


  تجربيتجربي  دهمدهم  ةةپايپاي  وروديورودي
  ۱۴۰۰۱۴۰۰ماه ماه   شهریورشهریور  ۱۲۱۲

  مسئولین درس
 مسئولين درس گروه مستندسازي ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون  نام درس

الناز معتمدي -حميد اصفهانيفارسي نهم 
مهدي يعقوبيانمريم آقاياري-فاطمه منصورخاكيميالد نقشيعربي نهم

سپيده جالليفاطمه نقدي -  پرهام نكوطلبان-محدثه مرآتينسترن راستگو نهمزبان انگليسي 
مجتبي خليل ارجمنديعلي ونكي - مهرداد ملوندي ـ علي مرشدحسين حاجيلو نهمرياضي 
مهسا هاشمياميرحسين بهروزي فرد-مهرداد محبياكبريليدا عليشناسي يستعلوم نهم ـ ز

مهسا هاشميبهنام شاهنيبابك اسالمي ـكفشحميد زرينعلوم نهم ـ فيزيك 
ـ محمدايمان حسينعلي علمداريعلوم نهم ـ شيمي مهسا هاشميسيداميرحسين مرتضوي - سيدعلي موسوي - حسن معروفينژاد 

مجتبي خليل ارجمنديعلي ونكي - مهرداد ملوندي ـ علي مرشدحسين حاجيلودهم  رياضي
مهسا هاشميكيارش سادات رفيعي - اكبري ليدا علي-اميرحسين بهروزي فردمهرداد محبيشناسي دهمزيست

محمدرضا اصفهانيبهنام شاهنيبابك اسالمي ـكفشحميد زرينفيزيك دهم
ـ محمدايمان حسيناريعلي علمدشيمي دهم  الهه شهبازيسيداميرحسين 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 حروف  مدير: اميرحسين رضافر                                   مسئول دفترچه: آفرين ساجدي                       گروه عمومی
فريبا رئوفي: عمومي دفترچه مسئول                       آتنه اسفندياريدفترچه:مسئول                      مقدممازيار شيروانيمدير گروه:  مستندسازيگروه 

حميد محمدي  ناظر چاپ
چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

توانيد از سايت كانون (صفحة مقطع دهم تجربي) دانلود نمائيد. خ تشريحي را ميتوجه: دفترچة پاس
  

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

گويي زمان پاسخصفحه ةشمارسؤال ةشمارتعداد سؤالنام درس عنوان

رك
مشت

  

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

دقيقه 10  7 31 10 نهمرياضي 
دقيقه 10  8 41 10شناسيعلوم نهم ـ زيست

دقيقه 10  10  51  10علوم نهم ـ فيزيك
دقيقه 10  12 61 10علوم نهم ـ شيمي

رك
مشت

غير
 

دقيقه 15  14 71 10رياضي دهم
دقيقه 20  16 81 20(طراحي + آشنا)شناسي دهم زيست

دقيقه 15  20 101 10فيزيك دهم
دقيقه 10  22 111 10شيمي دهم

دقيقه 140 120جمع

  نام طراحاننام 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 داورپناهيعربي نهم

نژاد ساسان عزيزي -  علي عاشوري -  نسترن راستگو -  اله استيري رحمت  نهمانگليسي   زبان
كيميا شيرزاد - كيانوش شهرياري  - مهرداد خاجي  - نژاديان  مهدي حاجي - محمد بحيرايي   ریاضی نهم
مهرداد محبي - اكبري  ليدا علي - محمدمهدي روزبهاني  - زهره رامشيني  - فرد  اميرحسين بهروزي - حسن اميني   شناسي علوم نهم ـ زيست

محمدجعفر مفتاح - محمد گودرزي  - هاشم زمانيان  - ميثم دشتيان  - شهرام آموزگار  - زهره آقامحمدي علوم نهم ـ فيزيك 
علي مؤيدي - اميرحسين معروفي  - عرفان محمودي  - علي علمداري  - نژاديان  هادي حاجي - و مجيد بيانلعلوم نهم ـ شيمي

زاده سهند ولي - مهدي نصرالهي  - ميالد منصوري  - نظم  رحيم مشتاق - محسن مجيدي  - كيانوش شهرياري  - خسرو ايزدي رياضي دهم 
مهرداد محبي - محمدرضا جهانشاهلو  - ن سميه پهلوا - محمدامين بيگدلي  - نويد اميديان شناسي دهم زيست

محمد گودرزي - احسان كرمي  - هاشم زمانيان  - بيتا خورشيد  - نسب  عبدالرضا اميني - شهرام آموزگار  - زهره آقامحمدي فيزيك دهم
امير نگهبان -مصاليي  اميد -جواد كتابي  -مسعود علوي امامي  -مسعود طبرسا  -روزبه رضواني  -زاده  بهزاد تقي -حسن اميني  -علي اميري مطلق شيمي دهم

دقيقه 140 مدت پاسخگويي:سؤال۱۲۰تعداد سؤال: 
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  تر معنا شده است؟ در كدام گزينه درست ترتيب به» هليدن، معيشت، فضايل، معابر«هاي  واژه - 1
  هاي عبور اضافات، جاي ) فروگذاشتن، زيست،2    ها، مزارها ) گذاشتن، زندگاني، برتري1
  ها ها، گذرگاه برتري) هشتن، زيست، 4    ها كردن، زندگاني، اضافات، راه ) ترك3

 الخطّي دارد؟  چند بيت از ابيات زير نادرستي اماليي يا رسم - 2
 بان وصالت گذار نيستغرّسوي م/  تا نگذري ز راحت و رنج و ز ياد خويشالف) 
 تا نماند چون سگان مردار هر لقمه پذير/  اي خدا جان را پذيرا كن ز رزق پاك خويشب) 
  چو مستيان شبانه ز خوردن سكري/  بر جايخبر  فتاد بياقلم شكست و بيج) 
  ؟بود زبان را ذهرهاز خوان حق چه گويم /  چون خوان اين جهان را سرپوش آسمانستد) 

 تهي شو و اسرار گو به سان قلم شكمز / نال همچو ني به نيا تهي شو و مي شكمهـ) 
  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا 2  ) يكي 1

 از كيست؟  ترتيب بهابيات زير  - 3
  تو خود را به گفتار ناقص مكن    الف) كمال است در نفس انسان سخن

  ام آمد به ياد  هاي تو شعله ديدم سركشي    ام آمد به يادب) الله ديدم روي زيباي تو
  ) فدايي مازندراني ـ  رهي معيري2    ) سعدي ـ  رهي معيري1
  پور امين ) فدايي مازندراني ـ قيصر4    پور ) سعدي ـ  قيصر امين3

 التزامي دارد؟  (گذشتة) كدام بيت فعل ماضي - 4
 آب از دو ديده كرد روان سرو جويبار   بلند او گذري كرد از چمن باال) 1
  بر باد رفته باشد بر باد رفته باشد   در هواي وصلت صد خرمن وجودم گر) 2
 از مهر و مه نهاد به سر تاج افتخار تا خم شد آسمان كه شود حلقة درش) 3
4 (در ديدة كمال چه قدر است و اعتبار   ة جالل وي اين نه رواق رابا قب 

  ؟ نيستمتن زير درست  كدام گزينه دربارة - 5
  ».»اند خفته«آن همسايه رفت و بازآمد و گفت:  يچ نخواهد. برخاست و به در خانةپدر رابعه عهد كرده بود كه از مخلوق ه«
  ها خبري است. جمله رد. همة) متن هفت جمله دا1
  اند.  ها ماضي ) دو فعل مضارع در عبارت هست. باقي فعل2
  ) در متن يك صفت مبهم و يك صفت اشاره هست. 3
  ) در متن هم مفعول هست و هم مسند و هم متمم.4

  شود؟  پيشين گروه اسمي ديده مي در عبارت زير چند وابستة - 6
جامه نبود كه او را در آن بپيچند و چراغ نبود. پدر او را سه دختر بود. رابعه چهارم بود. از آن رابعه پدرش  خانة آن شب كه رابعه در وجود آمد، در«

