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 طراحان

نام طراحاننام درس
قمي، زهراسپيده فالحيپور،خانحسنسپهرحميد اصفهاني،  فارسي
رضا معصومي، فاطمه منصورخاكي،سيدمحمدعلي مرتضويمعصومه طبيبي،  عربي

 ـهاي آسمان  پيام
 مطالعات اجتماعي

حامد دورانيزهرا داميار، صالح احصائي، زهرا حضوري، 
كتاب آبي  انگليسيزبان 

ا هاشميسعيد جعفري، رمضان عباسي، سمير،محمد بحيرايي، محمد پور احمدي،علي ارجمند  رياضي

علوم تجربي
، اسداهللا هوشمندمقدم شهرابي، فرناز طاولي، موناعليزادهنظر، مريم صالحيجواد احمدي شعار، حامد پويان:شيمي
، بهاره عبدي، معصومه عليزادهنسترن اللهياري، حميد گنجي: فيزيك
زادگان، مجتبي ميرزايي مقدم، مريم موسي ليزاده، مونا ع، فريبرز كچوييالهام شفيعي،فر،محمدعلي اديب:شناسيزمينزيست و

گزينشگران و ويراستاران

 فارسي نام درس
ـهاي آسمانپيام

علوم تجربيرياضيانگليسيزبان عربيمطالعات اجتماعي

مقدم مونا عليزاده  حميد اصفهاني  مؤمني جواد  سيدمحمدعلي مرتضوي  زهرا داميار  حميد اصفهاني  مسئول درس
مرتضي اسداللهي: زيكفي

، رشيد شفيعيعبدال  درويشعلي ابراهيمي  سكينه گلشني  پور خان حسنسپهر   ويراستار
 شادنوش شفيعي

، فاطمه راسخ
، مرتضي اسدالهي
حميد گنجي

راز بهبود جواد احمدي شعار، مه: شيمي
شعار بابك اسالمي، معصومه عليزاده، جواد احمدي: فيزيك

بي ميرزاييمجت: شناسي زمينزيست و 
شعارجواد احمديفيلتر نهايي

گروه فني و توليد
شعار جواد احمدي  مدير گروه آزمون
مقدم مونا عليزاده  مسئول دفترچه

بهاره لطيفي  آرايي نگاري و صفحه حروف
عليرضا سعدآبادي ناظر چاپ

مريم صالحي مدير گروه مستندسازي
ي مستندسازي مسئول دفترچه اناييفرزانه د 

  

)وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم
021021--66463463: : تلفنتلفن  ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  13841384چي در شهريور چي در شهريور   ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم  تمام داراييتمام دارايي



 3: ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره( ي نهم  پايه  1396 مهر 21آزمون  -2ي  پروژه

  

 معنا شده است؟ نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 1
  بزرگواري: كَرَم/ شده  تصرّف: مسخّر) 2    ي گياه ساقه: خوشه/ شب : ليل) 1
    ها رنگ: الوان/ روز : نهار) 4    انگور: عنب/ هوشيار كردن : تنبيه) 3

 الخطي دارد؟ اماليي يا رسم نادرستيكدام عبارت  - 2
  .تواند او را چنان كه هست بستايد كسي نمي) 2  . توان ديد نمي گان، آفريننده را با بيننده )1
  . براي بندگيِ خدا بايد كمر ببندي) 4  . ي ماه و ناهيد و مهر است او فروزنده) 3

 اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 3
  ؟ستيچه بوالعجب نيكه ا رتيز ح دهيبسوخت د/  حسن ي در كرشمه وينهفته رخ و د يپر)  1
  ستيبا شرار بولهب يچراغ مصطفو/ ي آر ديار كس نچوخ يمن گل بچ نيدر ا) 2
  ستيسبب ياو را بهانه ب يبخش كه كام/  پرور شد بب مپرس كه چرخ از چه سفلهس) 3
  ستيادب يكنون كه مست خرابم صالح ب/  خواجه يهزار عقل و ادب داشتم من ا) 4

 ي كيست؟ د نوشتهترتيب فردوسي در كدام قرن هجري درگذشت و اسرارالتّوحي به - 4
  پنجم، محمد بن منور) 4  پنجم، ابوسعيد ابوالخير) 3  سوم، ابوسعيد ابوالخير) 2  سوم، محمد بن منور  )1

 ؟نيستفعل اسنادي » نيست«كدام فعلِ  - 5
  بسفت قيگوهر تحق نيكه ا ستيكس ن )2    ستين دايدم ار دلت ش نيمكن ا عيضا) 1
  ستيتو ن قيعشق طر ياگر عاقل يسعد )4    ستيآگه ن چكسيجان ه هيتعب نيز )3

 كدام است؟ ترتيب بههاي بيت  يز تعداد جملهننقش دستوريِ آن گروه اسمي كه در بيت زير صفت اشاره دارد، و  - 6

  »نه همه مستمعي فهم كند اين اسرار/ كوه و دريا و درختان همه در تسبيحند «
  مفعول، سه) 4  مفعول، دو) 3  نهاد، سه) 2  نهاد، دو )1

