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  مسئولین درس

  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون  نام درس
 الناز معتمدي الهام محمدي حميد اصفهاني  فارسي نهم 
 مهدي يعقوبيان مريم آقاياريـفاطمه منصورخاكيميالد نقشي  عربي نهم 
 سپيده جاللي اميرحسين باالوندـ  پرهام نكوطلبانـمحدثه مرآتينسترن راستگو   نهمزبان انگليسي 

  مجتبي خليل ارجمندي  علي ونكي - مهرداد ملوندي ـ علي مرشد حسين حاجيلو   نهمرياضي 
  مهسا هاشمي اميرحسين بهروزي فرد-مهرداد محبي اكبريليدا علي  شناسي علوم نهم ـ زيست

  مهسا هاشمي  بهنام شاهني بابك اسالمي ـ كفشحميد زرين  علوم نهم ـ فيزيك و زمين
ـ محمدايمان حسين علي علمداري  علوم نهم ـ شيمي   مهسا هاشمي سيداميرحسين مرتضوي - سيدعلي موسوي - حسن معروفينژاد 

  مجتبي خليل ارجمندي  علي ونكي - مهرداد ملوندي ـ علي مرشد حسين حاجيلو  رياضي دهم 

 -سيداميرحسين مرتضوي - اكبري ليدا علي-اميرحسين بهروزي فرد  مهرداد محبي  مشناسي ده زيست
 كيارش سادات رفيعي

  مهسا هاشمي

  محمدرضا اصفهاني  بهنام شاهني بابك اسالمي ـ كفشحميد زرين  فيزيك دهم (طراحي + آشنا)
ـ محمدايمان حسين علي علمداري  شيمي دهم    الهه شهبازي سيداميرحسين مرتضوي -  سيدعلي موسوي- حسن معروفينژاد 

 
 

  گروه فني و توليد
 

 محيا اصغري  مدیر گروه
 عليرضا خورشيدي  مسئول دفترچه

 ليال عظيمي  آرا چین و صفحه حروف
  ياري چين: فاطمه علي مدير: اميرحسين رضافر                                   مسئول دفترچه: آفرين ساجدي                           حروف  گروه عمومی

  آتنه اسفندياريدفترچه:مسئول                      مقدممازيار شيروانيمدير گروه:  ستندسازيمگروه 
 حميد محمدي  ناظر چاپ

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم 
  توانيد از سايت كانون (صفحة مقطع دهم تجربي) دانلود نمائيد. توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي

  

  021 - 6463تلفن:  - 923ن انقالب بين صبا و فلسطين پالك دفتر مركزي: خيابا

 گويي زمان پاسخصفحه ةشمار سؤال ةشمارتعداد سؤال نام درس عنوان

رك
مشت

  

  دقيقه 10  3  1  10  فارسي نهم 
  دقيقه 15  4  11  10  عربي نهم 
  دقيقه 15  6 21 10 نهمزبان انگليسي

  دقيقه 10  7 31 10   نهمرياضي 
  دقيقه 10  9 41 10 شناسيتعلوم نهم ـ زيس

  دقيقه 10  11  51  10  علوم نهم ـ فيزيك و زمين
  دقيقه 10  13 61 10 علوم نهم ـ شيمي

رك
مشت

غير
  

  دقيقه 15  15 71 10 رياضي دهم
  دقيقه 10  17 81 10 شناسي دهمزيست
  دقيقه 25  19 91 20 (طراحي + آشنا)فيزيك دهم

  دقيقه 10  22 111 10  شيمي دهم
  دقيقه 140    120 معج

  نام طراحان نام درس
 محمدعلي مرتضوي -  آگيتا محمدزاده -  پور خان سپهر حسن -  نيلوفر اميني -  حميد اصفهاني  فارسي نهم

 رضا يزدي -  مجيد فاتحي -  خالد شكوري -  عرب ابراهيم رحماني -  محمد داورپناهي  عربي نهم

 نژاد ساسان عزيزي -  علي عاشوري -  اله استيري رحمت  نهمانگليسي   زبان

  ايمان نخستين - كفش  حميد زرين - مهرداد خاجي  - اي  مهديس حمزه - پور  خان سهيل حسن - محيا اصغري  - علي ارجمند   ریاضی نهم
  مهرداد محبي  - علي علمداري  - محمدمهدي روزبهاني  - شهريار دانشي  - فرد  اميرحسين بهروزي - اركان آقاياري   شناسي علوم نهم ـ زيست

  غالمرضا محبي - محمد گودرزي  - الهام شفيعي  - هاشم زمانيان  - روزبه اسحاقيان  - شهرام آموزگار   علوم نهم ـ فيزيك و زمين
 محمدرضا وسگري - علي مؤيدي  - علي علمداري  - كفش  حميد زرين - حسن اميني   علوم نهم ـ شيمي

  ميالد منصوري - نظم  رحيم مشتاق - علي مرشد  - سجاد محمدنژاد  - حميدرضا طالبيان  - سجاد داوطلب  - زاده  د حسنفرشا - علي ارجمند   رياضي دهم 
 فر ياسين موسي -  مهرداد محبي - سعيد شرفي  - معين خنافره  - محمدرضا جهانشاهلو  - فرد  اميرحسين بهروزي -  شعباس آراي شناسي دهم زيست

  امير محمودي انزابي -  عليرضا گونه - محمد گودرزي  - كفش  حميد زرين - ميثم دشتيان  - نسب  دالرضا امينيعب - زهره آقامحمدي   فيزيك دهم

 شيمي دهم
 - فرد  فاضل قهرماني - محمد عظيميان زواره  - كيش  مرتضي خوش - امير حاتميان  - پور  احمدرضا جشاني - زاده  بهزاد تقي - اميرعلي برخورداريون 

 كومحمد ن - عباس مطبوعي 

 دقيقه 140 مدت پاسخگويي:                                               سؤال۱۲۰تعداد سؤال:    
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 معنا شده است؟ نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 1 
  گرانمايه: باارزش  كنند. ) مادر گرامي گوهري است كه همتايي ندارد. از اين روست كه هر چيز گرانمايه را اگر بخواهند بزرگ بشمارند، به مام مانند مي1
  ور: سرشار مايه    شوند. ور و سيراب مي بينيد، اما همه از يك آبشخور مايه گوني را به چشم مي اين گونه ) اگر به گلستاني درآييد، نمونة2
  فراخنا: گستردگي     ماند. ها، به گلستاني مي ها و رنگارنگي لهجه فراخناي فرهنگي و گستردگي جغرافيايي و گوناگوني گويش ) ايران ما با همة3
  شكيب: صبورانه بي  جاي خانه را به آرامش بازآورند.  كوشند تا آرام شكيب مي سيبي فراگيرد، فرزندان آرام و قرار ندارند و بي) هر گاه مادر را اندوه و آ4

  ؟ ندارداماليي  نادرستيچند بيت زير  - 2
  كه هر كجا شكرستان بود مگس باشد   وغاي عاشقان چه عجبقبر آستان تو الف) 
 چيزي ز من مخواه كه نبود ز ممكنات   من از حيات محض ةناممكن است توبب) 
  جواب داد كه گلزار صد عدو دارد   الح تو چيستصسؤال كردم از خار كاين ج) 
 اي آماده بهر تيرباران داشتن سينه     وم تركتازان و كمانداران عشقحجدر د) 

 زيرا كز ابتدا بزدودند زنگ را     دالن به آينه محتاج نيستند روشنهـ) 
  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا 2  ) يكي1

   ترتيب از كيست؟ زير به عبارات - 3
  به آزار موري نيرزد جهان     الف) به نزد مهان و به نزد كهان

  حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار  ب) تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش
  سعدي  الدين محمد جويني ـ ) شمس2    حافظ  ) فردوسي ـ1
  حافظ  الدين محمد جويني ـ شمس )4    ) فردوسي ـ سعدي3

 ترتيب كدام است؟  به» سيه«و » اسفنديار« نقش در بيت زير - 4
  »سيه شد جهان پيش آن نامدار    بزد تير بر چشم اسفنديار «
  اليه ـ نهاد ) مضاف4  ) نهاد ـ نهاد 3  مسند   اليه ـ ) مضاف2  ) نهاد ـ مسند 1

