
ي سؤال آزموني سؤال آزمون  دفترچهدفترچه

9797ماه ماه   شهريورشهريور  1616

دهم رياضيدهم رياضيسال سال 

9090  ::هاي آزمونهاي آزمون  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
 دقيقهدقيقه  120120  ::گوييگويي  مدت پاسخمدت پاسخ

گروه آزمون

)وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم

923خيابان انقالب، بين صبا و فلسطين پالك : دفتر مركزي

021-6463: تلفن

صفحه شماره  درس نام سوال تعداد سوال شماره گويي پاسخ زمان

3 دقيقه 10 10-1 فارسي نهم  10

4  عربي نهم 10 11-20 دقيقه 10

5  گليسي نهمزبان ان 10 21-30 دقيقه 10

6  رياضي نهم 10 31-40 دقيقه 15

8
دقيقه 30

60-41
20

طراحي  دهم رياضي

)گواه(شاهد 

11 80-61
طراحي  رياضي نهم

)گواه(شاهد 
14  علوم نهم 10 81-90 دقيقه 15

16
دقيقه 15

100 -91
10

فيزيك دهم

18 110 -101 علوم نهم

20
دقيقه 15

شيمي دهم  10  111- 120

22 130 -121 علوم نهم

23 ___ 298 -294 ___ حوزه نظرسنجي سواالت

24 دقيقه 120 90 كل جمع



  3: صفحة دهم عمومي پاية97 شهريور 16آزمون  -) تابستان( پروژة

 هاي زير درست معنا شده است؟ چند تا از واژه - 1

/نوش باده: كش مي/ گوشه: رنجه/ دلبر: طرّار/ روشنايي: هرهز/ عبادتگاه: صومعه/ دورشده: بمقرّ/ دام: جاه/ مهرباني : مشقّت«
»بخش نجات: منجي/ گذران خوش: عيش

پنج تا) 2شش تا )1
سه تا) 4چهار تا) 3

اماليي دارد؟ نادرستيكدام عبارت  - 2
.پدرش چندان جامه نبود كه او را در آن بپيچند و چراغ نبود كه رابعه در وجود آمد، در خانة آن شب )1
.»اند خفته«: آن همسايه رفت و بازآمد و گفت برخاست و به خانة. ق هيچ نخواهدلوپدر رابعه عهد كرده بود كه از مخ )2
.است كه هفتاد هزار از امت من در شفاعت او خواهند بوداي  غمگين مباش كه اين دختر سيده) 3
.او را به چند درم بفروخت. در بصره قحتي عظيم پيدا شد و خواهران متفرّق شدند و رابعه به دست ظالمي افتاد) 4

اماليي هست؟ نادرستيها  در كدام تركيب - 3
مظهر استقامت –زها در دل محفوض داشتن ياد آن رو) 2مقاومت عظيم –ملحق شدن به قافله  )1
سوخته هاي نيم خاكستر نخل –فرصت زيستن در صلح و جنگ ) 4حيات معمول –هاي خرّمشهر  زير سقف مدرسه) 3

 متن زير معرّف كيست؟ - 4

».به چاپ رسيده است» سايه«اي به نام  نام ايران است كه آثار او در مجموعه سرايان به سرايان معاصر و ترانه از غزل«
بهاءالدين خرّمشاهي) 2هي معيرير) 1
سيدمرتضي آويني) 4پور قيصر امين) 3

در كدام بيت رديف بيش از يك كلمه است؟ - 5
يمن باش قرار   يمرادبخش دل ب /ي من باش اريكه  بكردم هزار جهد) 1
ي؟راهبر شو يك يتا راهرو نباش/ ي خبر شو بكوش كه صاحب خبر   يب يا) 2
كنم   يكار اهل دولت م در لباس فقر/  كنم   يخدمت م خانهيدر مشد كه ي روزگار) 3
؟م داردغگم شود چه  يكه دم يز خاتم/  است و جام جم دارد ينما بيغ كهي دل) 4

است؟ نادرستبيت زير  كدام گزينه دربارة - 6
 »خرس را مگزين مهل همجنس را/ هي بيا با من بران اين خرس را «

.گروه اسمي نيست اي در آن، وابستة كلمه هيچ) 2    . چهار فعل دارد) 1
.جمله دارد يك شبه) 4  . در هر دو مصراع آن مفعول است» خرس«) 3

كند؟ ها درست بيان مي شخص آن  كدام گزينه تعداد افعالِ عبارت زير را با ويژگي - 7
».آيم اي، به خدمت تو از آن دير مي اگر كار به دست من استي يك ساعت از خدمتت نياسودمي، اما تو مرا زيردست مخلوق كرده«
شخص  شخص، يك فعل دوم سه فعل اول ) 2  شخص  شخص، يك فعل سوم  شخص، يك فعل دوم  دو فعل اول) 1
شخص،  يك فعل سوم شخص  شخص، دو فعل دوم يك فعل اول ) 4 شخص  شخص، دو فعل سوم  دو فعل دوم) 3

آن بيت كدام است؟. داردتنها يكي از ابيات زير فعل ماضي استمراري  - 8
باد خزان ةفتن بردش يم / همانيرا مو ت ستيگل دو سه روز) 2  و نارنگ برد يم بيباغ س نيز/  چشم تو خفته است، از آن هر كس) 1
برد يمو درهم،  است ناريچه د آن /  خرد يو كم م رديگ يزر فزون م) 4  بهر فروش ايخانه  يبرا اي/  دوشبه  يبرد يروغن تو م ةكوز) 3

به بيت نسبت داده شده است؟ نادرستي بهكدام آرايه  - 9
بخشي شخصيت  شناسند هاي پريشان تو را مي موج/ شناسند  هاي خروشان تو را مي چشمه) 1
تشبيه  سر تشنه كه رديف سخنش آمده يك/ شد چنان از تف دل كام سخنور تشنه ) 2
بخشي شخصيت  زار بپرس و ز من مپرسناليدن از ه/ احوال گل ز خار بپرس و ز من مپرس ) 3
 تشبيه  هاي تو ام آمد به ياد  شعله ديدم سركشي/ الله ديدم روي زيباي تو ام آمد به ياد ) 4

 كدام مصراع با عبارت زير قرابت معنايي دارد؟ -10

».وار آن در امان بمانيدانم تا از پيامدهاي ناگ چيزي كه به آن علم نداري از تو پرسيده شود، بگو نمي اي ابوذر، اگر دربارة«
نگفتم تو را تا يقينم نبود) 2    كردار نيست دوصد گفته چون نيم) 1
مياور سخن در ميان سخن) 4    چو داني و پرسي سؤالت خطاست) 3

نهم فارسي
اسالم و+ ها و يادها  نام

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

:نگارش
96تا  71هاي  صفحه

دقيقه 10
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درست عبارت زير كدام است؟ ترجمة -11
:»!اءالكيمياء لمدرستنا فَاحترق كلُّ األشي رِسرَت إحدي الزُّجاجات في مختبانك«