 ؟ندارد) بخشي جان(بخشي  شخصيت ،بيت كدام - 7
  تا ابد فارغ ز هر نقصان كه هست/  تو يكمال آفتاب رو اي) 1
  سرگردان كه هست وهيش نيبود هم ز/  زرويصد هزاران قرن چرخ ت) 2
  پنهان كه هست نيشد چن ياهيسدر / ي هر شب تيآفتاب از شرم رو) 3
  كه هست انيگر ي هديابر را هر د/  توست ديچون خورش يرو اقيزاشت) 4

 چند تا از ابيات زير تشبيه دارند؟ - 8

  آنجا بود آنجا بود اريما هر جا كه  شيع/  گرچه در صحرا بود يو شاد شيع را گرانيد) الف
  كار او باال بود ميتو دا يتا چو باال/  باال سر فرود آورده استه رو ب سنبلت زان) ب
  بود بايكند ز يگر وفادار بايز اري/ ي نكو باشد ول ديهر آنچ آ انياز نكورو) ج
 المثل خارا بود يچو موم ار ف ديدر گداز آ/ اي  هدارد ذر يرو كز مهر آن مه يهر دل) د
  هر چهار بيت) 4    سه بيت) 3  دو بيت) 2  يك بيت  )1

در . ف كرده اسـت ، فردوسي مقام خرد را بسيار واال توصي»كزين برتر انديشه برنگذرد/ به نام خداوند جان و خرد «در بيت  - 9
  ؟ نداردي خرد وجود  كدام بيت چنين ديدگاهي درباره

  ي خويش ريش  دلش گردد از كرده/ كسي كو خرد را ندارد ز پيش ) 1
  كه بي چشم شادان جهان نسپري/ خرد چشم جان است چون بنگري ) 2
  ازيرا نكرد ايچ پنهان هنر/ چو دانا توانا بد و دادگر ) 3
  نباشد همي شادمان يك زمان/ وشن روان؟ خرد تيره و مرد ر) 4

 كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟  -10

  »شكر انعام تو هرگز نكند شكرگزار/ نعمتت بارخدايا ز عدد بيرون است «
  شكرگزار؟ شناس ي نعمت بنده اميپ/  به خداوند منعم محسن برد يكه م) 1
  رحمت فردا بيخورد بر نص فيح/  هر كه نداند سپاس نعمت امروز )2
  و محترمت زيكه داشت دولت سرمد عز/  نعمت نيمگردان به شكر ا ليمرا ذل )3
  ز سجود دينتواند كه همه عمر برآ/  نعمت را نيكند ا يشكرگزار يگر كس )4

 فارسيهاي  سؤال

  فارسي
  16تا  9هاي  صفحه

  دقيقه 10
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 »لَكُم فيها فَواكه كَثيرَةٌ و منها تأكُلونَ«ي درست كدام است؟  ترجمه -11

  !خورند يادي هست و از آن ميهاي ز در آن برايشان ميوه )1
  !خوريد هاي زيادي قرار داديم و شما از آن مي برايتان در آن ميوه) 2

  !خورند ايم و از آن مي هاي بسياري قرار داده ها ميوه در آن براي آن) 3
  !خوريد هاي بسياري هست و از آن مي براي شما در آن ميوه) 4

 »  !بك عند القيامِ و الجلوسِ و تَبدئينَ دروسك باسمه؟هلْ تَذكُرينَ ر«ي درست كدام است؟  ترجمه -12

  !كني؟ هايت را با اسم او شروع مي گويي و درس چرا پروردگارت را هنگام ايستادن و نشستن ذكر مي )1
  !كني؟ هاي خود را به نام او آغاز مي كني و درس پا خاستن و نشستن ياد مي آيا پروردگار خود را هنگام به) 2
  !كني؟ هايت را فقط به نام او شروع مي كني و درس آيا از پروردگارت هنگام ايستادنت و نشستنت ياد مي )3
  !كني؟ ها را با اسم او شروع مي گويي و ابتداي درس چرا ذكر خداي خود را هنگام ايستادن و نشستن مي) 4

 است؟   نادرست  كدام ترجمه -13

  !كند داناترين كسي است كه علم مردم را با علم خود جمع مي!: علمه أعلَم أنَّه يجمع علم النّاسِ إلي )1
  !من غريب هستم، در شهر تهران دوستي ندارم!: أنا غَريب، ليس لي حبيب في مدينةِ طهرانَ) 2
3 (و القمرُ و النُّجوم هللاِ الشَّمس دسجكنند خورشيد و ماه و ستارگان براي خدا سجده مي!: ي!  
  !شك نيازهاي مردم به شما نعمتي از سوي خداوند است بي!: اهللاِ منَ نعمةٌ إِلَيكُم النّاسِ حوائج إِنَّ) 4

 »!ال، أنا من مدينةِ أهواز) ب«/ ») .... ......الف«؟  كند تر تكميل مي كدام گزينه گفت و گوي مقابل را صحيح  -14

  هل أنت من إيرانَ؟) 2    من أينَ أنت؟ )1
  هل أنت من شيراز؟) 4    مدينتك؟أينَ ) 3

  »...!هو فَصلُ سقوط أوراقِ األشجارِ و ... «  ؟گزينه براي تكميل عبارت مقابل مناسب استكدام  -15

1( يفةِ  -الصرود2    الب (ةِ -الخَريفرودالب  
3 ( يفالص- راسي4    بِداية العامِ الد ( الخَريف- راسيبِداية العامِ الد 