 توان يافت؟  در كدام بيت فعلي به زمان ماضي ساده مي - 5
  به تخت كيي برنشاند مرا     طفيل گدايان اويم اگر) 1
   خرد مرا از دست غم هم اوست كه وامي     خورد مرا خورم غمِ دل مي تا مي نمي) 2
 به مكتبي كه نزاري بود اديب مرا   خوارگي چه آموزند به غير رندي و مي) 3
 كه دوستان همه بگذاشتند خوار مرا     نظر عزّتم چنين اي دوستميفكن از ) 4

 توان يافت؟  در كدام بيت فعلي به زمان ماضي نقلي مي - 6
 ايام اگر به پاي جفا بسپرد مرا  گر دوست را ز دست دهم الجرم سزاست) 1
 باشد كه باز بخت به سر بگذرد مرا     ام چشم اميدوار به در برنهاده) 2
 پرورد مرا ورنه زمانه بهر چه مي     رورم و جان بدو دهمتا مهر دوست پ) 3
 قدمان نشمرد مرا نظر ز بي صاحب     و دين درنياوردند يابدال سر به دني) 4

  است؟  نادرستعبارت زير كدام مورد  دربارة - 7
بيني عمل  درآمد. اسكندر گفت چگونه مياسكندر يكي از كاردانان را از عملي شريف عزل كرد و عملي خسيس به وي داد. روزي آن مرد بر اسكندر «

ات دراز باد. نه مرد به عمل بزرگ و شريف گردد، بلكه عمل به مرد بزرگ و شريف گردد. پس در هر عمل كه هست، نيكوسيرتي  خويش را؟ گفت زندگاني
  »بايد و داد. مي
  ) پنج مفعول در عبارت هست. 1
  يكسان است. » گ و شريفبزر«با نقش دستوري هر دو » دراز«) نقش دستوري 2
  شود.  ) يك ضمير در متن ديده مي3
  ) در متن هم صفت اشاره هست و هم صفت بياني و هم صفت مبهم. 4

 توان يافت؟  تلميح را در كدام بيت به شكلي بارز مي آراية - 8
 هيچ باكي نيست چون خاتم به دست آصف است   ارچه چون مور و ملخ صف در صف است لشكر ديو) 1
  صبح را گو دم مدم كافاق را همدم نماند   را گو روي دركش كاسمان را مهر نيست ماه) 2
 باطل منه ةين انديشا هيچ بنيادي بر   اي بنياد كردن باطل است در جهان انديشه) 3
 بر زوال دولت سلطان اعظم بوسعيد   گر بگريد تاج و سوزد تخت كي باشد بعيد) 4

 در كدام بيت آشكارتر است؟ » / بهتر از آن دوست كه نادان بوددشمن دانا كه غم جان بود «بيت مفهوم  - 9
 ور بگويي از تو گردانند پشت     اي پسر كم گوي با مردم درشت) 1
  كه بود دوستيش كاهش جان     دوستيت مباد با نادان) 2
  زند نادان دوست بر زمينت مي    كند  ) دشمن دانا بلندت مي3
  بهاتر از كدوست خالي كممغز      مرد نادان در شمار چارپاست) 4

  ؟ قرابت معنايي دارد» بر همه چيزيش توانايي است/  هركه در او جوهر دانايي است«بيت با بيت  كدام -10
  شناساي بحر است و داناي بر    مسلّم شد آن بحر آن را كه او ) 1
  كه فلك ديدم و در قصد دل دانا بود     دفتر دانش ما جمله بشوييد به مي) 2
  فحل و داناتر از من استادي     آبادي هيچ دانشنيست در ) 3
  نثار خاك ره آن نگار خواهم كرد   هر آبروي كه اندوختم ز دانش و دين) 4

    

نهمفارسي
 ها و يادها  سبك زندگي/ نام

   10تا    8هاي   درس
  81تا  58هاي  صفحه

دقيقه 10
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدففارسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

•
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  تعيين كنيد:15 -11تر را براي سؤاالت ( تر و دقيق ترجمة صحيح (  

 :»!هالكورونا و أنا ال أعرفُ رضِم بِرقد تلميذ مثالي في المستشفي بسبِ« -11

  !شناختم نميرا  درحالي كه من او شدبستري در بيمارستان اي به دليل بيماري كرونا  آموز نمونه دانش )1

  !را نشناختم بستري بود درحالي كه من اودر بيمارستان اي به دليل بيماري كرونا  آموز نمونه دانش )2

  شناختم! را نمي بستري بود درحالي كه من اودر درمانگاه آموزي نمونه به دليل بيماري كرونا  دانش )3

  م!شناس را نمي درحالي كه من اوشود  بستري ميدر بيمارستان آموزي نمونه به دليل بيماري كرونا  دانش )4

  :»حياتي! تُه فيلَه التِّلميذةُ: أَنت أَفضَلُ معلِّمٍ شاهد بعد سنَوات تلميذةً مثاليةً؛ قالَت و المدرس شَجعها فَصارت يئست التِّلميذةُ« -12

هسـتي كـه در    يآموز بـه او گفـت: تـو معلّـم برتـر      اي شد؛ دانشآموز نمونهپس بعد از چند سال دانش آموز مأيوس شد و معلّمم او را تشويق كرد، دانش )1

  ام او را مشاهده كردم!زندگي

ام او آموز به او گفت: تو برترين معلّمي هستي كه در زندگي آموزي نمونه شد؛ دانشها دانشبعد از سال پسو معلّم او را تشويق كرد  آموز نااميد شد دانش )2

  را ديدم!

خود  آموز به او گفت: تو معلّم برتري هستي كه در زندگي اي شد؛ دانشآموز نمونهو معلّم او را تشويق كرد و بعد از چند سال دانش آموز مأيوس شد دانش )3

  او را ديدم!

آموز به او گفت: تو برترين معلّمـي هسـتي كـه در     نمونه شد؛ دانشآموزي ها دانشپس بعد از سال ،كندو معلّم او را تشويق مي شودآموز نااميد مي دانش )4

 خود او را مشاهده كردم! زندگي

  ترجمة صحيح را انتخاب كنيد: -13

1 (اشكست! ها را مي شيشه مدرسهيك نفر در  :!المدرسة في الزُّجاجات إحدى نكسرت  

  براي ما ساخته است!مهندس در بزرگ مدرسه را  :!الكبير المدرسة باب المهندس صنع) 2

  !نكن نگاه گفته كه آنبه تو نيز پس  كنم مي نگاه گفت آنچه به :!قال نم إلى التنظُر و قال ما إلى اُنظُر) 3

  كنند، دوست ندارد!  خداوند كساني را كه تفكر نمي :!إن اهللا اليحب الذين ال يتفكّرون )4

 نهمعربي
دقيقه 15

  الرّجاء / تغيير الحياة
  6و  5هاي  درس
  70تا  49هاي  صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفعربيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدفآزمون قبل10چند از

•
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  ؟كدام عبارت درست است ترجمة -14

1( لَبةً جديلْنا هالع نهم لَّمأَنَّنا نَتَععلِّمنا، لملمان آورديم، زيرا ما دانش را از او ياد گرفتيم!اي براي معلّمهديه: !م  

2؟اُ ) قالَتكتراسرُ طَريقَ دأ التُغَي :حميد لَه دهي؟!خواندنت را تغيير نمي  مادر حميد به او گفت: چرا روش درس: !م  

 كنيم!ام، لطفاً غمگين نباش، ما تو را در مسابقه تشويق مياي همكالسي: !المسابقةِ زَني، نَحنُ نُشَجعك فيرجاء ال تَح) يا زميلتي، 3

4صيرَكلي متُحاوِلينَ، إِقب مقالَ : ل روباه گفت: تالش نكن، سرنوشت خود را قبول كن!: !) الثَّعلَب 

  است؟ اشتباهبرگردان به عربي  دركدام گزينه  -15

  !تَعلَم جوابه شيئاً سألْتَ الداني نپرس!:  چيزي كه جوابش را مي )2  ال تَحزَنْ إنَّ اهللا معنا!نااميد نشو همانا خدا با ماست!:  )1