!چيزها آتش گرفت ما شكست، پس همة  ها در آزمايشگاه شيمي مدرسة شيشه يكي از )1
!سوخت چيز  مان شكست، پس همه يك شيشه را در آزمايشگاه مدرسه) 2
!ها در آزمايشگاه شيمي مدرسه شكست و هر چيزي را سوزاند يكي از شيشه) 3
!آتش گرفت چيز مان شكست و همه هفيزيك مدرس هاي آزمايشگاه اي از شيشه يك شيشه) 4
كدام است؟ »!جابة دليل المتحف شكرهد؟ و بعد إسأل دليل المتحف ما هذه اآلثار و ما ذلك العمو الزّائر«درست عبارت  ترجمة -12

!كند پرسد اين آثار چيست و آن ستون چيست؟ و پس از پاسخ او از او تشكر مي گر از مسؤول موزه مي زيارت )1
!از او سپاسگزاري كرد موزهده از راهنماي موزه پرسيد اين آثار و آن ستون چيست؟ و پس از پاسخ راهنماي كنن زيارت) 2
!ها چيست؟ و زماني كه راهنما به او پاسخ داد از او بسيار تشكر كرد ها پرسيد اين اثرها و آن ستون گردشگر از راهنماي موزه) 3
!اري كردخي كه آنان دادند از ايشان سپاسگزو ستون چيست؟ و پس از پاس زائر از راهنمايان موزه پرسيد اين آثار) 4
؟نشده استكدام عبارت درست ترجمه  -13

!دهد اش را انجام مي خواهرم تكاليف مدرسه: »!اجباتها المدرسيةكانت اُختي تَعملُ بو« )1
!انم به موزه نرفتمديروز صبح، به همراه دوست: »!ما ذهبت مع أصدقائي إلي المتحف صباح أمسِ«) 2
!شود در ساعت نُه، راننده سوار تاكسي مي: »!يركَب السائق سيارةَ االُجرة في الساعة التّاسعة«) 3
!آورد براي فروش مي  آن تاجر كاالهاي گراني به دكانش: »!ب بضائع غالية إلي دكّانه للبيعِكان ذلك التّاجر يجل«) 4
.صحيح را مشخص كنيد ترجمة -14

!سفر ما علمي و مفيد بود!: مفيدةً نت سفرتنا العلميةكا )1
!اش پرداخت به تكاليف درسي!: كان يعمل بواجباته المدرسيةِ) 2
!اديسون در آزمايشگاهش مشغول بود!: كانَ إديسون مشغوالً في مختبره) 3
!نوندش ها سخن خدا را مي گروهي از آن!: اهللا المكانَ فريقٌ منهم يسمعونَ ك) 4
.درست را مشخص كنيد گزينة -15

1(  ضَعوَلعب ) 2جناجِح= راس
3(  جاء4أتي ( نام =قَدر
؟متناسب است »!خرةالدنيا مزرعة اآل« عبارتمفهوم كدام گزينه با  -16

بر هيچ منه دل كه بقا هيچ ندارد/ همه هيچ است و وفا هيچ ندارد دنيا) 2!خرة مع العلمخير الدنيا و اآل )1
!زمين دنيا بستان زرع آخرت است) 4!زد به آن كه پريشان كني دليدنيا نير) 3
است؟ نادرستكدام گزينه  -17

!رةالمسجد النَبوي في المدينة المنو) 2!باء في السيارةِالبطاريةُ مخزنُ الكهر )1
!حجاج القافلة بحاجةٍ إلي متحف السفر) 4  !لدينار أسماء النقودلدرهم و اا) 3
؟نيامده استدر كدام گزينه به درستي » !الدنيا مزرعة األخرة«مفهوم عبارت  -18

سوي ما آيد صداها را ندا/ اين جهان كوه است و فعل ما صدا  )1
هنگام درو يادم از كشته خويش آمد و/ مه نو  داسمزرع سبز فلك ديدم و ) 2
ام تحقيق هزار بار من اين نكته كرده/ جهان و كار جهان جمله هيچ در هيچ است ) 3
گندم از گندم برويد، جو ز جو/ از مكافات عمل غافل مشو ) 4
د؟هر دو وجود دار ،اليه و صفت مضاف در كدام گزينه -19

1( كنزٌ عظيم أخي األصغَر) 2  !العلم ساعدت!
3 (صالح فرَتُنا مفيدةً) 4  !إنَّ عملَككانَت س!
؟نيستمضاف » أحب«در كدام گزينه  -20

!ت عليه األيديأحب الطّعام إلي اهللا ما كَثُرَ) 2!أحب أخي كُرة القدم في الثامنة من عمره )1
!اهللا أنفَعهم لعباده أحب عباد) 4   !إلي اهللا بيت فيه يتيم مكرَّم أحب بيوتكم) 3

دقيقه 10نهمعربي 

 حوار بين الزّائر/ ثمرة الجد
و سائق سيارة األجرة

8و  7هاي  درس
90تا  71هاي  صفحه
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A: Prof. Gardiner …(21)… not in the university when his students took the exam. 

B: Wow! So who gave them the exam? 

A: His co-worker …(22)… .  

21- 1) were  2) was 3) is 4) be

22- 1) did  2) didn’t 3) does 4) to do

A: What’s your schedule today? 

B: I am going to attend a TV …(23)…, then participate in my online Business …(24)… . 

23- 1) e-mail  2) program 3) information 4) explanation

24- 1) movie    2) course 3) week 4) summer

A: I have gotten into troubles with my …(25)… . 

B: What is wrong with it? 

A: I cannot upload this document to send it by Gmail. 

B: Are you kidding? You have to …(26)… to the internet before you upload it. 

25- 1) festival  2) match 3) computer 4) homework

26- 1) search   2) connect 3) listen 4) text

 

 

Most children get to know the world of television long before they enter school: 70% of child-care 

centers use TV during a usual day. In a year, the average child spends 900 hours in school and nearly 

1,023 hours in front of a TV. Kids in the United States watch about 4 hours of TV a day - even though 

the guidelines say children older than 2 should watch no more than 1 to 2 hours a day of quality 

programming. And, according to the guidelines, children under age 2 should have no “screen time” 

(TV, DVDs or videotapes, computers, or video games) at all. During the first 2 years, an important time 

for brain growth, TV can get in the way of exploring, learning, and spending time interacting and 

playing with parents and others, which helps young children develop the skills they need to grow 

mentally, physically, socially, and emotionally. 

Of course, television, in moderation, can be a good thing: Preschoolers can get help learning the 

alphabet on public television, primary-school students can learn about wildlife on nature shows, and 

parents can keep up with current events on the evening news. No doubt about it - TV can be an excellent 

educator and entertainer. 

27- A child who is under two years old … . 