  »گويند. پس عيال با او گفت به فالن همسايه رو و روغن خواه.
  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا 2  ) يكي 1

  كدام است؟  ،پيشين دارد زير نقش دستوري گروهي كه وابستةدر عبارت  - 7
  »اي است كه هفتادهزار از امت من در شفاعت او خواهند بود. غمگين مباش كه اين دختر سيده«
  ) مفعول  4  ) متمم3  ) مسند2  ) نهاد 1

 بخشي دارد؟  كدام بيت شخصيت - 8
  رسد مژده دهيد باغ را بوي بهار مي    رسد ه نگار مي) آب زنيد راه را هين ك1
  شناسند ن تمام غريبان تو را ميچو    غريبي سرآمد) اينك اي خوب! فصل 2
  حال او تر از حادثة تنگ    ) شد نفس آن دو سه همسال او3
 هشدار كه منجي جهان آمد     آمادة امر و نهي و فرمان باش) 4

  است؟  ارتباط بي» شناسند هاي خراسان تو را مي كاش من هم عبور تو را ديده بودم / كوچه«كدام بيت با بيت  - 9
  ديگر بنا ةدر خراسان كرد ايزد كعب  اي بنياد كرد بطحا كعبهه گر خليل اهللا ب) 1
 گر چشم من اندر عقبش سيل براند  قاصد رود از پارس به كشتي به خراسان) 2
 حمداهللا ز نزديكان سلطان خراساني هب  قصاد صورت دوري ايه يثرب ب ةاگر از خواج) 3
 و نهالش طوبي طوس فردوس برين گشت    واأخراسان متا تو را آمده در ملك ) 4

 قرابت معنايي بيشتري دارد؟ » همه عالم به گوش من بادست نصيحت«كدام بيت با مصراع  -10
 شي كه بر آبي نگارمقچه آن ن    چه آن روزي كه من با تو گذارم) 1
  چه آن كش مار باشد در گريبان    ) چه آن كش دشمني باشد نگهبان2
  خفته باشد شير در راه آن كش  چه     چه آن كش باشد اندر خانه بدخواه) 3
  چه آن تخمي كه در شوره فشانم     كه من بر تو بخوانم چه آن پندي) 4
  

نهمفارسي
ها و يادها / اسالم و انقالب نام

  اسالمي
   13تا   11هاي  درس
  102تا  82هاي  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 10ازگذاري چندهدفآزمون قبل10چند از
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  تعيين كنيد:16 -11تر را براي سؤاالت ( تر و دقيق ترجمة صحيح (  

11- »يوتكم أحباهللا إلى ب فيه بيت كرَّ يتيممم!«:  

  !شود داشته گرامي يتيمي آن در كه است هايي خانه خدا دنز هايتان خانه ترين گرامي )1

  !شده است داشته گرامي يتيمي آن در كه است اي خانه خدا نزد ها خانه ترين محبوب )2

  !كند زندگي يتيمي آن در كه ستا اي خانه خداوند نزد هايتان خانه ترين گرامي )3

  !است ،شده داشته گرامي يتيمي آن در كه است اي خانه خدا نزد شما هاي خانه ترين محبوب )4

 »:!الشركة لهذهقال أبي الحنون: ما كنت أعرف جميع العمال « -12

  !شناسم : تمام كارگران اين شركت را نميپدر مهربانم گفت )1

  !شناختم پدر مهربان گفت: تمام كارگران اين شركت را نمي )2

  !شناختم : تمام كارگران اين شركت را نميمهربانم گفت پدر )3

  !شناختم پدرم كه مهربان است گفت: تمام كارگران اين شركت را نمي )4

: »كَتها!شـر  ه والدةُ الطِّفلِ رئيساً فـي تَحت السيارةِ جعلَتْ منْرئيسه و عندما نَجا طفالً مختَبرِه فَاحتَرَقَ كُلُّ األشياء فَطَرَده  دي الزُّجاجات  فيإح كَسرَتيامِ انْأَأَحد الْ في« - 13

  … ها در يكي از روزها يكي از شيشه
ه    كه بچهاو را دور كرد و زماني ،پس رئيس ،چيزي سوخت ) را در آزمايشگاهش شكست پس هر1 او را رئـيس در   ،اي را از زير ماشـين نجـات داد مـادر بچـ

  شركت خود قرار داد! 

او  ،كه كودكي را از زير ماشين نجات داد مادر كـودك راند و وقتيبا تندي او را  ،پس رئيسش ،) در آزمايشگاهش شكسته شد پس تمام چيزها آتش گرفت2

  در شركتش قرار داد!  يرا رئيس

در  ياو را رئيسـ  ،اي را از زير ماشين نجات داد مادر بچهكه بچهاو را دور كرد و هنگامي ،و رئيس اواو شكسته شد و هر چيزي آتش گرفت  ) در آزمايشگاه3

  شركتش قرار داد! 

  او را رئيس شركت قرار داد! ،كه كودكي را از زير ماشين نجات داد مادر كودكراند و زمانيبا تندي او را  ،و رئيسش چيز سوخت  همه وشكست  ) در آزمايشگاه4

  است؟ نادرستترجمة كدام عبارت  -14

 تا اآلن فرصتي براي رفتن به موزه نداشتم! :!لي المتحف حتّي اآلنهابِ إما كانت عـندي فرصةٌ للذَُّ) 1

2 (ها الذَّتَلبي خاتَـماُم في س رِهبيـفلةِ زواجِ أخي األكبپوشد! اش را در جشن عروسي برادر بزرگترم مي مادرم انگشتر طاليي :!ح  

  د!آورن چاه براي كشاورزي بيرون مي كشاورزان اين روستا آب را از :!راعةِهؤالء الـفلّاحونَ كانوا يستَخرجونَ الـماء من بئرِ القريةِ للزّ) 3

4 (الكيمياوزجاجة المواد  جعلتشيشة مواد شيميايي را در جايگاه مناسب قرار دادم! :!في المكان المناسب ةي   

 نهمعربي
دقيقه 15

ثمرة الجد / حوار بين الزّائر و
  سائق سيارة األجرة

  8و  7هاي  درس
  90تا  71هاي  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؟به چند سؤال مي سؤال 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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  است؟ درستكدام عبارت  ترجمة -15

  كند!دوستم در چاپخانه بزرگي از صبح تا عصر كار مي :!الصباحِ حتّي المساء كانَ صديقي يشتَغلُ في مطبعةٍ كبيرةٍ من )1

  را با قيمتي گران خريد! زيبا پيراهن زنانةخواهر بزرگم  :!بقيمةٍ غاليةٍ الجميل فستانهاأُختي الكبيرةُ  تَرَتإِشْ) 2

 دشمن نجات دادند! دستانسربازان قوي ما ميهن را از  :!أيدي العدو جنودنا األَقوياء أَنقَذوا الوطنَ من) 3

  مشاهده كرد! بود بزرگ را كه ديسوندرم به آمريكا مسافرت كرد مجسمة اكه پهنگامي :!إديسون الكبيرَأمريكا شاهد تمثالَ  حينما سافَرَ والدي إلي) 4

 كدام جمله درست است؟ (برگردان به عربي) تعريب -16

  »!ياُم ساعدةِمبل درست بِ رستركت الد ما ناأ«: !بلكه به كمك مادرم درس خواندم ،ترك نكردم من درس را )1

  »!القطارالً في بعد محاوالت كثيرة صار مسؤو«: !بسيار مسئول يك قطار شد بعد از تالش )2

  !»مّمه إلديسون أكثر من ألف اختراعٍ«: !اديسون بيش از صد اختراع مهم دارد )3

  »!في مدينته اُسبوعيةصحيفة طَبع «: !كرد چاپهفتگي در شهر  يك روزنامة )4

  است؟ اشتباه گزينه شده كدامآن خط كشيده  هايي كه زير در مورد كلمه -17

1( بح  أحصلغَرعلم الكيمياء في المهص) ! در) –متضاد): ( المفسبك  

  بيوت)  –آالت ! (جمع): (هتبيالطباعة الّتي اشتراها في آلة اديسون  وضع )2

  )مفرد – جمع): (تعداد( !السحابمن  نزلُتالماء الّتي  قطرات هو المطر )3

  الفاكهة)   -(مفرد): ( البِضعة  !الفواكهمثلُ المالبس و  البضائعمكان بيع  الحانوت )4

 در كدام گزينه مضاف و موصوف با همديگر ذكر شده است؟ -18

  !سابقةِفي الم نا الفائزَنا فريقَعشَج )2  !جميلةٍ في محافظةٍ ةٌتاريخي هذه قلعةٌ )1

3( تتَحد اعقةُالص من السعالرّ ماء مع4    !د( م هفَطَرَددير مدرستم ن المدرسةِه!  