 !؟في هذا المصنعما هي مهنتك : !؟شغل تو در اين كارگاه چيست )4  !عداوةالعي زرداقة و ال تَصالعي زرا: !كار و دشمني نكاردوستي ب )3

 است؟ غلطكدام گزينه در مورد تعريف كلمات  -16

!اَلْ )1 !معروف بالوفاء و يح الحيوانُ الّذيكَلب: ) اَل2ْ  غابةُ: أرض واسعةٌ فيها أشجار كثيرةٌ و حيوانات مختلفةٌ  رُس أَموالَ النّاسِ

!  اَلنّشيطُ: اَلشَّخص الّذي ال )3 !مكانِ الْمزدحم: صفَةٌ للْاَلْ )4  يحب السعي و العملَ كثيراً  مملوء بِاألَشياء و األَشخاصِ

  هاي زير با هم ارتباط معنايي دارند؟ يك از گزينه كلمات كدام -17

                    السعي، محاولة جـد، ) حاولَ،2    ) صديق، صداقة، صداع، صدق1

 ) حـب، صديق، حـب، حبيب4                      جاء، تعالَ، إبتدأَ، أتي) 3

  ؟در كدام گزينه دو اسم متضاد وجود دارد -18

  !خضَريل ال ألّفي ال بيضصاً أقمي البس )2    !خيصرُتَ تي و اليا طالبةُ اُسكُ )1

3( حينما نري ده النّحراء حولَخاناً في الصقد )4  !ار يدنسانحياة اإلجاء و اليأس في الرَّ شاه! 

  ؟است اشتباهفعل كردن كدام گزينه در مورد نهي  -19

1 ( واجباتككتبت :ال) 2    !واجباتك ال تكتُب تسمعي األخبارعينَ األخبار: ال تسم!  

3سال تجل :علي الكرسي ما جلست ( تنظُ ال) 4  !علي الكرسيماءماء: ال تنظُرنَ إلي السرنَ إلي الس!  

  است؟ متفاوت» ال«كدام  -20

  !حجابٍ بدونِ رنظهتَ ال واتيأخَ يا )2  !الجدارِ على بنَكتُي ال و مؤدبات الطالبات )1

 !درسةِالم بلعم في بنَلعتَ ال اعباتاللّ أيتُها يا )4  !فوفالصن علي جدار تكتب تها الطالبات الييا أ )3
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 قهيدق 15

Festivals and 
Ceremonies / 

Services 
 4و  3هاي درس
 68تا  49هاي صفحه

  

  

  

  

  

  
  

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer 
sheet. 
 

21- What time … your brothers usually … in the morning? 
1) are – waking up   2) do – wake up  3) is – waking up  4) does – wake up 

22- On New Year’s Eve, my mother and I … the HaftSeen table, and my father … the Holy Quran. 
1) set – reads      2) am setting – reading   3) are setting – read   4) sets – read     

23- They say that all … must wear uniform at the office.   
1) roommates  2) services  3) relatives  4) employees   

24- There is usually a place at the airport where you can … a car. 
1) get on   2) get off   3) hire   4) recharge  

25- Don’t … if you can’t bake a good cake at first. It takes practice, and I’m sure you’ll do much better 
next time. 
1) send 2) worry 3) explain 4) clear 

26- They asked me to attend a special … which was held to mark the opening of the big festival. 
1) ceremony 2) attention 3) account 4) weather 

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. 

 

Mr. Ahmadi likes traveling very much. He says Iran is a four-season country. There are four people in his 
family. His elder child is Reza. He works in a big company. He earns a lot of money. Mina is a high school 
student. She likes to travel to Yazd. She knows that Yazd is an old city, and it is in the center of Iran, but 
her mother prefers to visit Shiraz. Mr. Ahmadi wants to make both of them happy. He wants to travel to 
both cities. At first they want to travel to Shiraz. On the way back to Tehran, they want to stay in Yazd for 
two days. Reza and his father don’t say this to them before traveling.  

27- According to the passage, … . 
1) Mr. Ahmadi’s wife doesn’t like traveling  2) Mina is older than Reza 
3) Reza doesn’t like traveling   4) Reza is a rich person 

28- According to the passage, Mr. Ahmadi … . 
1) wants to stay in Shiraz for two days 2) wants to make her daughter happy 
3) likes only his elder child  4) lives in Shiraz 

29- The underlined pronoun “this” refers to … . 
1) earning a lot of money   2) living in Tehran 
3) Reza’s traveling    4) visiting both Yazd and Shiraz 

30- Which of the following is TRUE, according to the passage? 
1) Reza has a big company.   2) The Ahmadi family lives in Shiraz. 
3) Yazd is in the center of Iran.  4) Yazd is not a good place to visit. 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:  10گذاري چند از ، هدفزبان انگليسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

 هاي مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. دهيد، سؤال آزمون ميزبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني)آموزان گرامي در صورتي كه شما دانش

 زبان انگليسي نهم
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y    اگر  -   31 =
30

14 00 00
oÿÅ ´¤n 
   و  x /=

50
0 00000 00168

oÿÅ ´¤n 
آنگاه حاصل     باشد ،             x

y
    ؟                           به صورت نماد علمي كدام است  

1( / −× 801 2 10     2( / −× 841 2 10   

3( −× 8012 10     4( / −× 821 2 10  

+     حاصل  -   32 −+
− +

4 15 4 15
4 15 4 15

    ؟         كدام است  

1( 8    2( 9  

3( 15    4( 2 

/           حاصل عبارت  -   33 /

/

− −

− −

× − ×

× − ×

4 3
3

3 7
2 4 10 0 024 10

0 108 10 270 10
    ؟         كدام است  

1( 2     2( 3 2   

3( − 2     4( −3 2  

)           حاصل عبارت  -   34 )

( )( )

+ × −

− +

2 33

3
2 3 7 4 3

5 2 13 50 13
    ؟         كدام است  

1( 3 37    2( 1   

3( 3
1
37

     4( 
+

3
3

37
37 1

  

x    اگر  -   35 < x                      عددي منفي باشد، عبارت   y  و   1− y (xy x y)+ + − − +2 2 2     ؟                  برابر با كدام است  1

1( x y+ −1     2( x y− −1   

3(x y+ +1     4( x y− −1  

  دقيقه 10  ياضي نهم ر

هاي جبري + عبارت توان و ريشه
از ابتداي نماد علمي و  4فصل 

  5فصل 
  94تا  65هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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x    اگر  -   36
x
− =1 x               شد، آنگاه حاصل   با  4

x
+2

2
x)  ؟         كدام است  1 )≠ 0    

1( 16  2( 322   3( 18  4( 326  

x               در تجزية عبارت  -   37 +4     ؟                    كدام عامل وجود دارد  2500

1( x x+ −2 5 50     2( x x− +2 10 10   

3( x x− +2 10 50    4( x x+ +2 10 10  

)           حاصل عبارت  -   38 )× + 2198 203     ؟         كدام است  104

1( 50600  2( 51000  3( 51010  4( 50610 

x           ر نامعادلة                    اعضاي كدام مجموعه د -   39 x x+ +− ≤1 2 1
2 3                          مجموعه اعداد حقيقي است)  R (  ؟    كند        صدق مي  6

1( { }A x R | x= ∈ ≤ −2   2( { }B x R | x= ∈ ≥ 2  

3( { }C x R | x= ∈ ≥ 0  4( { }D x R | x= ∈ − ≤ ≤2 2 

x شدة تعريف عبارتگويا شدة  -   40
x3

72
16

 كدام است؟ 

1 (x x3 218 4    2 (x3 26 4   

3 (x3 218 4    4 (x36 4 
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 ؟درست است ،هاي مربوط به توتيا، سكة شني و ستارة دريايي كدام گزينه در مقايسة ساختار بدني و ويژگي - 41

  دهد.  دستگاه گردش خون در بدن توتيا كار دستگاه تنفس را انجام مي )1

  دارد.و سكة شني خار وجود ستارة دريايي  بدن در سطح پوست) 2

  در دريا ندارد. زندگيتوتيا برخالف سكة شني توانايي  )3

  كند.  جانور را براي زندگي در آب مساعد مي شرايط در سطح بدن سكة شني دستگاهي وجود دارد كه )4