1) should watch TV less than 2 hours a day 2) should not be allowed to watch TV at all

3) spends about 1,000 hours in front of TV 4) can watch TV in moderation

28- According to the passage, TV can stop children from … . 

1) learning the alphabet 2) entering school

3) knowing about wildlife 4) spending time with parents

29- Which of the following is NOT true according to the passage? 

1) TV can both teach and entertain kids. 2) TV can be both harmful and useful.

3) Children spend more time in school than in front of TV. 4) Most child-care centers use TV during the day.

30- Watching nature shows can help students … . 

1) learn the alphabet more easily 2) grow physically and mentally

3) make quality programs by themselves 4) get familiar with wildlife

نهمانگليسي  زبان دقيقه 10

Services / Review 2 
/ Media

:5و  4  هاي درس
86تا   69هاي  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 passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). 
Then mark the correct choice on your answer sheet. 
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   نهم رياضي

تواند باشد؟ كدام ميخط زير  ي معادله - 31

1 (2 3y x 

2 (2 3y x  

3 (3y x  

4 (4 3y x  

3خطخطي كه با  - 32 4y x   2ي هنقط و ازموازي است
8
 
 
 

كند؟ قطع مياي  در چه نقطهها را  محور عرضگذرد،  مي 

1 (
0
2
3

 
 
 
  

   2 (
2
3
0

  
 
  

 

3 (0
2
 
 
 

  4 (2
0
 
 
 

2اگر - 33 2A a b  2و 2B a b  2وC ab باشد، حاصل
2 2

2
A B

C
كدام است؟

1 (1   2 (1

3 (2   4 (2

مسـتطيل برحسـبمساحت ايـن  باشد،  متر  سانتي 34اگر محيط مستطيل . متر كمتر است سانتي 3 ،عرض آنبرابر  سه ازطول يك مستطيل ي  اندازه - 34

كدام است؟متر مربع  سانتي 

1 (48   2 (56  

3 (60   4 (72 

3خطدو ه از محل برخورد كشيب خطي  - 35 2 50
2 2 35

x y
x y
 

  
ي طهو نق 

11
1
2

 
 
 
  

چقدر است؟ ،گذرد مي 

1 (1
22 (2 

3 (1
44 (4 

دقيقه 15

+  هاي خطي  خط و معادله
هاي گويا عبارت

تا پايان 7و فصل  6فصل 
هاي گويا محاسبات عبارت

125تا  95هاي  صفحه

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

x

y

.كاري ناتمام است بدون ارزيابيآزمون،   
.ايد درست پاسخ داده هايي را كه حتي سؤال ،ها بررسي شوند آزمون بايد تمام سؤال ارزيابيدر 
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0قاطدر نترتيب  را به هاxوها yبر روي خطي كه محور، يك از نقاط زير كدام - 36
4

 
  

6و 
0
 
 
 

؟نداردكند، قرار  قطع مي 

1 (
3
2

3

 
 
 
  

   2 (3
2

 
  

3 (3
6

 
  

4 (6
8
 

 
 

  

عبارت ي شدهخالصه  - 37
2

2
4 1 4 1 2

2 11 4
a a a

aa
  




1كدام است؟
2(a ) 

1 (1   2 (1  

3 (1
24 (1

2  

3axاگر خط - 38 by   1ي نقطهاز
2A
 
 
 

2و با خط بگذرد  6 1y x   كدام است؟ آنعرض از مبدأ  ،باشدموازي

1 (12 (2   

3 (1   4 (1
3

3ي معادله ي بهخطاز برخورد  شده ساختهمساحت مثلث  - 39 2 6y x    مختصات چقدر است؟با محورهاي

1 (3   2 (6    

3 (4 5/4 (9    

2خط  - 40 1 4(m )y (m )mx    به ازاي هر مقدار منفيm ؟گذرد نميمختصات ي  از كدام ناحيه

 دوم) 2 اول) 1

چهارم )4 سوم) 3
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1 رياضي

نقطه دارد؟ 397 ي زيرشكل چندم از الگو ،الگوي زير را در نظر بگيريد - 41

1 (99   

2 (155    

3 (100   

4 (400    

3عددي مثبت باشد و aاگر - 42 a aگاه كدام گزينه براي ، آنa ه برقرار است؟هموار

1 (a a2 (1a   

3 (3 2a a     4 (3a a

يـك از ي مفروض كـدام  قدرنسبت دنباله. ي حسابي دهند عدد تشكيل يك دنباله 5دهيم كه اين  سه عدد ديگر را طوري قرار مي  ،62و 18بين دو عدد  - 43

تواند باشد؟ هاي زير مي گزينه

1 (44
52 (9    

3 (114 (9

اگر - 44 1 2 5A x x      و 4 1B ,  ي و مجموعهC 7تر از اعداد حقيقي مثبت و كوچك
A)باشند،2 B) C كدام است؟

1 ( 4 0,2 ( 4 0,  

3 ( 3 0,4 ( 3 0,

دونفر در هر دو درس مردود شده باشند، چند نفر در هر  5اگر . اند نفر در درس فيزيك قبول شده 25نفر در درس رياضي و  20نفري،  40يك كالس از  - 45

 اند؟ درس قبول شده

1 (5     2 (10    

3 (15   4 (20    

0اگر - 46 00 180   3و 1
3

msin  
  گاه حدود آن ،باشدm كدام است؟

1 (2 1
3 3( , ]2 (2 4

3 3( , ]  

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

3 3[ , )

دقيقه 30

+    مجموعه، الگو و دنباله
هاي گويا و توان+  مثلثات 

هاي جبري عبارت
تا 3و  فصل  2، فصل 1فصل 

ام n ي  پايان ريشه
58تا  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 هاحهدر صفنهمدرس رياضي80تا61هايصورت به سؤال اين

.سايت كانون دنبال كنيددر  صفحه مقطع  خودتانآموز گرامي، مطالب علمي را در  دانش
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طول قطر. است 27 برابر )كوچك(و حجم مكعب داخلي  125برابر) بزرگ(حجم مكعب بيروني . اند تودرتو درون يكديگر  قرار گرفتهبه صورت سه مكعب  - 47

3ضلع مكعب( باشد؟ تواند نميمكعب مياني كدام   قطر مكعب(

1 (6   2 (7 

3 (9   4 (8    

100n(U)هطـوري كـ   باشـند، بـه   Uعجـ مري  ههـايي از مجموعـ   زيرمجموعه Bو Aاگر - 48 ،20n(A) ،40n(B)  50وn(A B)  در

n(Aصورت  اين B) كدام است؟

1 (60   2 (90    

3 (80   4 (70 

ي منفي دارد؟ اين دنباله چند جمله. است 4هفتم برابر  ي و جمله هم هستند ي ي حسابي، جمالت دوم و هشتم قرينه در يك دنباله - 49

1 (1   2 (2    

3 (3   4 (4    

قائم - 50 مثلث A)ˆ090ي الزاويه در ) ABC،30Ĉ ،3AB x4وAC x است؟ كدام وتر بر وارد ارتفاع طول ،

1 (32(3    

3 (2 3    4 (4 3    

  

Aگر ا - 51 [ , ] 1 Bو  2 ( , ] 0 )ي  زير، بازه ي مجموعه، آنگاه كدام 3 , ]2  است؟ 3

1 (A B2 (B A

3 (B A4 (A B

با توجه به اين الگو، دهمين شكل، داراي چند مربع است؟. الگوي زير را داريم xبراي ساختن حرف  - 52

1 (39  

2 (40  

3 (41  

4 (42  

؟است نادرستاين دو مجموعه  ي دربارههاي زير گزينه ازيك  ي نامتناهي باشند، كداممجموعه ود Bو Aاگر - 53

Aي مجموعه )1 Bممكن است نامتناهي باشد.