 آمده است؟ نادرستمفرد كدام كلمه  -16

  حقيبة: حقائب) 2    صعب: صعاب )1
  نار: أنوار) 4    عام: أعوام) 3

  است؟ نشدهدر كدام گزينه نوع فعل مشخص شده درست بيان  -17

1(  ك و أنتحرسي العلممضارع!: المالَ تَحرس  
  ماضي منفي.: هم و لكن ظَلَموا أنفُسهمما ظَلَمنا) 2

  مستقبل: مع اهللاِ إلهاً آخَر فَسوف يعلمونَ يجعلونَالّذينَ ) 3
  ماضي !: كرةً كَبيرةً قَذَفَتاليوم هي ) 4

 »أال إنَّ أولياء اهللاِ ال خَوف علَيهم و ال هم يحزنونَ« در عبارت مقابل چند فعل وجود دارد؟ -18

  أربعة) 4  ثالثة) 3  اثنان) 2  واحد )1
  ه است؟كار رفت در كدام جمله ضمير مناسب به -19

  !نحنُ ما سمعنا صوتاً من البعيد) 2  !هنَّ صبرتنَّ في الصعابِ الكَثيرةِ )1
  !أنتُم تَكذبانِ في الحياةِ؛ لماذا؟) 4  !أنا نَلبس مالبس جديدةً في هذا الفصلِ) 3

 با بقيه است؟ متفاوتعدد موجود در كدام گزينه از نظر نوع،   -20

  !لي صديقانِ اثنانِ في هذه المدرسةِ) 2  »...و الشّمس و القمر إنّي رأيت أحد عشر كوكباً«) 1
  !اشتريت أربعةَ كُتب من السوقِ) 4    !هو التّلميذُ العاشرُ في صفِّنا )3

  دقيقه 10 عربيهاي سؤال

  عربي 
  11تا  1هاي  صفحه
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 ؟صحيح است» ما عرَفناك حقَّ معرفتك«كدام گزينه در رابطه با عبارت  -21

  .خداي نامحدود نيست چون انسان توانايي محدودي دارد، در پي شناخت) 1
  .طور كامل بشناسد انسان توانايي آن را دارد كه خداوند را به) 2
  .درك انسان براي شناخت خداوند محدود است) 3
  .پذير نيست شناخت خداوند به دليل ناتواني انسان امكان) 4

 ؟هاي شناخت خداوند اشاره دارند يك از راه ابيات زير به كدام -22

 »به هر جا بنگرم كوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بينم /به صحرا بنگرم صحرا تو بينم ،تو بينمبه دريا بنگرم دريا «

  گري تسبيح و ستايش) 4  ر در كتاب خلقتتفك) 3  ير در كتاب آسمانتفك) 2  تدبر در خود) 1
 .است. . . ،  »و منْ يشاقّ اهللاَ فانَّ اهللاَ شديد العقاب«ي  بر اساس آيه، . . . . ي نتيجه -23

  كيفر سخت -دشمني با خدا) 2  واگذاشتن به خود -شرك ورزيدن به خدا) 1
  واگذاشتن به خود -دشمني با خدا) 4  عذاب دردناك -شرك ورزيدن به خدا) 3

 دهد؟ ال ميؤكدام عبارت قرآني بهترين پاسخ را به اين س ،»؟هدف خداوند از وضع قوانين الهي چيست«اگر بپرسيم  -24

  مته عليكُنعم متيم و لليطهركُ يريد) 4  ًانّ اهللا ال يظلم النّاس شيئا) 3  انَّه يعلَم الجهرَ و ما يخْفي) 2  ر الودودفوو هو الغَ) 1
 . . . .يعني او را  ،كنيم مي. . . . اهللا خداوند را   در عبارت سبحان -25

  .دانيم مبرّي مي ،رديگ سرچشمه مي بودن از صفاتي كه از مخلوق -تنزيه) 1
  .دانيم مبرّي مي ،رديگ سرچشمه مي بودن از صفاتي كه از مخلوق -ستايش) 2
  .دانيم ها مي كماالت و خوبي ي همه ي سرچشمه -تنزيه) 3
  .دانيم ها مي كماالت و خوبي ي همه ي سرچشمه -ستايش) 4
  

  
 .است. . . . داد قمرها تع بيرونيي  نام دارد و در چهار سياره. . . .  خورشيديي  ي منظومه دورترين سياره - 26

  تر كم -نپتون) 4  تر بيش -نپتون) 3  تر كم -اورانوس) 2  تر بيش -اورانوس) 1
 به ترتيب نامساوي بودن درازي شب و روز و سال كبيسه به كدام موارد مربوط است؟ -27

  ركت وضعيح -النهارهاي مختلف قرار گرفتن كشورها در نصف) 2  حركت انتقالي -حركت زمين به دور محور خود) 1
  حركت وضعي -حركت زمين به دور محور خود) 4  حركت انتقالي -ها مايل بودن محور قطب) 3

 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ -28

  .ي شرقي است درجه 45به معناي  E° 45) الف
  .ايران در جنوب غربي شهر مكه قرار دارد) ب
  .ار دارند، برابر استالنهار قر هايي كه روي يك نصف عرض جغرافيايي تمام مكان) ج
  .النهار صفر درجه قرار دارد ي شمالي و نصف درجه 90قطب شمال، بر روي مدار ) د