  ؟وجود دارد بيشتري وصفي تركيب گزينه كدام در -19

  !كامياران مدينةِ في قديمةٌ قريةٌ بالنكان قريةُ )2  !دينةِالم مستشفى في الحاذقِ بيبِالطّ على متسلّ )1

  !ناعاتالص مدلتقَ رئيسي سبب ةُالكهربائي اقةالطّ )4    !كاألدبِ ميراثَ ال و الجهلِكَ فقرَ ال )3

  ؟اليه داريم چند مضافدر عبارت داده شده  -20

»دع األ فينالور الدملإلفي تمييز أماكن تَج أمرٌ مهم نسانِسماك!«  

  ثالثة) 2      أربعة) 1

3( خمسة) 4      ثنانا  
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 قهيدق 15

Services / Review 2 
/ Media 

 5و  4 هايدرس
 86 تا 69هاي 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- A: “what …?” 
B: “She is a really good doctor.” 
1) is your sister doing 2) is your sister do 3) your sister is doing 4) does your sister do 

22- Which sentence is grammatically CORRECT? 
1) Her grandmother usually doesn’t go to bed late. 
2) Her grandmother doesn’t usually go to bed late. 
3) Her grandmother doesn’t go to bed late usually. 
4) Does her grandmother go usually to bed late? 

23- The brave firefighters broke the door, … the fire and saved the children’s lives. 
1) put out 2) got off  3) filled out 4) took out  

24- Mary is very artistic and the chocolate cake she has made looks … . 
1) interested   2) important    3) actual   4) brilliant  

25- A: Do you have a/an … dish? 
B: Well, I like whatever my mother makes. 
1) favorite 2) careful  3) neat 4) relevant  

26- As far as I know, they want to throw a big party to … their first wedding anniversary.  
1) receive  2) participate 3) celebrate 4) produce 
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. 

 

My name is Matt. I am in the second grade. Our class is learning about Mexico. We have learned many 
things about Mexico. Our teacher is Mrs. Sanchez. She lived in Mexico until she was fifteen years old. She 
moved to the United States with her family. Mrs. Sanchez speaks Spanish and English. We are learning to 
speak Spanish in our class.  

Every Friday afternoon, we do something fun in our class. Last week we learned the Mexican Hat Dance. 
Mrs. Sanchez taught this dance to our class. I love the music that Mrs. Sanchez played while we danced. 
Everyone had a great time. We will practice the Mexican Hat Dance again this week. We are going to 
perform the Mexican Hat Dance at a program at our school next week. It’s a great dance! 

27-  Which country has the class been learning about? 
1) Spain 2) Mexico 3) The United States 4) Italy 

28-  How old was Mrs. Sanchez when she moved to the United States? 
1) ten 2) twelve 3) eight 4) fifteen 

29-  Mrs. Sanchez taught her class … . 
1) to speak Japanese  2) the Mexican Hat Dance 
3) to cook Mexican food  4) to fly airplanes 

30-  How does Matt feel about dancing in the program? 
1) He is afraid. 2) He is scared. 3) He is excited. 4) He is tired.  

 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

d

x

  

     
    ؟     نيست             هاي زير، صفر                كدام يك از خط            عرض از مبدأ  -   31

1( y x− =3 02     2( yx −− =1 2
2 4  

3( xy = 2     4( yx + = 33 4 2  

    ؟ ر كدام استدر شكل زي dشيب خط  -   32

1( 2
3   

2( 2  

3( − 1
2   

4( 1
2 

)اگر عرض از مبدأ خطي كه از دو نقطة  -   33 , )2 )و  1 , )−5 Mگذرد برابر  مي 1 كـدام   M2باشـد، آنگـاه    1+
    ؟ است

1( 8
9   2( 16

9  3( 4
9   4( 25

9   

x)         هاي خطي        معادله             جواب دستگاه -   34 y) y
(x y) y

+ − =
 − + = −

2 4
3 2     ست؟      كدام ا  7

1 (y = xو  2 = 1  2 (y = xو  1 = 2  3 (y = xو  2 = 3  4 (y = xو  3 = 1  

xياي عبارت گو -   35 x x
x ax b
+ + +

+ +

3 2
2

3 7 5 2
2

aاست. حاصل  نشدهتعريف  1و  2به ازاي مقادير   b
a b

−
+

    ؟ كدام است 

1( 5   2( 1
5   3( −5   4( − 1

5  

t شدة حاصل عبارت تعريف -   36 t
t t

− +
+ −

4 2
2

2 1
2 3

    ؟               برابر كدام است  

1( t t t
t

+ − −
+

3 2 1
3   2( t t

t
+ −

+

3 22 1
1   3( t

t
+

+

3 1
3   4( t t+2 5  

    ؟ كدام است xمساحت مستطيل زير برحسب  -   37
1( x x− −2 9     2( x x− +2 2 6      
3( x x+ +2 6 9     4( x −2 9  

x    اگر  -   38 y =2            حاصل عبارت    ،    باشد  1
x y

x
x y

−

+

2 2
2

2 2

1
    ؟         كدام است  

1 )4  صفر )3  - 1 )2  1 )1
2  

   گر  ا -   39

x
y

+ =
+

+

11 511 1
xyو    = x، آنگاه باشد 3

y
    ؟ برابر كدام است 

1( − 1
3   2( 1

3  3( 3   4( −3  

a شدة تعريف حاصل عبارت -   40 a a
a a a ( a )( a a )

− +×
+ − + − +

2 2
3 2 3 23 3 3 3

4 3
6 2 2 4

    ؟ كدام است همواره ،

1( 1   2( a
a a

−
− −2

2
6

   3( a
a

+
−

2
2   4( a  

  دقيقه 10  ياضي نهم ر

هاي خطي +  خط و معادله
  هاي گويا  عبارت

تا پايان  7و فصل  6فصل 
  هاي گويا محاسبات عبارت

  125تا  95هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات

x x+ +2 5 6

x
x

−
+

3
2
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  است؟   درست ،هاي زير كدام يك از عبارت - 41

  كند. نوزاد تمام مراحل رشد و نمو خود را قبل از تولد طي مي ،دار ) در پستانداران كيسه1

  . ندارد اي تغذيهپوس، نوزاد پس از خروج از تخم با مادر خود ارتباط  ) در پالتي2

  كنند.  ثري را در جلوگيري از بيماري واگير ايفا ميؤنقش م گروهي از پستانداران) 3

  كنند. از طريق جفت با جنين خود ارتباط برقرار مي پستانداران،همة ) 4

 است؟  نادرستها جزئي از آن است،  داران كه جنس قمري اي از مهره چند مورد از موارد زير، دربارة رده - 42

  كند.  سپري ميخارج از بدن مادر ، دورة جنيني خود را نوزاد پستانداران مانندها  الف) نوزاد آن

  شود.  هاي هوادار يافت مي ها، كيسه هاي آن ب) همانند نوزاد دوزيستان شش دارند و در اطراف شش

 باشند.  داران، داراي دستگاه عصبي در پيكر خود مي ) همانند ساير مهرهج

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 صحيح است؟  ،مورد پستاندارانچند مورد از عبارات زير در  - 43

  كنند.  الف) تنها در خشكي زندگي مي

  ها دارند. ب) سيستم تنفسي متفاوتي نسبت به ماهي

  گذراند.  دورة جنيني خود را درون بدن مادر، ميتمام ها  ) نوزاد همة آنج

  ها داراي عايق خوبي به منظور حفظ دما است.  بدن آن) د

 شوند.  خوار تقسيم مي خوار و گوشت اس رژيم غذايي به دو گروه گياهدار براس ) پستانداران جفتهـ

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

 ؟كند صدق مي ،هاي زير در خصوص مارهاي سمي چند مورد از ويژگي - 44

  مثلثي شكل دارند. الف) سر

  ب) گردني نامشخص دارند.