Aي مجموعه )2 B لزوماً نامتناهي است.

Aي مجموعه )3 B ممكن است متناهي باشد.

Aي مجموعه )4 B لزوماً نامتناهي است.

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

(1) (2) (3)

. . .
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tداشته باشيم  ntي عمومي  ي حسابي با جمله اگر در يك دنباله - 54 3 tو  166 5 ي منفي اين دنباله كدام است؟ جمله، آنگاه اولين 150

1 (8-  2 (6-  

3 (4-  4 (2-  

aكه در نامساوي  باشنددو عدد صحيح متوالي  bو  aاگر - 55 b 4 aصدق كنند، آنگاه 37 b كدام است؟

1 (4  2 (5  

3 (6    4 (7   

گنـدم فقـط نفر جو بكارند، چند نفر  140نفر گندم و  190در صورتي كه . كارند يا جو و يا هر دو كشاورز دارد كه هر كدام يا گندم مي 200اي  دهكده - 56

كارند؟ مي

نفر 10) 2نفر 60) 1

نفر 110) 4نفر 130) 3

3ي هندسي با جمالت غير صفر، ي اول يك دنباله مجموع سه جمله - 57
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  

tanاگر - 58 sin    sin و0 tan   ي مثلثاتي قرار دارد؟ در كدام ناحيه ي زاويهگاه  ، آن0

دوم) 2 اول) 1

چهارم) 4 سوم) 3

)حاصل  - 59 ) tan
sin sin

  
   

21 1 21 كدام است؟1

صفر) 2  -1) 1

3 (1    4 (2   

است؟  AC، چند برابر طول BCاز امتداد ضلعAي ي نقطه در شكل زير، فاصله - 60

1 (5/0  

2 (6/0  

3( 7/0  

4 (8/0  

A

CB

?
4/8 30

3
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نهم رياضي

18ي نقطهدو   - 61
a 

 
 

6و 
b
 
 
 

4بر روي نمودار  23y x  رندقرار دا.a b كدام است؟

1 (16     2 (16  

3 (9     4 (9  

0ي طول فنر از رابطهيلوگرم به آن وصل شود، ك xبه جرماي  وقتي وزنه .متر است سانتي 20 در ابتداطول يك فنر  - 62 9 20y / x   آيـد  به دست مـي. 

؟كند غيير ميتمتر  چند سانتياش  نر نسبت به حالت اوليهتغيير طول فبه آن وصل شود،  كيلوگرم  10 اي به جرم  وزنه وقتي 

1(90      2(70   

3(29   4(9 

1نقاطاگر  - 63
3

a
a
 

 
 

2و 1
2

a  
  

1ت با شيبك خط راسبر روي ي 
3 مقدار ،واقع باشندa كدام است؟

1(2   2(1
2

3(24(1
2 

1ربراب yبهxاگر نسبت   - 64
2باشد، حاصل عبارت3

9
5 6

y
x x



 
كدام است؟

1( 3
2x 

2( 9
6 y

3( 9
2 x

4( 9
6y 

2باشد تا تساويكدام به ترتيب از راست به چپ  yوxمقدار - 65 22 5x y x y    ؟شودبرقرار

1و  1) 2    2و  2 )1

1و  -2) 4    2و  1) 3

2ي خط در معادله - 66 4y ax مقدار ،a ي ده از دو نقطهگذرنبا خط د تا اين خط، چقدر باش
3
4
5
4

 
 
 
 
  

7و 
5
 
 
 

؟شودموازي  

1 (3
52 (5

3

3 (6
54 (5

6

دقيقه 30

+  هاي خطي  خط و معادله
هاي گويا عبارت

تا پايان 7و فصل  6فصل 
هاي گويا محاسبات عبارت

125تا  95هاي  صفحه

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته-نهم درس رياضي  80تا  61سواالت 
.پاسخ دهيد 80تا  61سواالت ايد بايد به  پاسخ نداده 10تا  8 يها    در صفحه 60تا  41اگر به سؤاالت 
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aاشته باشد،جواب دشمار  بي شده دادهدستگاه گر ا - 67 b 3كدام است؟ 4 5 9
3

x / y
ax y b

 
  

  

1 (5   2 (8    

3 (12   4 (13 5/  

3دو خط ي تقاطع  و از نقطه است 5آنكه شيب ي خطي  معادله - 68 5 1x y  2و 3 7x y  ؟كند يك از نقاط زير عبور مي از كدام ،گذرد مي

1 (1
6
 
 
 

   2 (0
9
 
 
 

  

3 (1
6
 
 
 

  4 (0
11

 
  

خط كدام است؟دو ي برخورد  عرض نقطه،  داده شده هايتوجه به نموداربا  - 69

1 (8   

2 (4    

3 (3  

4 (5    

2yخطبرخورد  ازساخته شده مثلث اگر مساحت  - 70 x m  باشد 4برابر مختصات هاي  با محور،m 0(؟ كدام استm (

1 (2     2 (4   

3 (2 2   4 (4 2   

2كدام باشد تا خطي كه از نقاط aمقدار  - 71
2 20A
a
 

   
3و 

2B
a
 

   
از مبدأ عبور كند؟ ،گذرد مي 

1 (6  2 (7  
3 (6-  4 (7-  

1ي قدر باشد تا نقطه چه aمقدار  - 72
3

a
A

 
   

3روي خط  2 5x y  ر بگيرد؟قرا

1 (4
3  2 (8-  

3 (2
3  4 (2

3

ي عبارت ساده شده - 73
316 16

8 8
x x

x



x)1 برابر كدام است؟ ) 

1(2 2x(x )2(2 2x(x )

3(2 1x(x )4(2 1x(x )

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

؟

-2
51

10

(L
2 )

(L
1

)

x

y

هكيك هدف اين است  :انتخاب شده است شدهسطح دشواري شناسايي باسواالتي  ،راحي شدهط هاي در كنار سوال
.و پيش بروند در ابتدا سواالت استاندارد را كار كنندبايستي بدانند كه آموزان  دانش
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33شيب خط  - 74 03 2
x x y