 ؟بيان شده است ،درستي ها كدام گزينه به در ارتباط با انواع كرم - 42

  اي دارند. و ماهيچه حلقه حلقههاي انگلي همگي بدن  كرم )1

  زي هستند.هاي حلقوي آزاد از كرم برخي) 2

  نمايند. د همگي از خون جانوران تغديه ميئهاي داراي دستگاه دفع مواد زا كرم) 3

  دارند. ي در پوست خودهاي فراوان هاي با توانايي جذب اكسيژن از پوست مويرگ كرم) 4

 …توان گفت كه  ميها  مهره از بياين گروه اعضاي است و در ارتباط با  …جاندار نشان داده شده مربوط به گروه  - 43

  كند. ها بخشي سفت به نام صدف، بدن را در برگرفته و از آن حفاظت مي ـ در بيشتر آن خارپوستان )1

   ها است. اهميت آن با ها نيز يكي از فوايد اقتصادي بسيار ـ استخراج مرواريد از درون صدف آن خارپوستان) 2

  شود. ها در تهية نخ بخيه و توليد كلسيم قابل جذب بهداشتي، استفاده مي آن ي ازبعض تنان ـ از صدف نرم) 3

  اند. هاي انگلي به انسان واسطة انتقال بعضي از كرم ها از آن روند و بسياري شمار مي تنان ـ برخي از آفات گياهي به نرم) 4

 …هاي پهن  كرمة هم -   44

 دارند. تنان يك راه براي ورود مواد ف كيسهبرخال) 2  ها تعلق دارند. ترين گروه كرم ) به ساده1

  كنند. ديگر طي مية ) مراحل رشد و نمو خود را در بدن موجودات زند4    ) فاقد دستگاه عصبي هستند.3

 …ترين گروه بندپايان  فراوان - 45

  توانند از گياهان تغذيه كنند. ها، مي ترين آن ياب ) همانند برخي از كم1

 زي هستند. ن خشكپوستا تر سخت ) همانند بيش2

  .) برخالف هزارپايان چهار جفت پاي حركتي دارند3

  ) برخالف عنكبوتيان اسكلت خارجي سخت دارند.4

  دقيقه 10  علوم نهم ـ زيست
  

  مهره جانوران بي
  13  فصل

150تا  141هاي  صفحه
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 …بدن اسفنج ة هاي ديوار سلول - 46

 . سازند اي را مي ساختار بدون منفذ و رشته) نوعي 2   هاي بدن جانور را مي سازند. دستگاه) 1

  .كنند هاي غذايي از آب كمك مي به گرفتن ذره) 4  . دنشو ميور حركت جان سببهاي خود  ) با حركت رشته3

 ...» خرچنگ درازستارة دريايي .... « ؟كند كدام گزينه جاهاي خالي عبارت مقابل را به درستي تكميل مي - 47

  ـ داراي دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس مستقل از هم است.برخالف ) 1

 كند.  زندگي مي خشكي) برخالف ـ در 2

  . گيرد ها قرار مي مهره در شاخة بيهمانند ـ ) 3

  ـ در سطح بدن و زير پوستش خار دارد. همانند ) 4

 چند مورد از موارد زير، صحيح است؟  - 48

  شوند. روي زمين يافت مي هاي گاه زيست                    ً        الف) بندپايان تقريبا  در همة 

  شند.توليد كلسيم قابل جذب با اي براي توانند واسطه تنان مي از نرم گروهيب) 

  ها نقش دارد.  تنان بخشي سفت است كه در حفاظت از آن ) صدف در همة نرمج

  به صورت پرورشي كشت شده و منبع درآمد باشد.تواند  شود، مي تن كه براي توليد مرواريد استفاده مي ) نوعي نرمد

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

 كند؟  كامل مي ،نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  - 49

 »ر .... ت در بيش«

 . محيط زندگي آب استتنان،  نرم )1

  اي، در دستگاه گوارش دهان و مخرج وجود دارد.  هاي لوله ) كرم2

 شود.  اندازي جايگزين مي بندپايان، اسكلت خارجي طي پوست )3

  شود.  هاي پهن، مراحل رشد و نمو در بدن ديگر موجودات زنده طي مي ) كرم4

 صحيح است؟  ،ارتباط با خارپوستان هاي زير در چند مورد از عبارت - 50

  اند.  ها جانوراني دريازي الف) همانند اسفنج

  هاي گردش خون و دفع مواد زائد جداگانه دارند.  هاي حلقوي دستگاه ب) برخالف كرم

  روند.  تنان از آفات گياهي به شمار مي ) همانند بسياري از نرمج

 . گيرند يدر گروه بندپايان قرار معنكبوتيان  همانند) د

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

C

B

D

   
 …ها  فسيل - 51

  هاي رسوبي وجود دارند. فقط در سنگ) 1

  هاي طبيعي را دارند. امكان تشكيل شدن در يخچال) 2

  هاي خشكي دارند. تنوع بيشتري در محيط) 3

  هاي سخت هستند. ماندة جانداراني با قسمت همگي باقي) 4

 ؟بيشتر است ،يك از موارد زير تمال حفظ و ماندگاري فسيل عنكبوت در كداماح - 52

  مواد نفتي) 4  خاكسترهاي آتشفشاني) 3  تركيبات آهكي) 2  صمغ گياهان) 1

از زمـان  هـاي رسـوبي    فرض كنيـد اليـه  ؟ (ترين به جديدترين (از راست به چپ) كدام است ها از قديمي با توجه به شكل، ترتيب تشكيل اليه -   53

  )اند. شدهنارونه وكيل تش
1( A E B C D− − − −     

2( E D C B A− − − −     

3( E A B C D− − − −     

4( D C E B A− − − −   

است.  يابر ديگربر 4با جنس يكسان و ارتفاع يكسان بر روي يك سطح افقي قرار دارند كه مساحت قاعدة يكي      توپ ر دو مكعب مستطيل - 54

 ؟كند، چند برابر فشار مكعب مستطيل كوچكتر است فشاري كه مكعب مستطيل بزرگتر روي سطح افقي وارد مي

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

سطح همان روي بر  ABCDكنيم و بر روي مقطع  به دو قسمت مساوي تقسيم مي ABCDاز مقطع زير شكل                       يك مكعب توپ ر را مطابق - 55

ح بر روي سط چند برابر فشار مكعب اوليه ،كند ها بر روي سطح افقي وارد مي فشاري كه هر يك از قطعه ،در اين حالت .دهيم افقي قرار مي

 ؟است افقي

1 (1
2  

2 (2
4   

3 (2
2   

4 (2   

 ؟صحيح است ،چه تعداد از موارد زير - 56

  پارچه است. پاية يكتر از  اية نواري مناسبپ ،آ) براي ساختن ساختمان روي زمين نرم

  كنند. را روي سطح افقي كرة زمين و كرة ماه در نظر بگيريم، در هر دو حالت فشار يكساني بر روي سطح افقي وارد مي     توپ رر يك مكعب ب) اگ

  يابد. آيد، حجم آن كاهش مي ته يك درياچه به سطح آب ميپ) يك حباب هوا وقتي از 

  كنند. بر اساس اصل پاسكال كار مي ترمز هيدروليكيت) 

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

  دقيقه 10 لوم نهم ـ فيزيك و زمينع
آثاري از گذشته زمين+ 

  فشار و آثار آن
  8، 7هاي  فصل
 94تا  73هاي  صفحه

A

B

E

C
D
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A B C

0cm2310cm2 60 2cm

A

kg20 kg720

B

افزايش  ،به ظرف اضافه كنيم، بعد از ايجاد تعادل Aمطابق شكل زير، درون ظرفي آب به حال تعادل قرار دارد. اگر يك ليتر آب از دهانة  - 57
 ؟چگونه است Cو  Bهاي  ارتفاع آب در دهانه

1( Ch cmΔ = Bhو  10 cmΔ = 5  

2 (B Ch h cmΔ = Δ = 10  

3 (B Ch hΔ = Δ = 0  

4 (Ch cmΔ = Bhو  10 cmΔ = 20  

تر  در كدام ظرف فشار وارد بر كف ظرف بيش .ايم ختهها يكسان است، به مقدار مساوي آب ري در سه ظرف با جرم ناچيز كه مساحت مقطع آن - 58
 ؟از فشار وارد بر سطح افقي از طرف ظرف است