  ج) دم كوتاهي دارند.

  اي به نام دندان زهري دارند. ويژه هاي د) دندان

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

 شباهت دارد. …به  …نوزاد قورباغه از نظر  - 45

  نوع تغذيه ـ سوسمارها) 2    ماهي خاويارينوع تنفس ـ  )1

  سطح بدن ـ مارها پوشش) 4  ها پشت محل زندگي ـ همة الك) 3

  دقيقه 10  علوم نهم ـ زيست
  

  دار جانوران مهره
  14  فصل

 162تا  151هاي  صفحه
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 ؟درست است ،هاي زير در خصوص گروهي از عوامل سازگاركننده ماهي براي زيستن در آب يك از گزينه كدام - 46

  شود. باعث لغزنده كردن سطح بدن ماهي مي )1

  .استهاي خوني فراوان  داراي مويرگ) 2

  شوند. بندي مي يمهاي غضروفي و استخواني تقس ماهي ةبه دو دستها  ماهيها  براساس نوع آن) 3

  ند زوج بوده و در دو طرف بدن ماهي قرار داشته باشند.نتوا مي) 4

 ؟ذكر شده است ،نادرستيآال موقعيت كدام اندام به  تشريح ماهي قزلبا توجه به فعاليت  - 47

  شود. بادكنك شنا در باالي غدة جنسي مشاهده مي) 2  ها قرار دارد. قلب در پايين آبشش )1

  كليه در سطح شكمي بدن ماهي و در امتداد روده قرار دارد.) 4  طحال قرار دارد. معده در باالي) 3

 ؟است نادرست ،كدام گزينه در مورد خزندگان - 48

  گذار هستند. مانند برخي از پستانداران تخم) 2  هاي خشك و كم آب را ندارند. توان زندگي در زيستگاه )1

  برخي جثة بزرگ و تحرك كم دارند.) 4  ستند.ها مؤثر ه ها در تنظيم جمعيت موش گروهي از آن) 3

در تواند  مي. كدام گزينه است  جانوري را در نظر بگيريد كه در مراحل مختلف زندگي خود هر سه نوع تنفس آبششي، ششي و پوستي را داشته - 49

 ؟باشد صحيح مورد آن 

  دار دارد.هاي هوا هاي خود كيسه در كنار شش) 2  كند. پس از بلوغ از گياهان تغذيه مي )1

  گيرد. با دايناسورها در يك گروه قرار مي) 4  اي بدون دم است. اي از زندگي خود داراي دم و در دوره در دوره) 3

 ؟چه تعداد از جانوران زير بدن دوكي شكل داشته و فاقد مثانه هستند - 50

  »اردك - كبوتر  - خفاش  - پالتي پوس «

1( 2  2 (1  3 (3  4 (4  
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   ؟         صحيح است   ،       هاي زير             يك از گزينه      كدام -   51

  يابد. ، مزيت مكانيكي آن كاهش ميو ثابت ماندن ارتفاع سطح شيبدار با افزايش طول سطح شيبدار) 1

  يك قرقرة ثابت، مزيت مكانيكي بيشتري نسبت به يك قرقرة متحرك دارد.) 2

  يابد.  ن كاهش ميمزيت مكانيكي آ ،با افزايش بازوي مقاوم ،ها در اهرم) 3

 آچار دسته كوتاه، مزيت مكانيكي بيشتري نسبت به آچار دسته بلند دارد.) 4

   ؟               مقايسه شده است   ،                         ها در كدام گزينه به درستي    آن  (M)                      هاي زير، مزيت مكانيكي                 با توجه به شكل -   52

                                                     

             (A)  (B)  (C)                

  

1 (B A CM M M> >     2 (C B AM M M> >  

3 (C A BM M M> >    4 (A C BM M M> > 

    30                     از محور چـرخش نيـز     F                     د كاهش و فاصلة نيروي  ص  در    F ،  20                 اگر اندازة نيروي    .   كند             ري توليد مي                   از محور چرخش، گشتاو  d         به فاصلة   F      نيروي  -   53

   ؟        متر است                چرخش چند سانتي         از محور  F                        يابد، فاصلة اولية نيروي               درصد كاهش مي    40                                     متر كم شود، در اين صورت گشتاور نيرو،        سانتي

1 (40  2 (60  3 (80  4 (120 

                         حداقل نيرويي كه براي باال     اگر       كنيم.             استفاده مي  d                                سطح زمين، از سطح شيبداري به طول    از      متري    2          تا ارتفاع   kg150                          براي باال بردن جسمي به جرم  -   54

Ng (   ؟           چند متر است  d  ،     باشد       نيوتون      300    با       برابر   ،             مورد نياز است                         بردن جسم روي سطح شيبدار
kg

=   ) .         پوشي كنيد                       و از نيروي اصطكاك چشم  10

1 (5  2 (10  3 (20  4 (30 

         نيوتـون       500                          و اندازة نيروي محرك برابر    1 / 8           ي اين اهرم            مزيت مكانيك         است. اگر     متر        سانتي    32    با                                                   در يك اهرم، اختالف اندازة بازوي محرك و مقاوم برابر -   55

   ؟        متر است                         گاه اين اهرم چند نيوتون                                 باشد، گشتاور نيروي محرك در تكيه

1 (100  2 (180  3 (200  4 (360 

  دقيقه 10  علوم نهم ـ فيزيك 
  

  

  ها ماشين
  9  فصل

 106تا  95هاي  صفحه
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F

cm15 cm60 kg18

                 داراي سرعت چرخش   …     دندة      چرخ                 ي يكديگر نلغزند،      ها رو      دنده     چرخ                       ه در حال چرخش است. اگر  ق          دور در دقي      1500        با سرعت   C     دندة                 در شكل زير چرخ -   56
    .   است             دور در ثانيه    …

1 (A، 30  
2 (B، 30   
3 (A، 1800  
4 (B، 1125 

     بـه    B                                    در يك سر اهرم و در سر ديگر اهرم جسم   kg45       به جرم   A    جسم                                   صورت افقي در حال تعادل قرار دارد،        كه به  cm120                  در يك اهرم به طول  -   57

Ng (   ؟         قرار دارد  B             متري از جسم           چند سانتي             گاه در فاصلة                  قرار دارد. تكيه  kg15    جرم 
kg

=             نظر شود.)                   و از جرم اهرم صرف  10

1 (40  2 (80  3 (30  4 (90 

Ng (   ؟                                                            چند نيوتون باشد، تا ميلة اهرم به حالت افقي در حال تعادل باشد  F                        در شكل زير اندازة نيروي  -   58
kg

=           نظر شود.)                   و از جرم ميله صرف  10

1 (75  

2 (150  

3 (225  

4 (450  

                   متري كه ما طناب را    5                              ها آويزان است. اگر به ازاي هر                                                                          را متصل به چند قرقرة ثابت و متحرك در نظر بگيريد كه جرمي به يكي از قرقره             با جرم ناچيز       طنابي  -   59
                   كيلوگرم باشد، مزيت      400             متر و جرم آن        سانتي    60          جايي وزنه                           جا شود، در صورتي كه جابه      جابه     متر       سانتي    40                                  كشيم، جسم متصل به قرقره به اندازة     مي

Ng  و          نظر شود        ها صرف                 (از كلية اصطكاك  ؟         كدام است                از راست به چپ،       ترتيب                                             مكانيكي دستگاه و نيروي محرك برحسب نيوتون به
kg

= 10(  

1 (25 ،640  2 (5/12، 320  3 (25، 320  4 (5/12، 640 

   ؟             هاي ديگر است                    زير بيشتر از گزينه     هاي        دستگاه      يك از                    مزيت مكانيكي كدام -   60
  

1 (R

E
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 دارد؟ نسبت عكس ،در يك هيدروكربن مورد ذكر شدهبين دو  رابطة گزينهكدام در  -   61