   برابر است با:

1 (1
9  2 (1

9  

3 (5
9  4 (5

9  

كسر - 75
4 4

2 2
a b
a b

 

 



a)  با كدام عبارت زير برابر است؟ b)

1 (6 6a b     2(2 2a b 

3 (2 2a b    4(2 2a b 

3دو خط، aازاي چه مقداري براي  به  - 76 8ax y   2و 1y ( a )x  اند؟ با هم موازي

1 (3
7  2 (3

7  

3 (5
7  4 (3

5  

3چقدر باشد تا خط گذرنده از نقاط aمقدار  - 77 2
2 1
a
a
 

  
7و 

3
 
  

ها باشد؟ موازي محور عرض 

1 (3-  2 (3  

3 (2-  4 (2  

اگر - 78
2 4

2 4
xA
x





1، حاصل 1
A
  2كدام است؟ 2(x , ) 

1 (2
x

2 (2
2x 

3 (2
x

x 
4 (2

x


1ي  ، خط به معادلهmبه ازاي كدام مقدار  - 79 2y (m )x m   ؟ردگذ نمي، ي اول محورهاي مختصات ، از ناحيه

1 (1m 2 (1 2m 

mهيچ مقدار) m 4هر مقدار ) 3

:مساحت قسمت هاشورخورده در نمودار زير برابر است با  - 80

1 (83
22

2 (8  

3 (102
11

4 (40
11
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    نهم علوم 

است؟ نادرست  گزينه در مورد كهكشانكدام  - 81

.اي است ستارهو فضاي بين و غبار  گرد  گازها، عظيم از ستارگان،اي  مجموعه) 1

.ي شمسي است بخش بسيار كوچكي از منظومهه شيري كهكشان را) 2

.اند شده  در كنار هم جمعبل متقاگرانشي ي  نيروي جاذبهكهكشان تحت تأثير ي  اجزاي تشكيل دهنده) 3

.از ميلياردها كهكشان تشكيل شده استكيهان ) 4

كدام گزينه صحيح است؟ - 82

.كنند سقوط ميها  ها در اقيانوس شخانهتر  بيش) 1

.اند يك ستاره در گردشو به دور  دارنداز خود نور سيارات ) 2

.نام سيارك در حال چرخش به دور زمين هستند لياردها جرم فضايي ديگر بهمي ها، ها و قمرهاي آن ي شمسي افزون بر سياره در منظومه) 3

تشـكيل خورشـيدي بـه نـام سـحابي     از گاز و غبـار متشكل چرخاني و عظيم ضاي منظومه شمسي، از ابر اع بعضي ازشناسان معتقدند كه  ستارهتر  بيش )4

.اند شده

صحيح است؟ هاي زير، گزينه يك از كدام - 83

.گردد ميدر دقيقه در مدار بيضي به دور زمين  يك كيلومترمتوسط ماه با تندي ) 1

.رسد مقدار خود ميترين  به كوتاهاجسام  ي ام بعدازظهر، طول سايهدر هنگ) 2

.دب اصغر استدم صورت فلكي اين ستاره نور نيست و رچندان پي قطبي   ستاره) 3

.وجود داردهاي تير و مشتري  در سيارهامكان حيات ) 4

هستند؟ هاي سنگي همگي جزو گروه سياره ذكر شدهگزينه سيارات كدام  در - 84

زحل -ناهيد -تير) 1

بهرام -اورانوس -ارض) 2

 مريخ -ناهيد -عطارد) 3

مشتري -نپتون -زحل) 4

؟نيست صحيح ،هاي زير گزينه يك از كدام - 85

.اند به هم شبيهجانوران موجود در يك گونه ) 1

.هستندنيز  )تيره(عضو يك خانواده ، نهك گوجانوران موجود در ي) 2

.آورند به وجود با قابليت زنده ماندن و توليدمثل خود  هايي شبيه زادهتوانند از طريق توليدمثل،  ميجانوران موجود در يك گونه ) 3

.متفاوتي دارندهاي علمي  نامجانداران موجود در يك گونه، ) 4

؟يستنهاي زير صحيح  يك از گزينه كدام - 86

.نامند مي پروكاريوتاين جانداران را . شود ي وراثتي وجود ندارد و در نتيجه هسته تشكيل نمي ي برخي جانداران، پوششي در اطراف ماده ياختهدر ) 1

.نام باكتري هستند هاي آنفوالنزا و سرماخوردگي موجوداتي به عامل بيماري) 2

.كنندوادار به ساختن ويروس ها را  وارد شوند و آن ي جانداران هاي همه به دورن ياخته توانند ها مي ويروس) 3

.كنند سازي محيط زيست استفاده مي ها براي پاك ي امروزه از باكتر) 4

دقيقه15

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

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

.ها و نمودارها را با دقت بخوانيد اشكال، زيرنويس است،مهمترين منبع مطالعاتي شما  كتاب درسي
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.هستند............. ها  قارچ.............  - 87

اي پرياخته -ي همه) 2 مضر -ربيشت )1

اي ياخته تك -ي همه) 4 مفيد -بيشتر) 3

است؟ صحيحدر مورد گياهان  كدام گزينه - 88

.برند ميفتوسنتزكننده را به سراسر گياه هاي  ساخته شده در اندامچوبي مواد هاي  آوند )1

.روند هاي ديگر گياه مي شده، از ريشه به برگ و قسمت هاي ساخته كربوهيدرات) 2

.بافت آوندي در سراسر پيكر گياه وجود دارد) 3

.هستندمشاهده ي قابل ها به سخت آوندها در برگ) 4

ها صحيح است؟ تعداد از موارد زير، در رابطه با باكتريچند  - 89

.اي دارند ياختهي  ند و ديوارهضرر بيها  ي آن همه) الف

.كنند ميبدن ما زندگي تفاوت هاي م در بخش ها انواعي از آن )ب

.كنند مياده و توليد دارو استفبه آفت گياهان مقاوم براي توليد  ها امروزه از آن )ج

.كنند  ميزندگي هاي قطبي  آب داغ و يخهاي  در چشمه ها بعضي از آن )د

1 (1  2 (2  

3 (3  4 (4  

؟نيستكدام گزينه صحيح  ،زير هاي شكلبا توجه به  - 90

.استزيرزميني  ي داراي ساقه )الف( شكل گياه )1

.آن ذخيره شده استي  در ريشه )ب(شكل در گياه مواد مغذي ) 2

.نداردحقيقي ساقه و برگ  )ج(شود كه گياه شكل  گفته مي) 3

.از جمله گياهان بدون آوند است) الف(گياه شكل ) 4
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)1(فيزيك 

كدام است؟نمادگذاري علمي و با رعايت  پيكوثانيه زمان برحسباين . است دقيقه 120 يك آزمونزمان برگزاري  - 91