(1) (2) (3)  
  
1 (1    2 (2  
  در هر سه ظرف يكسان است.) 4    3) 3

ها  در كدام گزينه مدت زمان خالي شدن بطري .را خالي كنيم  توانيم آن هاي زير مي كنيم و مطابق شكل يك بطري را تا نيمه از آب پر مي - 59
 ؟درستي مقايسه شده است به

        
  

1 (B A C Dt t t t> > >     2 (D C A Bt t t t> > >  
3 (A B C Dt t t t= = =    4 (D C B At t t t> > >  

صورت زير به حال تعادل قرار دارد و اختالف شعاع  اي شكل است، به ل دو پيستون با سطح مقطع دايرهدر يك باالبر هيدروليكي كه شام - 60

را  Bو  Aهاي  و مقايسة بين فشار دو نقطه متر را برحسب سانتي قطر پيستون كوچك ترتيب ، بهاست. كدام گزينه cm50ها  پيستون

N(g ؟دهد درستي نشان مي به )
kg

= 10  

1 (B AP P ،> 10   

2 (A BP P ،= 10  

3 (B AP P ،> 20  

4 (B AP P ،= 20  

(سر و ته كردن)
D 

 (كج كردن)
C 

  (فشردن)
B  

 

(سر و ته كردن)
A 

 سوراخ ريز
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  است؟ نادرست ،مولكول آبكدام عبارت در مورد  -   61

 تشكيل دهد.اشتراكي تواند پيوند  اتم اكسيژن دو برابر اتم هيدورژن مي ،مولكول آبيك  ) در1

 شود. آن هشت الكتروني مية هاي سازند اتم همة ) پس از تشكيل مولكول آب، مدار آخر2

 دهند. ركت الكتروني انجام ميها به جاي داد و ستد الكترون، با يكديگر مشا ) در تشكيل مولكول آب، اتم3

  شود. الكترون اشتراكي يافت مي 4      ً مجموعا  يك مولكول آب،  در ساختار) 4

)3اتم ليتيم  -   62 Li) فلوئورو اتم  … پايدار با از دست دادن الكترون به كاتيون ( F)9 شـود. بـا    ميتبديل  …پايدار  با گرفتن الكترون به آنيون

  .استالكترون  8اي تبديل شده (اند) كه در مدار آخر خود داراي  به ذره  …ها،  توجه به آرايش الكتروني ذره

1 (Li+ -F− - 2   و هم كاتيون  هم آنيون (Li +3 -F    فقط آنيون - 2−

3 (Li+ -F− - 4   فقط آنيون (Li +3 -F          و هم كاتيون  هم آنيون - 2−

هاي نافلز با ...........  هاي فلز با .......... الكترون به ............ و اتم گيرند، اتم نافلز قرار مي هاي هاي فلز كنار اتم در تشكيل يك تركيب يوني وقتي اتم -   63

  شوند.  الكترون به ............ تبديل مي

  ) گرفتن ـ كاتيون ـ از دست دادن ـ آنيون 2  ) گرفتن ـ آنيون ـ از دست دادن ـ كاتيون 1

  ) از دست دادن ـ كاتيون ـ گرفتن ـ آنيون 4  ـ كاتيون ) از دست دادن ـ آنيون ـ گرفتن 3

  است؟ درستنا هگزيندهد، كدام  كلر را پيش و پس از تغيير شيميايي نشان مي سديم و گاز براساس شكل زير كه واكنش بين فلز -   64

  
  در مجموع خنثي است. از لحاظ بار الكتريكي ) تركيب يوني حاصل1

  گاز زرد رنگ و سمي كلر است.  با براق سديم ) تغيير نشان داده شده واكنش فلز2

  .كند تغييري نميمدارهاي الكتروني كلر  كه در حالي) از مدارهاي الكتروني سديم يكي كم شده 3

  ست.از تغيير شيميايي، با هم برابر ني ها پيش و پس ها و پروتون ) مجموع تعداد الكترون4

جرم فراورده(هاي) داخل مجموع باز،  كرومات طبق واكنش زير در يك ظرف در گرم آمونيوم دي 438ة بر اساس قانون پايستگي جرم، با تجزي -   65

  ؟است ، كدام گزينههاي گازي ظرف و مجموع جرم فراورده

  كرومات جامد آمونيوم دي →اكسيد جامد (III)گاز نيتروژن + بخار آب + كروم

1 (304  2 (438  3 (400  4 (348  

  دقيقه 10  علوم نهم ـ شيمي

  ها با يكديگر  رفتار اتم
وستد الكترون از ابتداي داد 2  فصل

  و پيوند يوني تا پايان فصل
 24تا  17هاي  صفحه
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  ؟ است نادرست ،هاي زير يك از عبارت كدام -   66

  الكترون وجود دارد.  8، هيدروژن كلريد  ر اتم كلر در مولكول) در مدار آخ1

  ) با افزودن نمك طعام به آب چگالي محلول حاصل نسبت به آب بيشتر خواهد شد. 2

  دهد.  زيكي مانند نقطة جوش آب را تحت تأثير قرار مي) انحالل نمك طعام در آب خواص في3

  برابر است.  دكلريهيدروژن آب با يك مولكول   هاي به اشتراك گذاشته شده در يك مولكول ) تعداد الكترون4

)         اتم كربن    2      داراي              هر مولكول آن                                 يك تركيب مولكولي را فرض كنيد كه  -   67 C)6   اتم هيدروژن    6  و            ( H)1  هـاي مولكـولي                     است. بر اساس مدل                

           هـا رسـم                       هاي مدار آخر اتـم                                                                                        تواند بهترين ساختار مربوط به اين تركيب مولكولي را نشان دهد؟ (ساختارها بر اساس الكترون               كدام گزينه مي

      اند.)   ه    شد             نشان داده  •            هاي كربن با            و الكترون  ×                     هاي هيدروژن با عالمت                اند و الكترون     شده

1( C C

HH

H H

H H

××

× ×

× ×

   2( 
H

C C

HH

H

H
H

××

×

×  

3( 
H

C C

H
H

H H

H

×
×

× ××

×

×

×

  4( 
H

C C

HH

H

H

H

×
×

× ×

×

×

×

×

  

 صحيح است؟  ،هاي يوني چه تعداد از موارد زير در مورد تركيب -   68

  الف) شكننده هستند. 

  برند. ب) با انحالل در آب نقطة جوش آن را باال مي

  . باشدرساناي جريان الكتريكي  تواند ، ميها آن محلولپ) 

  شوند.  ني در آب حل ميهاي يو ت) اغلب تركيب

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

  … جز به ،اند درستهاي زير  همة عبارت -   69

  هاي ديگر بيشتر است. خون از كاتيون در) مقدار يون سديم 1

  هاي حياتي بدن است. از يون ،ساختار هموگلوبين وجود دارد كه درمثبت  3) يون آهن با بار 2

  يابد. يان نياز بدن به يون آهن افزايش م) در هنگام بارداري، رشد و نوجواني ميز3

  و افراد با بيماري قلبي بايد از رژيم غذايي كم نمك استفاده كنند.سال  50) افراد با سن باالي 4

 باشد؟ مي 2به  3 ها به تعداد كاتيون ها توانند يك تركيب يوني دوتايي تشكيل دهند كه در آن نسبت تعداد آنيون  كدام دو عنصر مي -   70

9 8 4 13( D, C, B, A)  
1 (D , B  2 (C , A  3 (B , C  4 (A , D 
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)هاي  يك از مجموعه اگر هيچ -   71 , ) A−1 2   وA ( , )− −1 مورد قبول  A ُ                             ت هي نباشد، كدام بازه به عنوان  2

  ؟ است

1 (( , )2 3  2 (( , )0 2   3 (( , )−1 1   4 (( , )0 3  

Aاگر  -   72 R⊆ اي نامتناهي و  مجموعهB R⊆  ؟صحيح هستند      ً الزاما  متناهي باشند، چه تعداد از نتايج زير 