  تعداد كربن -) چگالي2    نقطة جوش -) چگالي1

  تمايل به جاري شدن -) تعداد كربن4  نقطة جوش - هاي سازنده  نيروي ربايش بين ذره) 3

  .بيشتر از ديگري است … يك مولكول كربن در هاي تعداد اتم هاي هيدروژن به نسبت تعداد اتماست و  …    جوش   ة                         نسبت به اوكتان داراي نقط      بوتان  -   62

  ـ اوكتان يباالتر )2    ـ اوكتان يتر پايين )1

   بوتانـ  يباالتر )4    بوتانـ  يتر پايين )3

 است؟ درستچه تعداد از موارد زير در مورد نمودار مصرف و كشف نفت خام كه در كتاب درسي آمده است،  -   63

  .ه استبرابر بودخام با ميزان كشف آن ميزان مصرف نفت  1980الف) در سال 

 .باشد مي 60خام مربوط به دهة شف نفت بيشترين ميزان كب) 

 ميالدي ميزان ذخاير نفت خام به حداقل ممكن برسد. 2030شود كه در سال  بيني مي پ) پيش

 از ميزان اكتشاف آن پيشي گرفته است. خام ميالدي به بعد، ميزان مصرف نفت 1980ت) از سال 

1 (2     2 (3  

3 (4    4 (1 

   است. …به طور كلي كربن ربن موجود در چرخه شود و مقدار ك مي CO2موجب مصرف گاز … كربن، ة در چرخ -   64

  ثابت -) فتوسنتز 2  متغير -هاي فسيلي  ) مصرف سوخت1

  متغير -) فتوسنتز 4  ثابت -هاي فسيلي  ) مصرف سوخت3

  ؟است نادرستكدام گزينه  -   65

  شود. يافت مي CO2گاز  صورت بهدر چرخة كربن تنها كربن ) 1

  اكسيد در هواكره است. هايي از افزايش كربن دي ها، نشانه جايي فصل هاي قطبي و جابه ن، ذوب شدن يخ) گرم شدن زمي2

  شود. صرف سوختن و تأمين انرژي مي ،% نفت مصرفي در سطح جهان80) 3

  ) كشف نفت خام بر وضعيت بهداشت و سالمت مردم جهان هم تأثيرگذار بوده است.4

  دقيقه 10  علوم نهم ـ شيمي

  به دنبال محيطي بهتر براي زندگي
از ابتداي فصل تا پايان  3فصل 

  تركيب هاي نفت خام
 31تا  25هاي  صفحه
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كمتـرين   هيـدروكربني بـا   باالترين دماي جـوش و هيدروكربني با  ه در كدام گزينه به ترتيب از راست به چپ، هاي داده شد از بين هيدروكربن -   66

C  اي وجود دارد؟  نيروي ربايش بين ذره H C H C H C H− − −24 50 17 36 12 26 10 20  

1 (C H C H−10 20 17 36     2 (C H C H−10 20 24 50     

3 (C H C H−17 36 10 20     4 (C H C H−24 50 24 50     

 است؟ درستناهاي زير  يك از عبارت كدام -   67

 اند. ها تركيباتي هستند كه تنها از دو عنصر كربن و هيدروژن ساخته شده ) كربوهيدرات1

  شود. تكرار ميرسد و بارها و بارها  گاه به پايان نمي يرهاست كه هيچيتغاي از  مجموعه چرخه،) 2

  يابد. مقاومت در برابر جاري شدن افزايش مي ها، با افزايش تعداد كربن،  بن) در هيدروكر3

  ها بستگي دارد.  سازندة آنهاي  ها به تعداد اتم ) ويژگي هيدروكربن4

     كند؟          تكميل مي   ،           را به درستي          داده شده  ة    جمل     زير                   چه تعداد از موارد -   68

 »…كربن ة در چرخ«

 شوند. رسند و بارها و بارها تكرار مي گاه به پايان نمي دهد كه هيچ ره و آب كره رخ مي) تغييرهاي گوناگوني در هوا كره، سنگ كالف

 كره در چرخش است. كره و هوا  كره، آب  هاي مختلف كرة زمين مانند سنگ ب) كربن در بخش

 هاي فسيلي بخشي از چرخة كربن است كه در چرخة طبيعي آن وجود ندارد.  ) سوزاندن سوختپ

  صفر )4  3 )3  2 )2  1 )1

 ؟شود ميناكسيد موجود در هواكره  زير باعث افزايش كربن دي زينةگكدام  -   69

  هاي فسيلي مصرف زياد سوخت) 2    رشد و تكثير موجودات زنده) 1

  جانوراناز بين رفتن ) 4  هاي پالستيكي سوزاندن زباله) 3

 … جز بهاند  هاي زير صحيح همة عبارت -   70

  ت.رنگ اس نفت خام مايعي غليظ و سياه) 1

 هاي فسيلي در ساختار خود كربن ندارند.  همة سوخت) 2

  گسترش استفاده از نفت خام در گرو شناخت بيشتر آن بوده است.) 3

 آساني دسترسي به نفت خام و افزايش نياز به انرژي به دليل افزايش جمعيت سبب شده امروزه از آن بيشتر براي تهية سوخت استفاده شود.) 4
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, , ,

(1) (2) (3)

  
  

Aاگر  -   71 [ , ]= − +2 1 2 Bو  1 [ , ]= − +2 3 2 Aآنگاه  ،باشد 3 B ؟ كدام است  

1 ([ , ]− +2 1 2 3   2 ([ , ]− +2 3 2 1   

3 (A   4 (B   

دلخــواه و نامشــخص باشــد اي  مجموعــه Cاي نامتنــاهي و  مجموعــه B ،اي متنــاهي مجموعــه Aاگــر  -   72

(C A,B)≠ ؟ است نامتناهي    ً قطعا  هاي زير  كدام يك از مجموعه  

1 (A (B C)    2 (B (C A)−   

3 (B (A C)−    4 ((A C) (B C)     

3اگر نصف جمعيت بزرگسال يك كشوري كارمند دولت و  -   73
3جمعيت بزرگسال داراي خانـه باشـند و    5

10 

نه كارمند دولتي و نه داراي خانه باشند، آنگاه چند درصد جمعيت بزرگسـال داراي خانـه و   جمعيت بزرگسال 

  ؟ اند دولتكارمند 

1 (15  2 (20  3 (40  4 (25  

  ؟ ها در شكل دهم كدام است تعداد دايره زيردر الگوي  -   74

1 (36  

2 (37  

3 (35  

4 (33  

aفرض كنيد  -   75 =1 nو براي  2 ≥ n؛ 1
n

n

aa
a+

−
=

−

2
1

9
  ؟ كدام است a10در اين صورت  3

1 (29  2 (32  3 (27  4 (30  

  دقيقه 15  رياضي دهم

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

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

  امn ي  پايان ريشه
  58تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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برابر مجموع سه جملـة ابتـدايي    2دهند و مجموع سه جملة انتهايي،  چهار عدد تشكيل دنبالة هندسي مي -   76

  ؟ مجموع جملة اول و چهارم كدام است ،باشد 45د برابر است. اگر مجموع اين چهار عد

1 (27  2 (30  3 (24  4 (21  

Âاگر  ABCالزاوية  در مثلث قائم -   77 = تـا پـاي    Cآنگاه نسبت طول ارتفاع وارد بر وتر به فاصلة رأس  090

  ؟ ، كدام استارتفاع وارد بر وتر

1 (ˆˆsinBcosC2   2 (ˆcot B  

3 (
ˆsinB
ˆcosC

2  4 (ˆ ˆcosC cotC×  

aاگر  -   78 = aآنگاه حاصل عبارت  15 a+ +5 2   ؟ بين كدام دو عدد صحيح متوالي قرار دارد 1

  4و  5) 4  2و  3) 3  3و  4) 2  1و  2) 1

βباشد و اگر داشته باشيم  مي αبرابر  -512ريشة سوم  -   79 =2 5 β، حاصل 243 − α4 ؟ كدام است  