1 (127 2 10/    

2 (157 2 10/  

3 (97200 10   

4 (127200 10 

ثانيه است؟ چند ميكرومتر بر گياه تقريباًهنگ رشد اين آ. كند متر رشد مي 7/3روز،  14به نام هسپرويوكا در مدت گياهي  - 92

1 (3 06/2 (3 80/

3 (306   4 (380   

است؟صحيح زير هاي  يكاتبديل چه تعداد از  - 93

70) الف 0072 0 72 10/ m / m  

35) ب 5 10m mm  

2) ج 3 24 2 4 2 10/ mm / m 

3) د 9 34 9 4 9 10/ m / mm 

1 (1    2 (2 

3 (3   4 (4 

تخمين .كند پمپ مي ها ن را در سرخرگمكعب خومتر  سانتي 60متوسط به طور تپش و در هر تپد  مرتبه مي 70ر حدود ددر هر دقيقه قلب يك انسان  - 94

80را  عمر متوسط يك انسان(؟ استچند ليتر كند،  پمپ مي ها به سرخرگدر طول عمرش به طور متوسط كه قلب يك شخص حجم خوني بزرگي ي  مرتبه

.)متر مكعب است سانتي 1000ل در نظر بگيريد و هر ليتر معادل روز كام 365و هر سال را سال 

1 (410   2 (810 

3 (1210   4 (1610 

A،6ي اگر جرم كره. استBي كره ر چگالي، سه برابAي كرهو چگالي  Bري توپ كرهنصف شعاع  Aي توپر شعاع كره - 95 kg  ي  باشد، جرم كـرهB

كدام است؟م ربرحسب كيلوگ

1( 4   2 (8 

3 (16   4 (32 

دقيقه 15

كار،+ ريگي فيزيك و اندازه
انرژي و توان

2فصل   و 1فصل 
58تا  1هاي  صفحه

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

.پاسخ دهيد 19 و18يهادر صفحهنهمعلومدرس110تا101هايبه سؤال

.خواهيد يافت تري از مفاهيم و مسائل فيزيك ايد به زندگي واقعي، درك بيش با نزديك كردن آنچه كه آموخته فيزيك در درس
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51به جرمسنگي  شهاب - 96 4 10/ kg 4با تندي km
s

چند مگاژول است؟اين شهاب سنگ انرژي جنبشي . شود وارد جو زمين مي

1 (61 12 10/ 2 (3112 10

3 (121 12 10/ 4 (9112 10

از انـرژي جنبشـيدرصد  20در مجموع با زمين  سطح تماس توپ و اصطكاك هوانيروي مقاومت . گذرد مي Aي   از نقطه متربرثانيه 10با تندي توپي  - 97

است؟ بر ثانيه چند متر Bي در نقطهتندي توپ  .دهند كاهش مي Bي طهبه نقتا رسيدن Aي در نقطهرا توپ 

1 (2 15   

2 (4 15  

3 (4 5  

4 (4 30  

7با تنديمطابق شكل  2kgجسمي به جرم - 98 m
s

انـرژي پتانسـيلتغييـرات  . سـتد اي مـي  Bي در نقطهكند و  را فشرده مي آنو  برخورد كردهبه فنري 

.)نظر كنيد از اصطكاك صرف(  چند ژول است؟ فنر -جسمي  سامانهذخيره شده در كشساني 

1 (49

2 (49  

3 (98  

4 (98

4ي اوليهبا تندي  اي شكل، گلولهمطابق  - 99 m
s

بدون اصطكاكسطوح ي  اگر كليه. آيد به حركت در مي در جهت نشان داده شده روي سطح  Aي قطهاز ن

10( رود؟ برحسب متر باال ميگلوله حداكثر تا چه ارتفاعي از سطح زمين باشند،  Ng
kg

(

1( 4   

2 (4 2/

3 (4 4/

4 (4 8/

تـااز سـطح زمـين   ثابت حالـت اول،  ندي با همان تجعبه را شخص بار ديگر . كند تندي ثابت بلند مي با hتا ارتفاعاز سطح زمين اي را  شخصي جعبه - 100

در حالت دوم چند برابر توان متوسط او در حالت اول است؟ شخصتوان متوسط . كند لند ميب 2hارتفاع

1 (1
2  2 (1  

3 (2  4 (4  

m

A

v m/s

m

B

=7
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علوم نهم

؟نيستصحيح  زير يها گزينه از يك كدام - 101

.نمودند مينجومي استفاده مطالعات و ساير ستارگان تعيين زاويه ارتفاع براي از اسطرالب در حدود هزار سال قبل، ) 1

.اند نموده گذاري نامكهكشاني  ورانرا دتاكنون ميالدي هفدهم از قرن ) 2

.شود يك واحد نجومي اطالق ميزمين تا خورشيد ي  به فاصله) 3

.ي خورشيد، هليم است دهنده درصد از عناصر تشكيل 25) 4

چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 102

.شود گفته ميسال نوري   كند، يك سال طي مييك در مدت زمان اي كه نور   به فاصله )الف

.شود مي استفاده مينجونام واحد  يلي دور، از واحدي بهدر علم نجوم براي بيان فواصل خ )ب

.را تعيين نمود هاي جغرافيايي جهتبا استفاده از نور خورشيد توان  ميدر روز  )ج

1 (1    2 (2  

صفر) 4  3) 3

باشند؟ ح ميصحي چه تعداد از موارد زير - 103

.باشد يت ميؤابل رقو موقعيت خاص در زمان مشخص هاي فلكي  صورتهر يك از  )الف

.كنند ها برخورد مي بر سطح خشكيها  سنگ بيشتر شهاب )ب

.ورندآ به وجود ميها را  شهابسوزند،  ميزمين ورود به جو ها، كه در هنگام  ركمدار سياقطعاتي از سنگ و غبار رها شده از ) ج

.شود كه از خود نور دارد گفته ميسياره به جرمي كه امروزه دانشمندان معتقدند  )د

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  

  ؟است حصحيكدام مقايسه شمسي  ي منظومهاجزاي  ددر رابطه با تعدا - 104

ي طبيعيهاقمر ها سياره ها سيارك) 1

ها سياره ها سيارك قمرهاي طبيعي) 2

ها سياره قمرهاي طبيعي ها سيارك) 3

ها سيارك ها سياره قمرهاي طبيعي) 4

مربوط به كدام تيره و راسته است؟به ترتيب از راست به چپ، خانگي قمري   جانوران،ي  در سلسله - 105

كبوترسانان -كبوترها) 2    پرندگان -كبوترها) 1

كبوترها -ها قمري) 4    انانكبوترس -ها قمري) 3

دقيقه 15

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

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

:علوم نهمدرسشهريور23ي آزمونبرنامه
132تا  1هاي  دنياي گياهان، صفحه+  ...+ ها با يكديگر  رفتار اتم+ ها در زندگي مواد و نقش آن
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اند؟ چه تعداد از موارد زير جزو بازدانگان - 106