)R  و مجموعه اعداد حقيقيQ مجموعه اعداد گويا است(   

      ً              حتما  نامتناهي است. ′Bالف) 

      ً            حتما  متناهي است. ′Aب) 

Aج)  Q ≠ ∅   

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

نفر چپ دست بـوده يـا    30در همين جمع زنند.  نمينفر عينك  26زنند و  نفر عينك مي 12در يك جمع  -   73

  ؟ زنند و راست دست هستند زنند. در اين صورت چند نفر داريم كه عينك مي عينك نمي

1 (7  2 (11  3 (13  4 (8  

aاي  در دنباله -   74 =1 nو  15 na a n n+ + = +2
1 aاست. حاصل  2 a−10   ؟ كدام است 8

1 (35  2 (37  3 (39  4 (41  

انـد. جملـة    متوالي يك دنبالـة هندسـي    هفتم و نهم يك دنبالة حسابي غيرثابت، سه جملة ،جمالت چهارم -   75

  ؟ چندم دنبالة حسابي صفر است

1 (13  2 (14  3 (12  4 (11  

  دقيقه 15  رياضي دهم

+   دنباله و  مجموعه، الگو
  مثلثات

  تا 2و فصل  1فصل 
  ي مثلثاتي پايان دايره

  41تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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6

l

y

x
1500

4واحد سطح و كسينوس يك زاوية آن  96الزاويه  مساحت يك مثلث قائم -   76
طول وتر چند واحد طول است.  5

  ؟ است

1 (10 2   2 (20   3 (340 3   4 (320 3   

 60متر باشد و بـا سـطح زمـين زاويـة      40برابر اند. اگر طول يك طناب  بالني را با دو طناب به زمين بسته -   77

 چند مترساخته باشد در اين صورت طول طناب دوم  045درجه ساخته باشد و طناب دوم با سطح زمين زاوية 

  ؟ است

1 (20 3   2 (20 2  3 (20 6  4 (20  

  ؟ مساحت شش ضلعي منتظم زير كدام است -   78

1 (9 3   

2 (12 3   

3 (18 3   

4 (24 3  

sinاگر  -   79 (cos )tanα α − α <1   ؟ در كدام ناحية مثلثاتي قرار دارد αية انتهاي زاودر اين صورت باشد،  0

  دوم) 4  دوم يا سوم) 3  سوم) 2  اول يا چهارم) 1

)از نقطة  و عمود بوده lكه بر خط  dمعادلة خط  -   80 , )3   ؟ كند، كدام است عبور مي 1

1 (y x+ =3 23   

2 (y x+ =3 4  

3 (y x=3 3  

4 (y x+ =2 3  
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      كند؟           تكميل مي   ،       نادرستي                           كدام گزينه عبارت زير را به -   81

  »……يابي حيات،  سازمانسطح از سطوح  …در «

  گذارند، مشاهده كرد. توان عوامل زنده و غيرزنده محيط و تأثيرهايي را كه بر هم مي مي - ) آخرين1

  قابل مشاهده است.كنند،  ني خاص زندگي ميافراد يك گونه كه در زمان و مكا -) ششمين2

  در همه جانداران، تعداد زيادي ياخته قابل مشاهده است. -) دومين3

 هفت ويژگي اصلي حيات قابل مشاهده است.  -) پنجمين4

      است؟         نادرست   ، »      جانوري             سالم و فعال                                         ترين اندامك (ساختار) درون سيتوپالسم ياخته       كوچك «                        كدام گزينه، در رابطه با  -   82

  هاي پروتئين است. ) واجد توانايي توليد مولكول2  ) توانايي اتصال به سطح خارجي دستگاه گلژي را دارد.1

 دهد.  اي انجام مي ) در سيتوپالسم كار ويژه4  شود. ) به تعداد زياد درون سيتوپالسم مشاهده مي3

       باشد؟            ، صحيح مي »         همراه است  ATP                    ا مصرف مستقيم انرژي                                              هر فرايند عبور مواد از غشاي ياخته جانوري كه ب «                       كدام گزينه در رابطه با  -   83

  گيرد. ) در جهت شيب غلظت ماده موردنظر صورت مي1

  شود. جا شده در دو سوي غشا مي ) باعث تغيير مقدار ماده جابه2

  طور مستقيم در تغيير ميزان مساحت غشاي ياخته مؤثر است. ) به3

  شود.  برابري غلظت آن ماده در دو سوي غشاي ياخته مي) در نهايت، سبب 4

   .     ندارد     وجود    … …            افتد، امكان           اتفاق مي   … …      اي كه                                               در دستگاه گوارش يك فرد سالم و بالغ، در مرحله -   84

  كاهش جريان خون در سياهرگ باب -) خاموشي نسبي1

 اي شكل لوله گوارش كاهش ترشحات بخش كيسه -) خاموشي نسبي2

  افزايش ترشح نوعي آنزيم تجزيه كننده موجود در بزاق - شديد) فعاليت 3

 ورود آنزيم تجزيه كننده چربي موجود در صفرا توسط مجراي صفرا به محل نهايي گوارش - ) فعاليت شديد4

 است؟  ، صحيح»هر ماده جذب شده در روده باريك انسان سالم و بالغ«چند مورد درباره  - 85

 ولكول زيستي است.كافت نوعي م طور حتم حاصل آب ) به الف

  رود. ) با ورود به خون، به سمت اندام توليدكننده صفرا مي ب

 سازد. را مي  ) قطعا دستگاه گوارش انسان، آنزيم مورد نياز براي گوارش و جذب آن ج

  هاي بافت پوششي لوله گوارش عبور كرده و وارد محيط داخلي شده است. هاي بدن از ياخته ) براي رسيدن به ياخته د

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

  دقيقه 10  زيست دهم 
  

  جذب مواد دنياي زنده + گوارش و
پايان جذب  تا 2، فصل 1فصل 

فعاليت  مواد و تنظيم
 دستگاه گوارش

  29تا  1هاي  صفحه
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      است؟         نادرست           كدام گزينه  -   86

  است. اتيح يبررس لمع ،يشناس ستي) ز1

  .است پذير ساده و امكانتعريف حيات بسيار ) 2

  ) ياخته در همه جانداران، واحد ساختار و عملكرد است.3

  .كنيم مي را بررسي جانداران هاي هاي آن و يا ويژگي ت، ويژگيحيا جاي تعريف ه) معموال ب4

 …… دهان انسان سالم و بالغ، هر نوع غده بزاقي بزرگي كهدر  - 87

  ريزد.  در هر نيمه صورت ترشحات خود را توسط مجراهاي خاصي به دهان مي، شود ) در مجاورت هر دو فك باال و پايين مشاهده مي1

 هاي زيستي توليد كند.  هاي خود مولكول ممكن نيست توسط ياخته ،) در فاصله دورتري از بزرگترين غده بزاقي قرار دارد2

 ها در تركيب ترشحات خود باشد.  تواند حاوي انواعي از آنزيم نمي ،) در مجاورت استخوان و ماهيچه اسكلتي صورت قرار دارد3

 .هاي غذايي نقش دارند آن در لغزنده كردن ذرهترشحات  ،شود ) فقط در فك پايين مشاهده مي4

  … …            توان گفت كه     ، مي    گيرد   نمي              هاي عصبي قرار            هاي ياخته                                                                  درباره هر بخشي از لوله گوارش انسان سالم و بالغ كه تحت تاثير شبكه -   88

 د.باش ها نيز مياي بوده و محل آغاز گوارش شيميايي پروتئين) داراي سه نوع آرايش اليه ماهيچه1

  اي بچسبد و روي آن ليز بخورد.به روي اليه ماهيچه                 ًشود كه مخاط قطعا ) اليه زيرمخاط آن موجب مي2

  اند.هاي عصبي قرار گرفته هاي ياختهدر تماس با شبكه                                       ًهاي ماهيچه صاف طولي و حلقوي آن مستقيما ) ياخته3

 شود. اورت غشا قرار دارند، در ساختار آن مشاهده ميدر مجهاي آن  هستهاي شكل فاقد انشعاب كه هاي استوانه) ياخته4

 كند؟ كامل مي ،نامناسبطور  كدام گزينه، عبارت زير را به - 89

   » … …       شود كه                                                                  غذا با عبور از مري وارد بخشي از لوله گوارش انسان سالم و بالغ مي «