  صفر) 4  ود) 3  يك) 2  هس) 1
 كند؟ چرا نور خورشيد در يك زمان معين فقط نيمي از زمين را روشن مي -29

  حركت زمين به دور خورشيد) 2  ي تابش آفتاب در طول سال تغيير زاويه) 1
  حركت زمين به دور محور خود) 4    ها ل بودن محور قطبماي) 3

 است؟ نادرست ي تابش آفتاب در طول سال در رابطه با زاويه كدام گزينه -30

 .در مناطق مجاور استوا همواره طول شب و روز يكسان است و در اول تيرماه، قطب جنوب در تاريكي كامل قرار دارد) 1

 .ي تاريك برابر است با منطقه ،پيمايد روشن زمين مي ي در اعتدال بهاري، مسيري كه منطقه) 2

 .شود مي كمي شمالي  كره و در نيم زيادي جنوبي  كره ي روشنايي در نيم وقوع انقالب زمستاني، وسعت دايره در هنگام) 3

 .مسير حركت ظاهري خورشيد در آسمان در فصول مختلف سال يكسان است) 4

 هاي آسمان  پيامهاي  سؤال
  

  هاي آسمان پيام
  

 19تا  9ي  ها صفحه

  دقيقه 5

  

  مطالعات اجتماعي
 مطالعات اجتماعي هاي سؤال 14تا  1 يها صفحه

  دقيقه 5
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31- You’d better read this book carefully. It gives you … instructions about how to use this device. 

1) helpful  2) selfish 

3) funny  4) quiet 

32- Life sometimes will be very … to you if you never take it seriously. 

1) neat  2) patient 

3) cruel  4) brave 

33-  Be … about your decision. You’d better think about the end of what is going on. 

1) friendly  2) hard 

3) serious  4) personal 

34-  “Why don’t you sleep?”  

     “I can’t. I’m too … about the exam I’m going to sit for tomorrow.” 

1) nervous  2) rude 

3) angry  4) motherly 

35-  Don’t let the exams … you. If you study well, you’ll feel relaxed. 

1) check  2) work 

3) upset  4) listen 

 

 

   This is my first day in school. I …(36)… my school because I can have a lot of friends there. Our teacher is 

a very …(37)… man. He says that teachers and students can be good friends. He says that we can …(38)… 

our time in school if we …(39)… our lessons. There is no problem in our class, but some students are really 

…(40)… . They always talk for a long time and the teacher tells them to be quiet.  

36- 1) like 2) read 3) work 4) think 

37-  1) kind 2) rude 3) polite 4) angry 

38-  1) enjoy 2) forget 3) ask 4) tell 

39-  1) help 2) study 3) answer 4) write 

40-  1) neat 2) talkative 3) brave 4) clever 

 دقيقه 10 انگليسيزبان هاي  سؤال

Part A: Vocabulary 

انگليسيزبان 
 20تا  15هاي   صفحه

Part B: Cloze Test 
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 ؟چند عضوي است ”systematic“ي  ي حروف كلمه مجموعه -41

  نه عضوي) 2    ده عضوي) 1

  هفت عضوي) 4    هشت عضوي) 3

 ؟كند ي تهي را مشخص مي اگزينه مجموعه  كدام - 42

)ي اعداد صحيح مثبت بين  مجموعه) 2  3و  1ي اعداد اول بين  مجموعه) 1 )20  و( )2  

  1400و  1396 ي اعداد مركب بين مجموعه) 4  24و  18، بين 3پذير بر  ي اعداد طبيعي زوج و بخش مجموعه) 3

,y}اگر  -43 , / , } { , ,x, }
( )


 

 2
1 3 144 493 0 6 4 2 5 22

xباشد، حاصل   y ؟كدام است 

1 (1    2 (8  

3 (1    4 (3
2  

Aاگر  -44 {x | x N,x }  2 Bو  100 {x | x A, x }  2  ؟چند عضو دارد Bي  باشد، مجموعه 10

  نه عضو) 2    ده عضو) 1

  چهار عضو) 4    پنج عضو) 3

است ولي عدد   عضوي از مجموعه 2، عدد . . . . ي  ي گزينه در مجموعه -45
1
 .نيستعضو مجموعه  2

}) 2  اول تك رقمي و زوجي عددهاي  مجموعه) 1 | x Z,x }
x

 
1 0  

3 ({x Z | x ,x }   
31 02  4 ({ , , } 

2 22 14 3  

 ؟است نادرستكدام گزينه  ،زير با توجه به نمودار -46

1 ((A B C)4    

2 (B A3   

3 (B C7   

4 (B C5   

 ؟دهد را نشان مي زيرعبارت كدام گزينه قسمت هاشورخورده در نمودار ون  -47

1 ((A C) (B C)    

2 ((C (A B)) (A B)    

3 (C (A B)   

4 ((A B) C  

 هاي رياضي سؤال
  دقيقه 30

  رياضي
 14تا  1ي  ها صفحه
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Aاگر  -48 {x | x N,x }   Bو  13 {x | x A,x }  2 Cو  10 { , , } 3 13 A)باشند،  14 C) B ؟كدام است 

1 ({ , , , , }1 2 3 13 14    2 ({ , , , ..., }4 5 6 14  

3 ({ , , , , , , , }1 2 3 4 5 12 13 14    4 ({ , , ..., }1 2 11  

}اگر  - 49 , ,z} {x,y, } { , , , }12 17 17 7 12 17 5  باشد، به طوري كهx z  باشد، براي حاصل عبارتx y z 2  ؟نيسـت كدام گزينه ممكن 

x ،y  وz رقمي هستند يك. 