1 (8 -  2 (11 -  3 (8  4 (17  

>aاگر  -   80 <0 1، x a=  وy a=   ؟ نباشدممكن است برقرار آنگاه كدام رابطه باشد،  3

1 (x y<   2 (x y<2  

3 (x y
x y

+ < +1 1  4 (x y+ <2 2 1  
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   ؟   است        نادرست  ،          هاي مختلف        سازگان     بوم                    كدام گزينه، درباره -   81

  ايران است. ديده آسيبهاي  سازگان اروميه از بوم درياچه) 1

 گذارد.  سازگان تأثير مي ) فرسايش خاك بر ميزان خدمات بوم2

 دارد. نمستقيم  ن با ميزان توليدكنندگان آن رابطهسازگا ميزان خدمات بوم) 3

  شود. ها  ارتقاي كيفيت زندگي انسان باعث تواند مي ،ها پايدار كردن بوم سازگان) 4

   ؟        درست است   ،   ملخ             دستگاه گوارش                  چند مورد درباره -   82

  شوند. زير مري جانور ديده مي آن الف) غدد بزاقي

  هاي مختلف مشابه است. اين جانور در بخش ب) قطر روده

  جانور حضور ندارند. معده ن پيشهاي معده پيرامو ) كيسهج

  كند.  معده نقش ايفا مي عده در گوارش شيميايي غذا در پيشد) م

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

  ،  »            انگـور دارد                               سـاختاري شـبيه بـه خوشـه                  ر انتهاي خود                   از دستگاه تنفس كه د         عملكردي         هاي بخش      قسمت     همه «                       كدام عبارت در رابطه با  -   83

   ؟        صحيح است

  .باشند ميخون  باادل گازهاي تنفسي تب فاقد توانايي) 2  .دار هستند ژكپوششي م داراي ياخته) 1

  . اند در داخل شش قرار گرفته) 4  .اند وسط عامل سطح فعال پوشيده شدهت) 3

     كند؟               درستي كامل مي                            چند مورد عبارت زير را به -   84

   »     باشد. …      نيست     ممكن  …                           طور معمول در جوامع امروزي،     به «

  يل تغييرات وزناز دال –ها الف) تاثير ژن

  بر اساس شاخص توده بدني آن فرد –ب) تعيين وزن مناسب هر فرد

  تنها براساس ميزان انواعي از بافت پيوندي موجود در فرد –ج) قضاوت در رابطه با مناسب بودن وزن يك فرد 

  صفر )4  3 )3  2 )2  1 )1

 …    اي،           تنفس ياخته     شده               در واكنش خالصه …            نوعي مولكول  -   85

  شود. خون مي pHم موجب كاهش طور مستقي به - ) توليد شده1

 شود. عنوان شكل رايج انرژي در ياخته شناخته مي به - مصرف شده )2

 دهد. در برخورد با آب آهك، رنگ محلول را تغيير نمي - ) توليد شده3

  شود. توليد مي     ًقطعا پس از هر نوع انتقال فعال،  - ) مصرف شده4

  دقيقه 20  زيست دهم 

  دنياي زنده + گوارش و جذب مواد
  + تبادالت گازي

: تا پايان 3و فصل  2، فصل 1فصل 
  ساز و كار دستگاه تنفس در انسان

  39تا  1هاي  صفحه
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                     هـاي كنـاري يافـت                                     هـايي كـه در مجـاورت ياختـه                      ، هر يك از ياخته                 انسان سالم و بالغ          هاي معده     غده      دهنده            هاي تشكيل                    در ارتباط با ياخته -   86

          اي دارند؟                شوند، چه مشخصه    مي

 . كنند هاي گوارشي را به درون لوله ترشح مي هاي معده، آنزيم خوردگي با باز شدن چين) 1

  دارند. هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني قرار اي از رشته بر روي شبكه) 2

 . اي چسبناك پوشاننده مخاط معده نقش دارند ) در تشكيل اليه ژله3

  هاي روده باريك نقش دارند. به ياخته 12B ) در ورود ويتامين4

 …   ،   شود                              و سبب بازگشت اسيد معده به مري                        طراب و مصرف الكل ايجاد                     تواند بر اثر تنش، اض       كه مي      انسان       گوارش                            نوعي اختالل در ساختار لوله -   87

  اي غيرمنشعب اثر مستقيم دارد. هاي استوانه بر نوعي ماهيچه با ياخته) 1

 كند. ) از ورود تركيب گوارشي فاقد آنزيم به ابتداي روده باريك جلوگيري مي2

 اي در آن بسيار اندك است. شود كه فضاي بين ياخته ) موجب آسيب به بافتي مي3

  كند. آسيب وارد مي معدهلق و رابط بين ح ههاي سطحي در لول سرعت به ياخته ) به4

    ت؟       صحيح اس   ،                 انسان سالم و بالغ                                   كدام گزينه در ارتباط با حركات معده  -   88

  رابطه عكس دارد. ها  چينهاي معده، با تعداد  حجم غذا و شدت انقباض) 1

 .شود و نتيجه آن تشكيل كيموس است باعث گوارش شيميايي غذا مي تنها) 2

 .گيرد ر اثر حركات ماهيچه صاف چهار اليه آن صورت مي) بيشترين گوارش مكانيكي بدن د3

  .دنشو اي معده در چهار جهت مجزا باعث افزايش قدرت حركات معده و گوارش مكانيكي مي هاي اليه ماهيچه ) ياخته4

     كند؟         كامل مي   ،     درستي                            چند مورد عبارت زير را به -   89

  »است. …ناشي از  …توان گفت  زيست شناسي نوين، مي در«

  هاي مختلف انتقال ژن بين افراد جمعيت - يجاد صفت جديد در يك جاندارف) اال

  شناسي ها از علم زيست سوء استفاده - يجهان نيقوان وضعضروري بودن ب) 

  هاي اطالعاتي و ارتباطي استفاده از فناوري - زمان ترين دركوتاه محاسبات انجام مكاناج) 

  در اين زمينه پژوهش و بررسي ها السانجام  - معماي مسيريابي پروانه مونارك د) كشف

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

 …تواند  ، مي…طور معمول، هر موجودي كه  به - 90

  عبور مواد بين ياخته و محيط اطراف را تنظيم كند. - دارد ثابتي نگه مي محدوده) وضع دروني پيكر خود را در 1

  هاي زيستي خود استفاده كند.  راي فعاليتاز انرژي مواد غذايي فقط ب - دهد هاي محيطي پاسخ مي ) به محرك2

  ها، رشد كند. ناپذير تعداد ياخته از طريق افزايش برگشت - هايي براي سازش و ماندگاري در محيط دارد ) ويژگي3

  هايي با قابليت توليدمثل به وجود آورد. پس از آميزش با هر جاندار ديگر در اجتماع، زاده -يابي دارد ) سطوحي از سازمان4
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AB
C

D

  
   ؟     باشد       ها مي                  از اعمال پروتئين   ،                     چند مورد از موارد زير -   91

  ب) كمك به عبور مواد از غشاي ياخته             هاي شيميايي الف) افزايش سرعت واكنش

  اطالعات وراثتي  د) ذخيره  گلوكز در جانوران ج) منبع اصلي ذخيره

  هـ) انتقال مواد در خون 

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

 …                       توان گفت هر مولكولي كه     مي -   92

  شود.   ) در جهت شيب غلظت خود در حال حركت است، بدون كمك پروتئين غشايي منتقل مي1

 كند، برخالف شيب غلظت خود در حال حركت است.  ) به كمك پروتئين از غشا عبور مي2

  كند. ركت ميشود، در جهت شيب غلظت ح ) بدون مصرف انرژي زيستي وارد ياخته مي3

 شود، به روش انتقال فعال وارد شده است.  وارد ياخته مي زيستي ) با مصرف انرژي4

      كند؟             تكميل مي   ،       نادرستي                              كدام گزينه عبارت زير را به -   93