       شوند.                 هاي آن، آغاز مي                   يابد و سپس انقباض                                ) با ورود غذا، اندكي انبساط مي 1

       كنند.                                       هاي آن، مواد مختلف شيره آن را ترشح مي         هاي غده     خته    ) يا 2

       شوند.                 هاي آن ايجاد مي                                 ) حركات آن در اثر انقباض ماهيچه 3

        ريزند.                                           ها و بيكربنات لوزالمعده نيز به اين بخش مي         ) آنزيم 4

     كند؟  مي       تكميل   ،     درستي                           روده انسان سالم و بالغ به                                                  كدام گزينه عبارت زير را در ارتباط با انتهاي راست -   90

 »…         ًتر، قطعا بنداره كوچك …تر بنداره بزرگ«

  گيرد.اي قرار ميهاي مخاط و ماهيچه هاي عصبي موجود در اليه هاي ياختهتحت تاثير شبكه -) همانند1

  اي تشكيل شده است.اي چندهسته هاي ماهيچهتري قرار گرفته و از ياختهدر سطح خارجي -) برخالف2

  تواند مستقل از دستگاه عصبي خودمختار فعاليت كند.ه و ميروده بزرگ واقع شد در انتهاي -) همانند3

  اي تشكيل شده است.هسته اي دوكي شكل و تكهاي ماهيچهتري قرار گرفته و از ياختهدر سطح داخلي -) برخالف4
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  ؟كدام گزينه صحيح است -   91

بيش از هر چيز ديگري در پيشبرد و تكامل علم فيزيك نقش ايفا  ،يهاي فيزيك پذيري و اصالح نظريه ويژگي آزمون) 1

  كرده است.

از گشتاور  ،                           ً                         در حال هل دادن يك جسم نسبتا  بزرگ بر روي سطح افقي است در حالتي كه شخصسازي  براي مدل) 2

  نظر كرد. توان صرف نيروهاي وارد بر جسم نمي

  گوييم. را ميكرون مي SIنيوم هر يكاي ويك ميلي) 3

  هاي فيزيكي قطعيت وجود ندارد و همواره مقداري خطا وجود دارد.  گيري تمام كميت در اندازه) 4

  ؟  زير صحيح استيكاهاي چند مورد از تبديل  -   92

  صفر) 1

2 (1  

3 (2  

4 (3  

باشد، تندي نور برحسب مايل بـر دقيقـه    ns1 با برابر ،كند را طي مي ft1اگر مدت زماني كه نور مسافت  -   93

)؟ كدام است ft inch, inch / cm, mile / km)= = =1 12 1 2 5 1 1 6   

1 (/ × 71 125 10     2 (/ × 72 25 10   

3 (/ × 61 125 10     4 (/ × 62 25 10   

.mgترتيـب   بـه  Cو  A ،Bانرژي سـه جسـم    -   94 m
ns

− μ×
2

2
2240 10 ،g.cm/

ms

2
25 /و  6 MJ−× 72 5 10 

  ؟  است درستي صورت گرفته بهها  انرژي اين جسم بزرگي كدام گزينه مقايسةدر گزارش شده است. 

1 (B A CE E E> >     2 (B C AE E E> >  

3 (A C BE E E> >    4 (A B CE E E> >  

كنـيم، جـرم    ر مي پ  Bرا از مايع   و وقتي آن g600كنيم، جرم مجموعه  ر مي پ  Aوقتي ظرفي را از مايع  -   95

A ؟كدام است Bبه جرم مايع  Aجرم مايع شود. نسبت  مي g400مجموعه  B( )ρ = ρ5     

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

4   

  دقيقه 25  فيزيك دهم 

 + گيري فيزيك و اندازه
  هاي فيزيكي مواد ويژگي
تا  2و فصل  1  فصل

  هاي ماده حالت
  28تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات

) / m / m
km m) /
min s
L cm) / /

min h

− −

−

× = × μ

=

= ×

5 11

3
3

3 1 10 3 1 10

0 54 1

0 02 1 2 10

þ²H
J

N
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Rو ارتفاع آن  Rكه شعاع مقطع آن     ρ           توپ ر به چگالي  فلزي ومخروطي  -   96
ر به    توپ  و اي فلزي است و استوانه 2

ρ2چگالي 
و استوانه در نظر بگيريد. اگر از اين مخروط را است  Rو ارتفاع آن هم  Rكه شعاع مقطع آن  3

   (دما يكسان است و تغيير حجم نداريم.)؟ خواهد شد ρ برابر بسازيم، چگالي آن چند همگن آلياژي

1 (3
4   2 (5

7   3 (7
15   4 (6

7   

/اي به حجم  رف استوانهيك ظ -   97 L1 است را پر از دو مايع مخلوط نشدني  cm220 ،كه مساحت قاعدة آن 2

A  وB اگر جرم مايع ايم.  كردهA    سه برابر جـرم مـايعB     باشـد، ارتفـاع مـايعA    در ظـرف، چنـد

    است.) Bمايع شش برابر چگالي  ،A مايع(چگالي  ؟متر است سانتي

1 (45  2 (40  3 (20  4 (15  

    ؟هاي زير درست است يك از گزاره كدام -   98

  هاي بسيار كوچكي دارند. ها، نوسان هاي معيني نسبت به هم قرار دارند و در اطراف اين مكان ذرات مايع در مكان) 1

  اي از جنس گاز است. مادة درون ستارگان و بيشتر فضاي بين ستاره) 2

  ها بستگي دارد. و اندازة نيروي بين آن سازندة آن حالت يك ماده به چگونگي حركت ذرات) 3

  آيند. گيرند و به شكل ظرف خود درمي با نظم و تقارن و نزديك به يكديگر قرار مي ،هاي مايع همانند جامدهاي بلورين مولكول) 4

  ؟  يك از موارد زير جزو جامدهاي آمورف است كدام -   99

  مس) 4  شيشه) 3  الماس) 2  يخ) 1

  ؟  هاي زير درست است چه تعداد از گزاره -    100

  مانند. در كنار يكديگر مي ،كنند وهاي الكتريكي كه به يكديگر وارد ميآ) ذرات جسم جامد به سبب نير

  آيد. جامد بلورين به وجود مي ،شود ب) وقتي مايعي به سرعت سرد مي

  نگستروم است.آ 10ن و در حدود سا                                       ً   پ) فاصلة ذرات سازندة مايع و جامد تقريبا  يك

  مايعات است. هاي مولكول اي ههاي نامنظم و كاتور خش در مايعات به دليل حركتپت) پديدة 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 21: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  غيرمشترك -  ردادم 29آزمون  –تابستان  ةپروژ

  
  

  باشند.  مي … و كيلوگرم و ثانيه از …جرم و زمان از  -    101
  هاي فرعي كميت - ) يكاهاي اصلي2  يكاهاي اصلي -) يكاهاي فرعي1
  هاي فرعي كميت - هاي اصلي ) كميت4  يكاهاي اصلي - هاي اصلي ) كميت3

bصورت  به dو  a ،b ،cرابطة ميان چهار كميت  -    102 ca
d

=
3
 dو  b ،cهـاي   است. اگـر يكـاي كميـت    2

  كدام است؟ aباشد، كميت  GJو  kN ،MPaترتيب  به
1 (Pa−3 210   2 (W−5 210  3 (Pa310  4 (J−3 210  

cmمخزني به شكل مكعب مستطيل به ابعاد  -    103 cm cm× ×5 3 kgاز يك مايع با چگالي  2
m32500  طـور   بـه

      dg                                     كامل پ ر شده است. اگر اين مايع با آهنگ ثابت 
min

د ثانيـه از آغـاز   از مخزن خارج شود، پس از چنـ  5

 شود؟ طور كامل تخليه مي خروج مايع، مخزن به

1 (× 39 10  2(410   3 (× 49 10  4 (610  
گيـري را درسـت بيـان     دهد. كدام گزينه دقت وسـيلة انـدازه   ديجيتال را نشان مي  سنج شكل زير يك زمان -    104