»زميني سيب -هويج -سرو -كاج«

1 (1  2( 2  

3 (3  4 (4  

صحيح است؟ها  در مورد ويروسموارد زير از  تعدادچه  - 107

.شود است و تكثير نميما شبيه بلور خارج از بدن ويروس سرماخوردگي  )الف

.دارنداي  ر ياختهساختاها  ويروس )ب

.قابل انتقال نيستاين ويروس ايدز،  يماريبه ابتال بقبل از بروز عالئم  )ج

1 (1  2 (2  

صفر) 4  3) 3

است؟ نادرستدر مورد گياهان،  هاي زير يك از گزينه كدام - 108

.گويند خام مي ي شيرهكه به آن  يابد جريان ميآبكشي در آوندهاي ب و مواد معدني حجمي از آ) 1

.داردگياه جريان هاي  قسمتتا باالترين   از ريشهي خام  شيره) 2

.كنند تأمين مي پرورده ي مورد نياز خود را از شيرهمواد مغذي كنند،  نميكه فتوسنتز هايي  ياخته) 3

.كربوهيدرات دارد زياديمقدار ي پرورده  شيره) 4

است؟ نادرستدر مورد گياهان،  هاي زير يك از گزينه كدام - 109

.شود هاي ظريفي كه روي ريشه قرار دارند، تاركشنده ناميده مي  رشته) 1

.كنند نمياما دانه توليد گل دارند؛  بازدانگان) 2

.گويند دانه نيز مي نهانها  ه آنباند و به همين علت  شدهدر ميوه محصور دار  هاي گياهان گل دانه )3

.مربوط به فتوسنتز استزي،  خشكيما و جانوران در زندگي  ترين نقش گياهان مهم) 4

است؟ نادرستها  گزينه در مورد خزهكدام  - 110

.كنند ايجاد ميمخمل مانندي روي زمين   و پوشش ندارند زياديها ارتفاع  خزه )1

.اند تشكيل شدههاي مشابهي  از ياختهخزه شكل و ساقه مانند هاي برگي  بخش) 2

.شوند با دانه تكثير ميها،  سرخس مانندها  خزه )3

.اند گياهان روي زمينترين  قديميها  خزه )4
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1شيمي 

  ....... ............ جزاند به  موارد زير صحيحي  همه  - 111

.متفاوت استزمين و مشتري  ي  در دو سيارهفراواني عنصرها نوع و ميزان  )1

.ساخته شودكند كه چه عنصرهايي بايد در آن ستاره  تعيين ميو اندازه هر ستاره دما ) 2

.پراكنده شودآن در فضا شده در  تشكيل صرهايشود عن ميكه سبب همراه است بزرگ با يك انفجار زايش ستاره  )3

.شود ميفراهم تر  سنگين صرهايعنشرايط تشكيل باالتر باشد،   دماي ستارههر چه  )4

2Eبا توجه به رابطه - 112 mc  در نظر گرفت؟ توان ميير زهاي  گزينهيك از  را معادل كدامواحد ژول ارائه شد، ن يشتيناكه توسط

1( 2 2 2s .kg .m      2(2 2kg.m .s

3( 2 2g.m .min     4(2 2 2min .g .m

كند؟ را به درستي تكميل ميكدام گزينه عبارت زير  - 113

خـود را ازرفيـت  ظهـاي    الكترون...... ............مناسب تمايل دارد كه در شرايط آن اتم  باشد،  ...... ............كمتر يا برابر اتمي ظرفيت هاي  تعداد الكتروناگر «

».تبديل شود...... ............دست بدهد و به 

كاتيون -همه -چهار) 2    آنيون -تعدادي از -سه )1

كاتيون -همه -سه )4    آنيون -تعدادي از -چهار )3

است؟ ستنادركدام گزينه  - 114

.يابند يانتقال مباالتر  ي اي به اليه  از اليهانرژي معيني با جذب مقدار ها  الكترونداده شود ما نور يا گرگازي يك عنصر هاي  به اتمهنگامي كه  )1

.تاس متفاوت رنگيموج  طول باخط  4هر كدام شامل م يو ليتهيدروژن هاي  از اتمخطي به دست آمده  طيف نشريمرئي  ي هگستر) 2

.باشد ششم به اليه دوم مي ي از اليهالكترون انتقال رنگ بنفش ناشي از  ،خطي اتم هيدروژن طيف نشريدر ناحيه مرئي  )3

.را توجيه كندو برخي ديگر از عناصر خطي هيدروژن طيف نشري با موفقيت توانست مدل بور  )4

كدام گزينه آمده است؟در   »پ«پرسش  نادرستپاسخ  و» ب«،  »آ«هاي  شپرس درستپاسخ  - 115

چيست؟ ناشي ازسازد  را روشن مي ها و خيابان ها راهگبزر  ها، شب هنگام آزادراههايي كه  پالمنور زرد  )آ

شود؟ رنگ استفاده مي با كدام براي ايجاد نوشته نوراني تبليغاتي خت تابلوهايدر سانئون   از المپ )ب

كدام است؟سولفات  نمك ليتيمرنگ شعله  )پ

زردها، سرخ،  بخار سديم موجود در آن) 2  سرخ، سرخ، ها بخار سديم موجود در آن )1

سبزها، سرخ،  موجود در آنليتيم بخار  )4  زرد، زردها،  موجود در آن ليتيمبخار  )3

دقيقه15

الفباي هستي كيهان، زادگاه
تا پايان ساختار اتم و 1فصل 

 رفتار آن
38تا  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  صفحهدر  نهم علومدرس  130تا  121هاي  صورت به سؤال اين

.شما در آزمون، يادگيري هاي ناقص شما را مشخص كرده و مي توانيد آن را به نقاط قوت خود تبديل كنيد كارنامه اشتباهات
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؟اند نادرستموارد زير چند مورد از  - 116

.كنند مي گيري زياد اندازها دقت را بها  جرم اتم ،سنج جرمي طيفدستگاه با استفاده از دانشمندان  )الف

0نوتروننماد )ب
1n  بيشتر استاز پروتون دكي جرم آن اناست و.

1جرم)ج
1H ،ً1دقيقا

.است 12 -كربنجرم ايزوتوپ  12

 .شود دقت باال استفاده ميبا  از دستگاهيها  گيري شمار اتم  براي اندازه )د

1( 1  2 (2  

3( 3  4( 4  

؟درست استمطالب زير يك از  كدام  - 117

.دهند ميرا تشكيل اليه الكتروني يك  ،برابر nبااليه زيرچند  )1

nچونشود  يپر م 7sاز زير اليهزودتر  6dزير اليه) 2 l داردتري  كوچك.

2lباالكترون  9تعداد  ،29Cuاتمدر  )3  وجود دارد.