 »…در هر نوع بافت پوششي «

  مركزي هستند.  مشابه و هسته اندازهها داراي شكل و  ياخته ) همه1

  شوند.  هاي زير آن متصل مي اي پايه به يكديگر و بافتها توسط غش اليه، ياخته ) تك2

   را دارند. ATPتوانايي توليد و مصرف  دار زندة هسته يها ) ياخته3

  هاي گليكوپروتئيني قرار ندارند.  اي از رشته در تماس با شبكه  ها ) چند اليه، گروهي از ياخته4

                        س كشيدن، مطابقت دارد؟                                          كدام گزينه با ديدگاه ارسطو در ارتباط با نف -   94

 كند.   ) فعاليت دستگاه تنفسي به بهبود عملكرد قلب كمك مي2  ) تركيب گازهاي دمي با بازدمي متفاوت است.  1

  بيشتري دارد. اكسيد كربن دي ،) هواي بازدمي نسبت به هواي دمي4  .هوا مخلوطي از چند نوع گاز است) 3

     است؟        نادرست     دهد،                                                      اختار بافتي ديواره ناي انسان سالم و بالغ را نشان مي    كه س       مقابل    شكل              در ارتباط با            كدام گزينه  -   95

1 (B باشد. مي هاي ترشحي غدهاست كه حاوي  آن هاي ديوارهيكي از اليه  

2 (C است اي ماده زمينه هاي پروتئيني و ها، رشته ياخته واجددهد كه را نشان ميها  يكي از انواع بافت.  

3 (A اي ساخته شده است. هاي استوانهدهد كه از ياختهن مياليه مخاطي را نشا 

4 (D دهد كه عملكرد غيرارادي دارد. اي اسكلتي را نشان مييكي از انواع بافت ماهيچه  

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-)آشنا(آزمون    
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 19: ةصفح   دهم تجربي ةاختصاصي پاي  مشتركغير – شهريور 12آزمون  - تابستانپروژة 

      كند؟                    طور مناسب كامل مي         ر را به                    كدام گزينه، عبارت زي -   96

  »…كند،  كمك مي و نرم كردن آن غذا ، ساختاري كه به ذخيره…در  «

  غدد بزاقي قرار دارد.  مجاورتدر  -) ملخ1

  پردازد.  گيري مواد غذايي مي تا حدود زيادي به آب -ملخ) 2

  هايي براي خرد كردن بيشتر مواد غذايي دارد.   دندانه - ) كرم كدو 3

  نمايد. بتدا به بخش عقبي معده وارد ميمواد غذايي را ا -خوار ) پرنده دانه4

 …هاي  ليپوپروتئين …هاي  ليپوپروتئيندر بدن انسان سالم و بالغ،  - 97

  . ابندي يم شيكلسترول، افزابيش از حد مصرف  تحركي و دنبال كم هچگال، ب كم - ) پرچگال، برخالف1

  . شوند خته ميباشند و در كبد سا مينواع ليپيدها حاوي ا ،پرچگال -برخالف ،چگال ) كم2

  شوند. مي ها سرخرگ رول در ديوارهسبب رسوب كلست ،پرچگال - همانند ،چگال ) كم3

  ند.هست در ساختار خود Oو  C ،Hواجد عناصر  ،چگال كم - همانند ،) پرچگال4

        ح است؟    صحي   ، »                 انسان سالم و بالغ       باريك         در روده         ي موجود  ها               كننده پروتئين           هاي تجزيه           همه آنزيم «            بارت درباره       كدام ع -   98

  شوند.  ) همراه با ترشحات صفرا به ابتداي دوازدهه تخليه مي1

 روده باريك به خوبي فعاليت داشته باشند.  اسيديتوانند در محيط  ) مي2

  كنند.  ها را به واحدهاي سازنده خود يعني آمينواسيدها، آبكافت مي ) پروتئين3

  اند. شده تشكيل آمينواسيد، نام  به يواحدهاي به هم پيوستنجنس پروتئين هستند و از  از) 4

 …  ،    شود                              هايي نظير جذب و ترشح ديده مي                            اي از بافت پوششي با فعاليت                   كه امكان وجود اليه                  انسان سالم و بالغ       گوارش    ه                در هر اليه از لول -   99

  شوند. مشاهده مي اسكلتياي  هاي ماهيچه ) ياخته1

  شوند. ها برخالف بافت پيوندي سست مشاهده مي ) رگ2

 كند. هم وصل مي  هاي درون شكم را از خارج به اي اندام ) پرده3

  هاي بافت پوششي هستند. اند، همان ياخته گوارش در ارتباط ةلول درون هايي كه با فضاي ) ياخته4

  ؟   است     صحيح    ، »  لغ               انسان سالم و با       باريك        روده     هاي      حركت «                        كدام موارد در ارتباط با  -    100

  شوند. مي هاي گوارشي ا شيرهفزايش سطح تماس كيموس باسبب الف) 

  هستند. داراي نقش اصلي در جذب مواد مغذيب) 

  كنند. از گسترش كيموس در سراسر مخاط روده باريك جلوگيري ميج) 

  شوند. مي باريك روده راندن غذا به سمت انتهايموجب د) 

  ج ) الف،4  ) ب، ج3  ) ب، د2  ف، د) ال1
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 20: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  غيرمشترك -  شهريور 12آزمون  –تابستان  ةپروژ

  
Aبه صورت  SIاصلي اگر يكاي كميت فشار بر حسب يكاهاي  -    101

CB2      باشد، در ايـن صـورت يكـاي كميـت

  ؟  كدام است SI در، ترتيب از راست به چپ انرژي و چگالي به

1 (AB
C

2
Cو  2

A3    2 (AB
C

2
Aو  2

C3  

3 (AC
B

2
Aو  2

C3    4 (CA
B

2
Cو  2

B3  

) ؟چند مترمكعب در روز استبا  معادل هر فوت مكعب بر دقيقه -    102 inch / cm, ft inch)= =1 2 5 1 12     

1 (/0 64   2 (/1 62   3 (/97 2   4 (/38 88   

گيري كـرده و اعـداد زيـر را     اندازهآموزي جرم يك جسم را با استفاده از يك ترازوي ديجيتال ده بار  دانش -    103

ترتيب از راست به چـپ جـرم جسـم و     گيري به است. با كمترين خطاي اندازه آوردهدست  برحسب گرم به

  ؟  كدام است ،ترازو برحسب گرم دقت

/ , / , / , / , / , / , / , / , / , /13 94 14 24 13 92 14 18 8 27 13 97 14 09 14 24 17 98 14 06   

  01/0و  08/14) 2    1/0و  1/14) 1

  01/0و  88/13) 4    1/0و  9/13) 3

Bصورت  ند يكاي فرضي بهچ روابط ميان -    104 C ,B D= =1 42 3 Aو  5 D= ، روابـط است. با توجه به اين  2

Aμ   ؟  است mC2چند  281

1 (−× 49 1064   2 (−× 61 104   3 (−× 464 109   4 (−× 64 10   

gو چگالي  mبه جرم      توپ ر قطعه فلزي  -    105
cm316  مقطع سطح درون استوانة مدرجي بابه آرامي را cm250 

/استوانه  ارتفاع آب دروناگر اندازيم.  ميكه حاوي مقداري آب است،  cm2 جرم قطعه فلز چند  ،آيد  باال 5

  ؟  كيلوگرم است

1 (2/0  2 (2  3 (4/0  4 (4  

  دقيقه 15  دهم  فيزيك

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

  نيروهاي بين مولكولي
  32تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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 21: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  غيرمشترك -  شهريور 12آزمون  –تابستان  ةپروژ

h

(ب)(الف)

. .....

) از فلز 2درصد از حجم آلياژ ( 25ساخته شده است و  Bو مابقي از فلز  A) از فلز 1نيمي از جرم آلياژ ( -    106

A  و مــابقي نيــز از فلــزB ) ؟م اســتا) كــد2) بــه آليــاژ (1توليــد شــده اســت. نســبت چگــالي آليــاژ 

A B
g g( , )

cm cm
ρ = ρ =3 310 18     

1 (45
56   2 (42

53   3 (56
45   4 (53

42   

  ؟ حالت ماده به چه چيزي بستگي دارد -    107

  هاي آن اندازة مولكول) 1

  بعدي تكرارشوندة ذرات آن الگوي سه) 2

  ها آن و اندازة نيروي بين آن سازندة هاي چگونگي حركت ذره) 3

  دهندة آن هاي تشكيل اتم پيوند بين ) به نوع4

  ؟  است نادرستكدام گزينه  -    108

هاي بسيار  ها، نوسان هاي معيني نسبت به يكديگر قرار دارند و در اطراف اين مكان ذرات جسم جامد در مكان) 1

  كوچكي دارند.