1 (12    2 (10  

3 (14    4 (15  

A))ي  دهنده ي كدام يك از نمودارهاي زير نشان وردهبخش هاشورخ -50 B) C) ((A B) C)    ؟است 

1(   2 (  

3(   4 (  

xي  در مجموعه -51
A { | x ,x N}

x


  


2 1 43  ؟وجود دارد صحيحچند عدد  2

  .وجود ندارد يصحيح ددر اين مجموعه عد) 2  .در اين مجموعه هست صحيحشمار عدد  بي) 1

  .در اين مجموعه وجود دارد صحيحچهار عدد ) 4  .ر اين مجموعه هستد صحيحدو عدد ) 3

Aي  تا مجموعههاي زير باشد  يك از بازه در كدام xعدد  -52 {x | x Z,a x b}    3 پنج عضو در اعداد طبيعـي داشـته    1

 بايد كدام باشد؟ bو  aبه عبارت ديگر،  ؟باشد

1 (x  2 2    2 (x 1 5  

3 (x 2 6    4 (x 0 4  

Bاگر  -53 C  وA B  باشد، حاصل[(B A) A] (C B)    ؟كدام خواهد بوددر حالت كلي 

1 (C    2 (B  

3 (    4 (C B  
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Aاگر  - 54 { , , , } 2 4 5 Bو  9 { , , , } 4 7 8 Cو  9 { , , } 4 5 C)باشد، حاصل  8 B) [(A B) (B C)]    ؟ر استبا كدام مجموعه براب 

1 (A { x | x N,x }  4 3    2 (B {x | x N,x }  2 3  

3 (C { x | x N,x }  2 4    4 (D { x | x N,x }   2 4 3  

Aي  اگر مجموعه -55 { ,{ }}    ؟است نادرستباشد، كدام رابطه 

1 ({ } A     2 ( { } A   

3 (A     4 ( { } A   

رقمـي   ي اعـداد طبيعـي فـرد يـك     ، مجموعهBي  رقمي و مجموعه ي اعداد طبيعي غيرمركب يك مجموعه Aي  اگر مجموعه -56

 ؟صحيح است  گزينهباشند، كدام 

1 (A B { , }  2 9    2 (B A { , }  1 9  

3 (A B { , , } 1 3 5    4 ((A B) (B A) { , }   2 9  

Aاگر  -57 (A B) B C    وB A   ي  باشد، مجموعهA B  ًي سـه مجموعـه   ؟ر اسـت اي براب با چه مجموعهالزاما 

A ،B  وC هر سه غير تهي هستند. 

1 (A C    2 (A (A C)   

3 (B C    4 (B (A C)  

{x,y} اگر -58 A {t,x,y,z}  باشد به جايA ؟توان قرار داد مي  چند مجموعه 

  دو مجموعه) 2    يك مجموعه) 1

  هشت مجموعه) 4    چهار مجموعه) 3

cدانيم  مي -59 a b d   0 هاي  مجموعه. استD ،E  وF كنـيم  را به صورت زير تعريف مي .k      كـدام باشـد تـا مطمـئن

 .اند طبيعيهمگي اعداد  dو  a ،b ،c ؟است Fي  باشيم تهي، تنها زيرمجموعه

D {x | a x d,x N}     

E {x | c x b,x N}     
F {x | x k,x D E}    

1 (a 1    2 (a  

3 (b    4 (b 1  

ي اعداد  مجموعه Cي  ، مجموعه5ي مضارب اول عدد  مجموعه Bي  ، مجموعه3ي مضارب اول عدد  عهمجمو Aي  مجموعه -60

A)كه به ازاي آن  kترين  كوچك. است kهاي عدد طبيعي  ي شمارنده مجموعه Dي  زوج اول و مجموعه B C) D  

 ؟باشد، كدام است

1 (15    2 (24  

3 (30    4 (60  
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 چه تعداد از جمالت زير درست است؟ -61

  .ترين اجزاي آن، گازهاي نيتروژن و اكسيژن هستند هواي پاك يك مخلوط گازي و ناهمگن است كه مهم) الف
  . توان يافت عنصر كربن را در مغز مداد و ساختار پليمرها مي) ب
  .رود ي اوليه براي توليد مواد منفجره به كار مي ي گاز نيتروژن به عنوان ماده بخش عمده) پ
  سه )4  دو )3  يك )2  صفر )1

 ي هستند؟مولكول طبيع چه تعداد از موارد زير، درشت -62

 »اتيلن، روغن زيتون، هموگلوبين، پلي استيرن نشاسته، سولفوريك اسيد، پلي«

  پنج )4  چهار )3  سه )2  دو )1
 ؟نيستپذير  هاي زير انجام يك از واكنش كدام -63

1(  كات كبود 2  روي( د كات كبو 3  منيزيم(  كات كبود 4  طال(  گاز اكسيژن آهن  
 ؟دارد N7يك خواص مشابهي با عنصر  بين عناصر زير، كدام -64