.قرار دارد 10و گروه  4در دوره  30Znاتم )4

است؟ نادرستگزينه كدام  رو روبهبا توجه به جدول   - 118

.دناز جدول تناوبي قرار داردر يك گروه  Nبا عنصر Pعنصر )1

.مشابه است 18 با عدد اتميبا رفتار عنصري هليم رفتار عنصر ) 2

.شدبا مي 14برابر كربن و آهن عنصرهاي عدد اتمي تفاوت  )3

دوره ازيك در  با هليممشتري ه سيارفراوان در اولين عنصر  )4

.قرار داردجدول 

3،ها پروتون، شمار 120Aدر اتم  - 119
3Aدر يون .استها  شمار نوترون5 وجود دارد؟ ، چند الكترون

1( 42  2 (44  

3( 46    4( 48  

223جرم  - 120 01 10/  2مولكول از mN O  اتم نقرههمين تعداد جرم با(Ag)  باشد، ميبرابرm كدام است؟

)108 14 16g g gAg ,N ,O
mol mol mol

  (

1( 1  2 (3  

3( 5  4 (4  
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علوم نهم

  ؟است نادرست هاي زير گزينهيك از  كدام - 121

.خاصي ديده شوندهاي  و شكلها  به صورتممكن است ها  م، تعدادي از آنكني ها نگاه مي به آناست كه وقتي اي  به گونهستارگان در آسمان  موقعيت )1

.كردند تقويم استفاده ميبه عنوان هاي فلكي  رتها از صو انساندر قديم، ) 2

.شوند  يده ميطور ثابت در آسمان د هميشه و بههاي فلكي  صورت )3

.منحصر به شب نيستستارگان با استفاده از يابي  جهت )4

همراهاين تبديل شود و   تبديل مي.................. به ...... ............كه به طور مداوم تشكيل شده است تركيب اصلي خورشيد از هيدروژن و هليم در حال حاضر،   - 122

.استبه صورت گرما و نور و توليد انرژي .................. با 

كاهش جرم -هليم -هيدروژن) 2    كاهش جرم  -هيدروژن -هليم )1

افزايش جرم -هليم -هيدروژن )4    افزايش جرم -هيدروژن -هليم )3

صحيح است؟چه تعداد از موارد زير  - 123

.هستندهاي سنگي  گازي و سيارههاي  سياره وجزبه ترتيب برجيس و كيوان هاي  سياره) الف

.شود ، قمر گفته ميسياره در گردش استبه دور يك تأثير نيروي گرانش، به جرمي آسماني كه تحت ) ب

.ماهواره تشكيل شده است 24جهاني از  ياب ي موقعيت سامانه )ج

.ي مريخ قابليت بررسي شرايط حيات را دارد ي شمسي فقط سياره افزون بر زمين، در منظومه) د

1 (1  2( 2  

3 (3  4( 4  

صحيح است؟از نظر فاصله از خورشيد، در مورد سيارات منظومه شمسي م مقايسه كدا - 124

زمين ي فاصله مشتريي  فاصله نپتون ي فاصله اورانوسي  فاصله   )1

زمين ي فاصله  ي مشتري فاصله  ي اورانوس فاصله  نپتون ي فاصله) 2

عطارد ي فاصله زميني  فاصله ناهيد ي فاصله زحلي  فاصله )3

زمين ي فاصله عطارد ي فاصله ناهيد ي فاصله  ي زحل فاصله) 4

است؟ نادرستكدام گزينه با توجه به گروه جانوران،   - 125

.حلزون و مار در يك سلسله قرار دارند) 2   .در يك شاخه قرار دارند ها و گربهقمري خانگي ) 1

.هاي خانگي در يك گونه قرار دارند ي قمري  همه) 4   .و گنجشك در يك خانواده قرار دارندقمري خانگي  )3

؟نيستدر مورد آغازيان صحيح زير  هاي  يك از گزينه كدام - 126

.كنند هاي متفاوتي غذاي خود را تامين مي آغازيان به راه) 1

.كنند ي آغازيان فتوسنتز مي همه) 2

.كنند ترين گروه از آغازيان، در آب يا اطراف آن رشد مي شده شناخته )3

.هايي از جنس سيليس دارند پوستهبرخي آغازيان، ) 4

دقيقه 15

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

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته-علوم نهمدرس   130تا  121سواالت 
 130تا  121به سواالت ايد بايد  پاسخ نداده 21و  20 يها    در صفحه 120تا  111اگر به سؤاالت 

.پاسخ دهيد

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

...... ............، )ويروس ايدز( ويروس نشان داده شده در شكل مقابل - 127

 .دداراي   ساختار ياخته) 1

.شود هاي سفيد تكثير مي گويچهدر ) 2

.شود بدن، از فردي به فرد ديگر  منتقل مي مايعات تمام همراه ) 3

.كشيدن به فرد منتقل شود سنفتواند از طريق  مي) 4

از موارد زير در مورد گياهان صحيح است؟چه تعداد  - 128
.شود چوبي انجام ميهاي  در بسياري از گياهان تنها توسط آوند آب و مواد مغذيانتقال ) الف
.شود هاي سبز گياه ساخته مي امهاي كربوهيدرات فقط در اند مولكول) ب
.اي از آوندهاي چوبي و آبكشي است  دسته ،رگبرگ) ج
  3 )4  2) 3  1) 2صفر) 1
؛ بلكهشوند تشكيل نميياهان درون ميوه هاي اين گ و دانه اخته شده استس...... ............تعدادي  از هر مخروط. هاي نر و ماده اند روطداراي مخكاج و سرو  - 129

.شوند ايجاد مي...... ............هاي  هاي مخروط ...... ............روي 
ماده -ريشه-ريشه) 4  ماده -پولك-پولك )3  نر -ريشه-ريشه) 2  نر -پولك-پولك) 1
اند؟ مشخص شده در شكل به ترتيب از راست به چپ كدام) 4(تا ) 1(هاي  بخش ،دهد را نشان ميهاي مختلف يك خزه  ، بخشزير  شكل - 130

هاگدان -ميله -برگ مانندهاي  مانند همراه با بخشبخش ساقه  -سا هريش )1

ميله -هاي برگ مانند بخش ساقه مانند همراه با بخش -سا ريشه –هاگدان  )2

سا ريشه -هاي برگ مانند بخش ساقه مانند همراه با بخش -هاگدان -ميله )3

سا ريشه -نندرگ ماهاي ب بخش ساقه مانند همراه با بخش -ميله  –هاگدان  )4

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

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

.شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2  .شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1
.نظمي وجود دارد 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(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1
شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
.شود سروصدا و همهمه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود،  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 –پايان آزمون 

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 كيفيت برگزاري آزمون امروزلي طور ك به -298

ضعيف) 4متوسط) 3خوب) 2  خيلي خوب) 1
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