به حالت جامد وجود دارند مشتري بيش ةسيار) 1

.تر از درصد فراواني اين عنصر در زمين است اني اكسيژن در مشتري كمدرصد فراو) 2

.ترين سهم را دارند زمين و مشتري بيش ةدهند عناصر سيليسيم و هيدروژن به ترتيب در ميان عناصر تشكيل) 3

.تر است به عناصر فلزي بيش مين نسبتزسيارة در درصد جرمي عناصر نافلزي ) 4

است؟ نادرستاول هيدروژن   ي زير در مورد هفت ايزوتوپها چه تعداد از عبارت - 107
.هاي زير اتمي با هم برابر است ذره است كه در يك مورد آنها تعداد همة نمونه طبيعي هيدروژن مخلوطي از سه ايزوتوپ) آ

5هاي ساختگي آن، پايدارترين ايزوتوپ داراي نماد شيميايي در بين ايزوتوپ) ب
1 H است.

.هاي پايدارترين ايزوتوپ آن است ترين ايزوتوپ ساختگي آن، سه برابر تعداد نوترون هاي سبك تعداد نوترون) پ
.هاي طبيعي آن، يك راديوايزوتوپ وجود دارد در بين ايزوتوپ) ت
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

/تشكيل شده است و جرم اتمي ميـانگين كلـر  37Clو  35Clبدانيم كه عنصر كلر در طبيعت از دو ايزوتوپ اگر - 108 amu35 اسـت، يـك 5

هـاي دو صـورت مولكـول   هاي كلر به در نمونه طبيعي، اتم(است؟ 37Clكلر شامل چند ايزوتوپ هاي مولكولگرمي از  1/7 نمونة طبيعي
 .)قرار دارند Cl2تمي ا

1 (223 01 10/    2 (231 204 10/   3 (231 15 10/   4 (229 03 10/   
است؟ نادرستكدام مطلب  - 109

.گرايد مي سبز رنگشعله قرار گيرند، رنگ آبي شعله به  معرض هاي مس، اگر در نمك  )1
.مرئي قرار دارند ةعنصرها در ناحي ةهاي طيف نشري هم خط) 2
.طيف نشري خطي هيدروژن چهار خط يا نوار رنگي وجود دارد بخش مرئي در) 3
.موجود در آن كمك كند عناصرتواند به شناسايي  بررسي طيف نشري خطي يك نمونه، مي) 4

 مدل كوانتومي اتم درست است؟ه به هاي زير با توج چند مورد از عبارت - 110

 .تواند هر مقدار دلخواه انرژي داشته باشد الكترون در اتم نمي) آ

.باشد داد و ستد انرژي در هنگام انتقال الكترون از يك اليه به الية ديگر كوانتومي مي) ب
.اي سوم و چهارم استه تر از تفاوت انرژي اليه اول و دوم كم الكتروني هاي تفاوت انرژي اليهدر يك اتم ) پ
.فقط با دريافت انرژي همراه است ي الكتروني اتمها جايي الكترون بين اليه جابه) ت
1 (2  2 (4  3 (1  4 (3  
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؟باشد نميهاي اصلي تشكيل فسيل  يك از موارد زير از راه كدام - 111
هاي زيستي جاندار اي از آثار فعاليت وجود باقيمانده) 1

ها هيدروكربنموجود با  ةشد حل هايي از بدنِ جانشين شدن قسمت) 2

هاي سخت و نرم بدن جاندار دفن قسمت) 3

قالب داخلي) 4

.......... .دهد كه  هاي طبيعي نشان مي هاي داخل يخچال فسيل ماموت - 112
.هاي نرم بدن جاندار به فسيل تبديل شده است فقط قسمت) 1

.جاندار به فسيل تبديل شده استهاي سخت بدن  فقط قسمت) 2

.اند و نرم بدن جاندار به فسيل تبديل شده  هاي سخت قسمت )3

.شود جاندار عوض مي بدن هاي سخت تركيب شيميايي مواد تشكيل دهندة قسمت )4

.اند تشكيل شده. .....................ها در  فسيل................... و ................ ها در  فسيل.............  - 113
ها تر ـ درياچه ها و درياها ـ بيش برخي ـ اقيانوس) 2  تر ـ مرداب  ها ـ بيش برخي ـ بيابان) 1