1( Si14  2( O8  3( C6  4( P15  
 وجود دارد؟) در همان عنصر(ي الكتروني با تعداد الكترون برابر  در چه تعداد از عناصر زير، حداقل دو اليه -65

Al, Ar, Ne, Be, Mg13 18 10 4 12 
  چهار )4  يك )3  دو )2  سه )1

 با بقيه دارد؟ متفاوتي) حيواني يا گياهي(يك از پليمرهاي زير، منشأ  كدام -66

  ابريشم )4  پشم )3  سلولز )2  گوشت )1
ي سـتونش برابـر    ي سطر آن با شـماره  بندي عنصرها شماره در نظر بگيريد كه در جدول طبقه) هاي اصلي از گروه(عنصري را  -67

 گروه است؟  اين عنصر با كدام يك از عناصر زير هم. سطر است ، همX17است و با عنصر 

1( Ne10  2( H1  3( B5  4( F9  
 ؟نداردشركت يك از مواد زير، اتم اكسيژن  در ساختار شيميايي كدام -68

  زنگ آهن )4  نشاسته )3  گاز آمونياك )2  سولفوريك اسيد )1
با توجه به نمودار و جدول تنـاوبي عناصـر، كـدام    . دهد ي زمين نشان مي نمودار زير، درصد تقريبي برخي عناصر را در پوسته -69

 درست است؟ Aمورد در ارتباط با عنصر 

  .گروه است ، با عنصر كربن همAعنصر )1

  .است  بور آن به صورت    مدل اتمي )2

  .هاي اين عنصر است گاز اوزون، يكي از شكل )3
)با گاز نجيب آرگون )4 Ar)18، سطر است هم .  

 ؟ مشابهت دو عنصر اكسيژن و گوگرد در كدام گزينه آمده است -70

  . ها برابر است هاي آن هاي موجود در هسته تعداد پروتون )2  .ان، حالت فيزيكي يكسان دارنددر شرايط يكس )1
  .ها برابر است شمار مدارهاي الكتروني حاوي الكترون در آن )4  .ها برابر است هاي مدار آخر آن تعداد الكترون )3

 است؟ نادرستكدام گزينه  -71

  . ز درصد عناصر فلزي استتر ا درصد عناصر نافلزي در بدن انسان، بيش) 1
  . دهد شود و با اكسيژن به شدت واكنش مي سديم، جامدي است كه با چاقو بريده مي) 2
  .كشي ساختمان كاربرد دارد مس فلزي است با قابليت مفتول شدن، كه در سيم) 3
  .كند گاز اكسيژن از رسيدن پرتوهاي پرانرژي و خطرناك فرابنفش به زمين، جلوگيري مي) 4

  دقيقه 25

  علوم تجربي
 تجربي علومهاي  سؤال  12تا  1ي  ها صفحه

بينند به جاي سؤاالت   شناسي آموزش مي آموزاني كه در مدرسه درس علوم را به تفكيك شيمي، فيزيك، زمين و زيست دانش
 .پاسخ دهند001تا81به سؤاالت80تا61
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 ، در مورد شكل زير درست است؟ ام گزينهكد -72

  .يك پليمر مصنوعي است) 1
  .مولكول است ولي پليمر نيست برخالف موم زنبور عسل، درشت) 2
  .نوعي بسپار است كه در ساختار پنبه وجود دارد) 3
  .ي آن، در بدن انسان وجود ندارد هاي سازنده اتم) 4

 .نيتروژن مورد نياز خود را مستقيماً از هوا دريافت كنند. . . . ها  انسان. . . . به طور كلي، گياهان  -73

 توانند نمي -برخالف )4  توانند مي -برخالف) 3  توانند نمي -همانند) 2  توانند مي -همانند) 1

  . . .  .ي عناصر موجود در سطر دوم و سوم جدول تناوبي عناصر،  در مقايسه -74
  .دنيست در كشاورزي كاربرد داشته باشعناصر سطر سوم برخالف عناصر سطر دوم، ممكن ن) 1
  . تر از تعداد عناصر موجود در سطر سوم است تعداد عناصر موجود در سطر دوم، بيش) 2
  .شوند عناصر سطر دوم برخالف عناصر سطر سوم، ممكن نيست در بدن انسان يافت ) 3
 .است 8اختالف ميان عدد اتمي عناصري كه در يك گروه قرار دارند، برابر ) 4

  . . . ترين درصد را در بدن انسان دارد،  عنصري كه بيش -75
  . به صورت مولكول دو اتمي در هوا وجود دارد) 1
  . قرار دارد Si14در جدول تناوبي عناصر، دقيقاً باالي) 2
  . تواند با فلز مس واكنش دهد نمي) 3
  . است 6عناصر، برابر  ي ستون و سطر آن در جدول تناوبي اختالف شماره) 4

n)در مدار آخر خود  Bالكترون، اتم عنصر  (n)در مدار آخر خود  Aاگر اتم عنصر - 76 ) در مدار  Cالكترون و اتم عنصر  3
n)ود آخر خ )2  هـا   ي اتـم  مقايسه( است؟ نادرستكدام گزينه بندي عنصرها،  با توجه به جدول طبقه. الكترون، داشته باشد