 كند؟ مي
1 (s1      2 (/ s0 1   
3 (ms1     4 (/ ms0 1  

دست آورده است. با  گيري نموده و اعداد زير را برحسب گرم به آموزي، جرم يك جسم را ده بار اندازه دانش -    105
   گيري، جرم اين جسم چند گرم است؟ ترين خطاي اندازهكم

0/318 – 0/348  - 0/321 – 5/318 – 0/322 – 5/304 – 5/321 – 5/319 – 0/318 – 5/321 
1 (25/321   2 (3/321  3 (0/320  4 (2/321    

1/نسبت چگالي آهن به چگالي جسمي  -    106 متـر مكعـب    گرم از اين جسـم چنـد سـانتي    540است. حجم  3
)است؟  / g / cm )ρ = 37 8¸ÀA  

1 (45  2 (60  3 (90  4 (180  
كيلومتر مربع باريد. جرم اين مقدار  2500متر باران روي سطحي به مساحت  ميلي 40در يك روز باراني،  -    107

kgاست؟ (باران چند كيلوگرم  / m= 3   چگالي آب باران) 310
1 (810  2 (910  3 (1010  4 (1110  

kgگرم و چگالي آن     3900 توپ ر جرم يك گلولة آهني -    108
m37800  است. اگر گلولة آهني را به آرامي در ظـرف

  شود؟ گرم بر ليتر باشد، چند گرم الكل از ظرف خارج مي 800پر از الكل فرو بريم و چگالي الكل 
1 (400  2 (390  3 (500  4 (4000 

ريزد. اين مشاهده ما را به اين  مين بيروكنيم، آب به راحتي از آن  هنگامي كه يك ليوان پر از آب را كج مي -    109
 هاي مايع: رساند كه مولكول نتيجه مي

  كنند.  ) با آزادي كامل به هر سمتي حركت مي2    لغزند. ) بر روي هم مي1
  هاي مجاور جايگاه ثابتي دارند. اي منظم با اتم  ) در شبكه4  ) در اطراف مكان خود حركت نوساني دارند.3

و در حالت مـايع بـا    gFمتوسط اندازة نيروي بين مولكولي را در حالت گازي با  اگر براي يك مادة معين، -    110

lF  و در حالت جامد باsF  نشان دهيم، كدام رابطة زير صحيح است؟  
1 (s l gF F F= =   2 (s l gF F F> >  3 (s l gF F F< =  4 (s l gF F F= >   

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. -  )آشنا(آزمون 

5/307s
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 …        يك اتم   در          الكترون -    111

  داراي انرژي معيني در ميان دو اليه است.) 1

  جرم نسبي مشابه نوترون و بار نسبي مشابه پروتون دارد.) 2

  كند. مقادير دلخواهي از انرژي را آزاد ميتر  انتقال به الية پايين در) 3

 تري دارد. يابد اما در محدودة مشخصي احتمال حضور بيش قاط پيرامون هسته حضور مياي كه باشد در همة ن در هر اليه )4

   ؟         درست است         هاي زير       گزينه       يك از      كدام -    112

  است.وابسته  ها جرمي آنها به عدد  ايزوتوپ شيمياييخواص ) 1

  راديوايزوتوپ دارد. 7 ،هيدروژنعنصر ) 2

  دارد. تر نسبت به ايزوتوپ سنگين بيشتريمنيزيم برخالف ليتيم، فراواني ايزوتوپ ترين  سبك) 3

 خواص فيزيكي با يكديگر تفاوت دارند.  ةهم ي دارند اما درخواص شيميايي يكسانها  ايزوتوپ )4

1                               اگر جرم الكترون به تقريب برابر  -    113
   به     ها             جرم الكترون       و نسبت     ها           به پروتون    ها                                              يك پروتون يا يك نوترون باشد. نسبت جرم نوترون    جرم   1800

Z             موجود در اتم      هاي            جرم نوترون
Z X3  ؟               درستي آمده است                           به تقريب در كدام گزينه به   

1 (,1 13600   2 (,1 25400   3 (,1 15400   4( ,1 23600 

   ؟    است      درست  نا      مطلب     كدام  -    114

  بيشتر سامانة خورشيدي صورت گرفت. شناختبه منظور  2و  1وويجر  يسفر طوالني و تاريخي دو فضاپيما) 1

  شود.  تبديل مي Heاي به  هاي هسته در واكنش تواند ميترين عنصر سازندة مشتري  فراوان) 2

  .ندگازهاي هيدروژن و هليم توليد شد ،كاهش دما در اثرها،  در طي تشكيل كهكشان) 3

Tc99) در تصويربرداري از غدة تيروئيد از 4
 اي مشابه با يون يديد دارد. يون حاوي آن اندازه زيراشود  استفاده مي 43

   ؟    است        نادرست               هاي انجام شده،            از مقايسه          چه تعداد -    115

  رنگ زرد > رنگ نارنجي >رنگ  سبز: دماي شعلهآ) 

  نور بنفش >نور نيلي  >: نور آبي شت از منشورذميزان انحراف پس از گب) 

  پرتوهاي گاما > هاي راديويي موج >ها  موج پ) طول موج: ريز

  نور مرئي >ها  ريزموج >ت) انرژي: پرتو ايكس 

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

  دقيقه 10  دهم شيمي

  كيهان زادگاه الفباي هستي
  تا پايان ساختار اتم 1فصل 

 27تا  1هاي  صفحه
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    :  جز    به       هستند،       درست        هاي زير        عبارت     همة -    116

  تند.، داراي تعداد خطوط يكساني هسمرئيامواج  ةطيف نشري خطي هيدروژن و ليتيم در گستر) 1

  يابد. ي افزايش ميئبا افزايش عدد اتمي عناصر، همواره تعداد خطوط طيف نشري خطي در محدوده مر) 2

تواند نشان دهندة وجود ليتيم در نمونه  مي در اثر سوختن يك نمونه بنابراين رنگ سرخ ايجاد شده ؛رنگ شعله ليتيم و اغلب تركيبات آن سرخ است) 3

  باشد. 

 هاي الكتروني پيرامون هستة هر اتم ويژة همان اتم بوده و به عدد اتمي آن وابسته است. ) انرژي اليه4

O)              گرم گاز اوزون    2 / 4      ها در           شمار اتم -    117 O)   ؟                                   ها در چند مول گاز نيتروژن برابر است             با شمار اتم  3( g.mol )−= 116     

1 (15/0  2 (025/0  3 (075/0  4( 05/0 

     بـه          متعلـق                 كدام طول مـوج        است،        هيدروژن                                                                   هاي زير كه مربوط به چهار نوار رنگي ناحية مرئي طيف نشري خطي اتم                    با توجه به طول موج -    118

n                      انتقال الكترون از الية  = n       به الية   5 =    ؟    است  2

  

  
  

1 (410  2 (486  3 (656  4( 434 

   ؟    است        نادرست        هاي زير           از عبارت       موارد      كدام -    119

  گويند. نشر مي ،دارد از خود پرتوهاي الكترومغناطيس گسيل مي ،الف) به فرايندي كه در آن يك مادة شيميايي با جذب انرژي

  .استها به دليل وجود بخار گاز نئون  ها و خيابان هاي آزادراه ب) نور زرد المپ

  ها را از نظر دماي شعله با هم مقايسه كرد. توان آن مختلف عناصر ميهاي  پ) با توجه به رنگ شعله

  . استت) امواج نشر شده از كنترل تلويزيون به طور مستقيم با چشم قابل مشاهده 

 )ت(و  )پ( ،)ب( )4  )پ(و  )ت(فقط ) 3  )ت(و  )ب(فقط ) 2  )ب(و  )الف() 1

   ؟    است        نادرست                          كدام گزينه دربارة شكل زير  -    120

  دهندة مدل كوانتومي اتم باشد. واند نشانت ) شكل مي1

اي معين  اي يا بسته اين ساختار به صورت پيمانه در هاي الكتروني جذب انرژي برخالف نشر آن در انتقال) 2

  شود. انجام مي

  اند. ها در فضاي اطراف هسته در حال چرخش ) الكترون3

  يابد. ني كاهش ميهاي الكترو ) با افزايش فاصله از هسته اختالف انرژي اليه4

 656                                                  486         434   410   (nm)طول موج   
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی
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