ها ها ـ برخي ـ درياچه تر ـ باتالق بيش )4  ها ها ـ برخي ـ مرداب  درياو ها  اقيانوس تر ـ  بيش )3

mمكعب مستطيلي به ابعاد  - 114 m m 8 5 كند برابر با يك سطح افقي وارد ميبه  ي كهترين فشار ترين و كم اختالف بيشاگر اندازة . مداري 3

20kPa  10ن كدام است؟ بر حسب تُ مستطيل مكعبباشد، جرم N
(g )

kg


1 (48   2 (480   3( 24   4( 240 

تري دارد؟ كدام نقطه فشار كم .ها در حال سكون است مايع در ظرف زيردر شكل  - 115
1 (A

2 (B

3( C

4( D

قبل و بعد از( Bو Aةدر اين صورت اختالف فشار بين دو نقط. دهيم كيلوگرمي قرار مي 2ي ا وزنه ،در شكل زير بر روي پيستون ظرف محتوي الكل - 116

Nكند؟  چگونه تغيير مي )قراردادن وزنه
(g )

kg
10

  .كند تغيير نمي) 2    .يابد كاهش مي) 1

.هر سه گزينه ممكن است ،بسته به شرايط) 4    .يابد افزايش مي) 3

و حجم …فشار هواي داخل بطري  ،الستيكي زير دستگاه را رها كنيمپ ةباشد و اگر ورق در نقش شش مي …در مدل دستگاه تنفسي زير  - 117

 .در دستگاه تنفس آدمي است …اتفاق شبيه به عمل يابد و اين  مي …ها  بادكنك

 كاهش ـ افزايش ـ دم بادكنك ـ) 2  بطري ـ كاهش ـ افزايش ـ دم) 1

بادكنك ـ افزايش ـ كاهش ـ بازدم) 4  بطري ـ افزايش ـ كاهش ـ بازدم) 3

  دقيقه 20انتخابي - علوم نهم

فشار و+ آثاري از گذشته زمين 
ها ماشين+ آثار آن 
9و  8 ،7هاي  فصل
100تا  71هاي  صفحه

  )انتخابي(نگاه به گذشته  - درس علوم نهم  130تا  111ي ها سؤال
  پاسخ دهيد؛  سؤال 20ايد بايد به اين  پاسخ نداده 110تا  91هاي  اگر به سؤال
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براي حمل سيني با يـك دسـت، سـيني را از كجـا .ايم قرار دادهرا در مركز يك سيني مستطيلي شكل  2kgجرم  هدر شكل زير جسمي ب - 118

جا كنيم؟ تر جابه بگيريم تا سيني را راحت

تر از وسط ضلع بزرگ) 2    تر  از وسط ضلع كوچك) 1

.كند از هر كجا بگيريم فرقي نمي )4    ها  از گوشه )3

را بـرعكس كنـيم ونيروي محرك  جهتاگر  .ي در حال تعادل استتر از يك و اهرم در حالت افق ، مزيت مكانيكي كوچكدر اهرم شكل زير - 119

از جـرم(بايست چقدر و چگونه تغيير دهـيم؟   نيروي محرك را مياندازة گاه عوض كنيم، براي تعادل داشتن اهرم،  تكيه سپس جاي آن را با

.)نظر كنيد اهرم صرف

1 (30N افزايش يابد.

2 (N15 كاهش يابد.

3( 30N كاهش يابد.

4( N15 افزايش يابد.

ويي كهحداقل نير. ايم استفاده كرده m10داري به طول  ، از سطح شيبمتر 2از سطح زمين تا ارتفاع  كيلوگرمي 50 يبراي باال بردن جسم - 120

N نظر كنيد و از اصطكاك صرف(؟ استدار نياز است، چند نيوتون  براي باالبردن جسم روي سطح شيب
g

kg
10( 

1 (500  2 (250  3(100  4 (50

تر است؟ هاي زير احتمال تشكيل فسيل نسبت به ساير موارد كم يك از محيط كدام در - 121

بيابان) 4  يخچال طبيعي) 3  معدن نمك) 2  صمغ گياهان) 1

چـه سـني را تقريبـاً  D ي ميليون ساله باشند، اليه 150حاوي فسيلي Cيةميليون ساله و ال 350حاوي فسيلي Aةالي ،در شكل زير اگر - 122