 .)در حالت خنثي مورد نظر است

  .قرار گيرد) اصلي( 7وه تواند در گر مي Cباشد، اتم A 15اگر عدد اتمي اتم) 1
  .تواند در سطر سوم قرار بگيرد مي Aدر سطر دوم قرار داشته باشد، اتم Bاگر اتم) 2
  .تواند در گروه اول قرار بگيرد مين Bقرار داشته باشد، اتم) اصلي( 4در گروه  Cاگر اتم) 3
  . هاي موجود در مدار اول هر سه نوع اتم، ممكن است با هم برابر باشد تعداد الكترون) 4

 .)در حالت خنثي مورد نظر است  مقايسه( به طور كلي، در مورد جدول تناوبي عناصر كدام گزينه همواره درست است؟ -77

  .الكتروني اختالف دارد ي هر اتم با اتم سمت چپ خود، يك اليه) 1
  . هاي هر ستون از نظر فلز يا نافلز بودن، مشابه هم هستند اتم) 2
  .است 7ي سطرها، برابر  هاي عناصر ستون اول و آخر در همه اختالف تعداد الكترون) 3
  .تر دارند ستون و بااليي خود، يك مدار الكتروني بيش ها از اتم هم اتم) 4

 . . .  .ي زمين، وجود  پوسته) . . . سالم(عنصر آهن در بدن انسان  -78

  ندارد  برخالف ـ) 4  برخالف ـ دارد) 3  دارد  همانند ـ) 2  همانند ـ ندارد) 1

 بر روي برخي از پليمرهاي مصنوعي به چه معناست؟ بر اساس كتاب درسي، وجود نماد  -79

  . رساند ر، به محيط زيست آسيب نميسوزاندن اين پليم) 2  .شود اين پليمر در محيط زيست به راحتي تجزيه مي) 1
 . اين پليمر نبايد با پوست، تماس مستقيم داشته باشد) 4  . اين پليمر قابل تفكيك و بازگرداني است) 3

 دهد؟ ي زير كدام مورد را به درستي نشان مي جمله -80

 ».ندنز ظروف آهني زودتر از ظروف مسي زنگ مي«

  .كنند هاي شيميايي شركت مي ي واكنش لزات در همهف )2  .پذيري يكساني دارند فلزات واكنش )1
  .دهند ي فلزات با اكسيژن واكنش مي همه )4  .تر از مس است پذيري آهن بيش واكنش )3
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 ؟نيستپذير  هاي زير انجام يك از واكنش كدام -81

1(  كات كبود 2    روي(  كات كبود منيزيم  

3(  كات كبود 4    طال(  گاز اكسيژن آهن  

 .ن مورد نياز خود را مستقيماً از هوا دريافت كنندنيتروژ. . . . ها  انسان. . . . به طور كلي، گياهان  -82

  توانند نمي -همانند) 2    توانند مي -همانند) 1

 توانند نمي -برخالف )4    توانند مي -برخالف) 3

 دهد؟ ي زير كدام مورد را به درستي نشان مي جمله -83

 ».ندنز ظروف آهني زودتر از ظروف مسي زنگ مي«

  .كنند هاي شيميايي شركت مي ي واكنش فلزات در همه )2  .ندپذيري يكساني دار فلزات واكنش )1

  .دهند ي فلزات با اكسيژن واكنش مي همه )4  .تر از مس است پذيري آهن بيش واكنش )3

 ؟ مشابهت دو عنصر اكسيژن و گوگرد در كدام گزينه آمده است -84

  . ها برابر است هاي آن در هستههاي موجود  تعداد پروتون )2  .در شرايط يكسان، حالت فيزيكي يكسان دارند )1

  .ها برابر است شمار مدارهاي الكتروني حاوي الكترون در آن )4  .ها برابر است هاي مدار آخر آن تعداد الكترون )3

 ؟ندارديك از موارد زير كاربرد  سولفوريك اسيد در كدام -85

  كودهاي شيميايي ي تهيه) 2    رنگ ي تهيه) 1

  مونياك توليد آ) 4    خودروسازيصنعت ) 3

  

  دقيقه 25

  )يشيم( علوم تجربي
  6تا  1ي  ها صفحه

)بخش شيمي (علوم تجربي هاي  سؤال
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 با هم برابر هستند؟  همواره ي متحرك  جايي و مسافت طي شده جابهي  اندازههاي زير،  يك از حركت كدام براي -86

  . كند قم، از تهران به سمت قم حركت مي –اتومبيلي كه در اتوبان تهران ) 1
  . شود ديسكي كه توسط يك ورزشكار پرتاب مي) 2
  . كند را بدون تغيير جهت طي مي ساختمانن دو ي مستقيم بي شخصي كه فاصله) 3
 . گردد پرتاب شده و به سطح زمين باز مي از سطح زمين به طرف باال اي كه در راستاي قائم گلوله) 4

. رود مـي  B ي بـه نقطـه   A ي متر در حـال حركـت اسـت و از نقطـه     3اي به شعاع  دايره مسير شكل زير، جسمي روي مطابق -87
 .)، قطر دايره استABخط (راست به چپ بر حسب متر كدام است؟ ترتيب از  جايي جسم به جابه ي زهاندا شده و مسافت طي

1( ,3 6    
2( , 6 3  
3( , 3 6    
4( ,6 3  

ي بـين دو   وسط فاصلهبار اول هنگامي كه . دهد و بار تغيير جهت حركت ميبين دو نقطه، د يمستقيم مسيرمتحركي براي طي  -88
مسافت طي شده توسـط  . ي شروع رسيده است ي بين دو نقطه نسبت به نقطه نقطه قرار دارد و بار دوم وقتي كه به ربع فاصله