  (پالسما) تشكيل شده است. ادهم آذرخش از حالت چهارم) 2

  شكل است. مثالي از يك جامد بي ،شيشه) 3

  به همين دليل تراكم ناپذيرند. ،اند رينهاي مايع از نظر نظم و تقارن مانند جامدهاي بلو مولكول) 4

 دهد. در شكل نشان مي يكسان چكان هاي روغن با دماي متفاوت را از دهانة دو قطره شكل زير، خروج قطره -    109

   يابد. مي …هاي مايع  مولكول چسبي ش دما، نيروي هميزيرا با افزا ،هاي روغن كمتر است دماي قطره …

  افزايشالف ـ ) 1

  كاهشالف ـ ) 2

  افزايشب ـ ) 3

  كاهشب ـ ) 4

افـزايش   مويين اگر قطر لولة .است …اي تميز در يك ظرف  دهندة يك لولة مويين شيشه نشان ،شكل زير -    110

  يابد. مي … hيابد، ارتفاع 

  جيوه ـ كاهش) 1

  جيوه ـ افزايش) 2

  آب ـ كاهش) 3

  آب ـ افزايش) 4
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 22: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  غير مشترك شهريور 12آزمون  -پروژة تابستان 
 

 

   
  

      است؟       درست               الكترومغناطيسي        امواج                   كدام گزينه در مورد  -    111

  .آن بيشتر خواهد بودانحراف  ميزانباشد،  بلندتر خروجي از منشوردر اثر عبور نور خورشيد از منشور، هرچه طول موج پرتوي ) 1

  .يك پرتو با انرژي آن رابطة مستقيم دارد طول موج) 2

  .دارند يو انرژي كمتر بلندترطول موج پرتوهاي فروسرخ  نسبت بهها  ريزموج )3

  يابد. دماي شعله نيز افزايش مي ،حاصل از يك شعلهبا افزايش طول موج پرتوهاي  )4

          فراوانـي         درصـد                                                          باشد. اگر درصد فراوانـي سـبكترين ايزوتـوپ دو برابـر         مي    26   و    25  ،   24                               داراي سه ايزوتوپ با اعداد جرمي             عنصري فرضي -    112

    ؟             كـدام اسـت    amu        برحسـب               ايـن عنصـر                          جـرم اتمـي ميـانگين       ،                          % فراوانـي داشـته باشـد     25                          باشـد و ايزوتـوپ ديگـر       آن        تـرين         سنگين

                   جرم اتمي فرض شود.)                (عدد جرمي برابر 

1 (25/25  2 (25/24  3 (75/24  4( 50/24 

   ؟                      هاي الكتروني درست است    يه         ها و زيرال            دربارة اليه    زير    رد  ا  مو            چه تعداد از  -    113

nالف) يك اليه با عدد كوانتومي  x= تواند  ميx .زيراليه داشته باشد  

  هاي الكتروني وجود دارد. در همة اليه sب) زيرالية 

  دهند. نشان مي nlهاي الكتروني را با نماد  پ) زيراليه

nا عدد كوانتومي اصلي بگاه يك اليه  ت) هيچ x= اي با عدد كوانتومي فرعي  تواند زيراليه نميl x= .داشته باشد  

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

Ca)  ؟                     گرم منيزيم، كدام است   0 / 2     ا در  ه                        گرم كلسيم به تعداد اتم   0 / 4      ها در                 نسبت تعداد اتم -    114 ,Mg : g.mol )−= = 140 24  

1 (2/0  2 (6/0  3 (2/1  4( 8/2 

                        از موارد زير، درست است؟          چه تعداد -    115

  توان از روي آرايش الكتروني بيان كرد.  هاي هر اتم را مي رفتار و ويژگي - 

  رين زيرالية آن قرار دارد.شود كه در آخ هايي گفته مي هاي ظرفيتي هر اتم به الكترون الكترون - 

  يا خالي هستند.هاي نامنظم و  هاي پر پايدارتر از زيراليه هاست به طوري كه زيراليه ها براساس انرژي آن پر شدن زيراليه - 

  كند. اتم را مشخص مي آن ةدور ،بزرگترين عدد كوانتومي اصلي در آرايش الكتروني - 

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

  دقيقه 10  دهم شيمي
  

  كيهان زادگاه الفباي هستي
ساختار اتم و رفتار آنتا پايان  1فصل 

 38تا  1هاي  صفحه
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 23: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  غير مشترك شهريور 12آزمون  -پروژة تابستان 
 

     كند؟                            ه شده را به درستي تكميل مي                   كدام گزينه جملة داد -    116

  »          همراه است.   …                   با نشر نور به رنگ   … …                                              در طيف نشري خطي هيدروژن انتقال الكترون از الية  «

1 (n = nبه  3 = n) 2  اي فيروزه آبي ـ 2 = nبه  6 =   بنفش  ـ 2

3 (n = nبه  4 = n )4    قرمز ـ 2 = nبه  5 =  نيليـ  1

   ؟    است        نادرست                يك از موارد زير       كدام -    117

nرنگ نوار حاصل از انتقال  مشابهالف) رنگ توليد شده در اثر سوزاندن فلز مس  = nبه  5 =   هيدروژن است.نشري خطي در طيف  2

  بار منفي است. يك يبا يون حاوي اين عنصر ب) علت استفاده از تكنسيم براي تصويربرداري از تيروئيد، مشابه بودن اندازة يون

  هايي هستند كه جنسي همانند جنس سيارة مشتري دارند. ها، مجموعه پ) سحابي

  ن سه بار مثبت به آرايش گاز نجيب برسد.ت) در ميان عناصر موجود در جدول تناوبي، تنها يك عنصر قادر است از طريق تشكيل يو

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

A           اگر در يون  -    118 l   با    ه         هاي زيرالي               تعداد الكترون  3+ =                                               در دورة چهارم جدول قرار داشته باشد، اتم ايـن    A      عنصر  و                    برابر الية اول باشد    5   ،2

    …     عنصر 

  باشد. 3تواند عنصري از عناصر واسطه و مربوط به گروه  مي) 1

  زيراليه دو الكتروني باشد. 4اي حداقل دار دتوان مي) 2

  .است A اي هنقط ـ بوده و داراي مدل الكترون p    ً                قطعا  جزو عناصر دستة ) 3

 شود. با از دست دادن الكترون پايدار مي ،چهاردهگروه  عنصر اول همانند  )4

)  ؟    اند              هاي زير درست                   چه تعداد از عبارت -    119 N)14
7 

  هاي آهن، در آرايش الكتروني و طيف نشري خطي يكسان هستند. ايزوتوپ - 

H4عمر   ها نيم است كه در بين آنراديوايزوتوپ  5عنصر هيدروژن داراي  - 
  از همه بيشتر است. 1

nدر اتم هيدروژن برانگيخته، انتقال الكترون از  -  = n به 6 =   كند. از رنگ بنفش ايجاد مي تري كوتاهپرتوي با طول موج  1

N در يون -  1جرم كل يون به تقريب برابر با  به ها ، نسبت جرم الكترون3−
  است.  2800

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

   ؟    است              هاي زير درست                   چه تعداد از عبارت -    120

U238هاي  الف) از ايزوتوپ
  درصد است.  7/0شود كه فراواني آن در طبيعت كمتر از  در راكتورهاي اتمي استفاده مي 92

  شود. شود كه مانع از جذب گلوكز معمولي مي ) در شناسايي تودة سرطاني از گلوكز نشاندار استفاده ميب

A) اگر شمار الكترون اتم پ X  و آنيونA mY   است. Yواحد بيشتر از  X، mبرابر باشد. عدد اتمي  −

  صفر )4  3) 3  2) 2  1) 1
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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
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