 دهد؟ مي نشان 

ميليون سال 150)2    ميليون سال 200) 1

ميليون سال 100)4    ميليون سال 350) 3

اند؟ ها را اثبات كرده جايي قاره ها، جابه م قارهكدا ان با توجه به تشابه فسيل در حاشيةشناس زمين - 123

شرقي آمريكاي جنوبي -غربي آفريقا) 2  غربي آمريكاي جنوبي -شرقي آفريقا) 1

غربي آمريكاي جنوبي -غربي آفريقا) 4  شرقي آمريكاي جنوبي -شرقي آفريقا) 3

/يك مكعب مستطيل كه بـر روي يـك سـطح افقـي قـرار دارد،      جرم - 124 kg3 كـه روي سـطح افـق قـرار آن ةقاعـد مسـاحت  اگـر  . اسـت  9

Nچند پاسكال است؟  افقي سطح باشد، فشار وارد بر cm225د،دار
(g )

kg
10

1 (1560  2 (15600  3 (156  4 (/15 6

)شاهد(آزمون گواه 
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طور  خمير بازي به ةوسيل  هر سه سوراخ به ايجاد شده است و Cو A ،Bي پر از آب كه درپوش ندارد، سه سوراخ كوچك يك استوانه ةبر روي بدن - 125

 دهد؟ ها را به درستي نشان مي خروج آب از سوراخ ةزير نحو هاي يك از شكل هر سه سوراخ را باز كنيم، كدامزمان  اگر هم. اند كامل مسدود شده

1(2 (

.تواند رخ دهد بسته به مساحت مقطع استوانه، هر سه حالت مي) 4) 3

اگـر فشـار ناشـي از مـايع در    . اسـت  در ظرفي مطابق شكل زير، مقداري مايع ريخته شده و سـطح آزاد مـايع در تمـامي ظـروف يكسـان      - 126

 نشان دهيم، كدام رابطه صحيح است؟ CPو AP،BPرا به ترتيب با Cو A،Bنقاط

1 (A B CP P P  

2 (A B CP P P 

3 (A B CP P P 

4 (A B CP P P 

(Rكند؟ هاي زير عمل مي يك از اهرم شبيه به كدام شكن فندق - 127  .)نيروي محرك است Eنيروي مقاوم و   

1 (2 (

3 (4 (

دور بچرخند، در 15و 24در هر دقيقه به ترتيب Bو Aهاي دنده اگر چرخ. است 40برابر با Aةدند هاي چرخ در شكل زير، تعداد دندانه - 128
 چرخد؟ چند دندانه دارد و در چه جهتي مي Bةدند اين صورت، چرخ

پادساعتگرد -25) 2ساعتگرد -25) 1
پادساعتگرد -64) 4ساعتگرد -64) 3

ـ    ةكه بتوانيم با استفاده از ايـن قرقـر   براي آن. سازيم مركب مي ةاز چند قرقره و مقداري طناب، يك قرقر استفادهبا  - 129 600ةمركـب يـك وزن

1/ةنيوتوني را به انداز چند متر بكشيم؟ ةنيوتوني به انداز 120يرويباال ببريم، بايد طناب را با ن با سرعت ثابت متر 5
 .)نظر نماييد از اصطكاك صرف(

1 (/0 3    2 (/1 5 

3 (/7 .مركب داده شود ةبايد شكل قرقر) 4    5
از(بايد چند نيوتون باشد تا مجموعه در حال تعادل قرار گيـرد؟   (E)نيروي محرك ةزير، اندازمركب نشان داده شده در شكل  ماشيندر  - 130

.)نظر شود ها صرف و تمامي اصطكاك  ها، قرقره جرم نخ
1 (48   2 (45  
3 (/22 54( 24
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.ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش
 شـروع به موقع 

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

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

 متأخـرين
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهمتأخر  آموزان 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
شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
.شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي وارد حوزه ميشوند و بعداً  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
يد؟كن آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان - 296

ضعيف) 4متوسط) 3خوب) 2خيلي خوب) 1
 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 اجازه) 1
گاهي اوقات) 2
به ندرت) 3
گاه خير، هيچ) 4

 امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  - 298

ضعيف) 4متوسط) 3خوب) 2  خيلي خوب) 1

؟شود آيا مقررات آزمون اجرا مي: )هاي نظم حوزه سؤال( نظرخواهي

.مراجعه نماييد لينك زيردار اين آزمون به  هاي دام ي سؤال جهت مشاهده
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