 ؟جايي آن است جابه ي اندازه اين متحرك چند برابر

1 (2
3    2( 2  

3 (3
2    4 (3  

 m5ت شمال و در نهايتبه سم m4به سمت شرق، سپس m7ابتدا كند و  شروع به حركت مي Oي از نقطه متحركيمطابق شكل زير،  - 89
جايي آن در طول ايـن حركـت،    ي جابه نسبت مسافت طي شده توسط متحرك به اندازه. رسد مي Aي  طرف جنوب غربي رفته و به نقطه به

  ؟كدام است

1(5
16  

2(/3 2  
3(4  

4(16
7  

متر 140متر به سمت شرق و در پايان  80متر به سمت شمال، سپس  200ابتدا  به مدرسه، از خانه آموزي براي رسيدن دانش - 90
 ؟آموز در كل حركت چند متر است جايي اين دانش ي جابه اندازه. كند به سمت جنوب حركت مي

1(420    2(220  
3(110    4(100  

   )فيزيك( علوم تجربي)بخش فيزيك(علوم تجربي هايسؤال

  39تا  37ي  ها صفحه
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 .  مذاب دارد حالت خميري و نيمه. . . كره است و  ي سنگ ترين ورقه بزرگ. . . ي  ورقه -91

  اقيانوس آرام ـ تمام گوشته) 2    اوراسيا ـ تمام گوشته) 1
 اقيانوس آرام ـ بخشي از گوشته) 4    اوراسيا ـ بخشي از گوشته) 3

 ي بزرگ لورازيا بوده است؟  قاره وكدام گزينه زماني جز -92

  هندوستان) 4   آمريكاي جنوبي) 3  گرينلند ) 2  آفريقا) 1

 ؟  باشد نميها  جايي قاره يك از موارد زير از شواهد جابه كدام -93

  هاي آفريقا و آمريكاي جنوبي شناسي در قاره تشابه سنگ )1
  هاي مختلف  هاي قديمي در قاره وجود آثار يخچال )2
  ي جنوبيي شرقي آمريكا ي غربي اروپا با حاشيه انطباق حاشيه )3
  هاي مختلف  تشابه فسيل جانداران در قاره )4

 .دهد را نشان مي. . .   آن،بخش دوم  واست . . . . ، ابداع شود كه به زبان التين نوشته مي نام علمي دو بخشي -94

  گونه -لينه) 4  سرده -لينه) 3  سرده -فلمينگ) 2  گونه -فلمينگ) 1

 .گيرد قرار ميكبوترسانان . . . خانگي در  قمري -95

  سرده) 4  تيره) 3  راسته) 2  رده) 1

 . . .  .ي سلولي  گياهي، ديواره  سلول. . . اشريشياكالي   سلول باكتري -96

  دارد -برخالف) 4  دارد -همانند) 3  ندارد -برخالف) 2  ندارد -همانند) 1

  ؟گيرد نميگروه قرار ها در يك  را با بقيه دارد و با آن تفاوتترين  با توجه به صفات ظاهري، جانور كدام گزينه بيش -97

1(     2 (  

3(     4 (  

  دارند؟ با هم تري  بندي شباهت كم ح ردهوسط يك از موجودات زنده در كدامهاي زير،  ي بين گزينه در مقايسه -98
    داران مهرهي  شاخه) 2    ي جانوران سلسله) 1
  ها جنس قمري) 4    كبوترهاي  تيره) 3

 . . . .ها  ي پروكاريوت همه -99

  .شكل يكساني دارند) 4  .ي وراثتي دارند ماده) 3  .اند ي سلولي فاقد ديواره) 2  .ان مضرندبراي انس) 1

  .قرار دارند.  . .در يك  حتماً ،گيرند قرار مي.  . .جانداراني كه در يك  - 100
  راسته  ـشاخه ) 4  رده ـشاخه ) 3  جنس ـخانواده ) 2  رده ـراسته ) 1

  )شناسي زمين(علوم تجربي 
  66تا  61 هاي صفحه

 )شناسي زيست(علوم تجربي 
  118تا  113ي  ها صفحه

 )شناسي زمين و زيست بخش(علوم تجربي 
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.ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال سخآموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پا دانش  

  شـروع به موقع

  شروع شد؟ راس ساعت اعالم شدهآيا آزمون امروز،  - 294

    بله) 1

  خير) 2

  نظم در شروع و حين آزمون

 

  امروز، حوزه منظم و ساكت بود؟ در حين آزمونو  قبل از شروع آزمونآيا  - 295

    بله) 1

  خير) 2

  مراقبـان

  داشتند؟ جديت كافيدر آزمون امروز، مراقب هاآيا  - 296

       بله) 1

  خير                 ) 2

  ترك حوزه –پايان آزمون 

  داده شد؟خروج زودهنگام اجازه ي  قبل از پايان آزمونآيا امروز به دانش آموزان  - 297

    بله) 1

    خير) 2

  نظم در پايان آزمون

  است؟ منظم و ساكتآيا تا پايان آزمون،حوزه  - 298

    بله) 1

  خير) 2
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