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مقدمه

موجب افتخار است که در پناه الطاف بی کران ایزد دانا این مجموعه حضور دبیران و دانش آموزان 
گرامی تقدیم می گردد.

همان طور که می دانید آشنایی با نمونه سؤاالت امتحانی، مورد تأیید همه کارشناسان 
آموزشی بوده و در فرآیند ارزیابی آموزشی از اهمیت به سزایی برخوردار 

دوره  شامل 50  حاضر  مجموعه ی  هدف  همین  راستای  در  است. 
سؤاالت تألیفی از سراسر کشور به منظور کسب آمادگی کامل جهت 

شرکت در امتحانات نوبت دوم )خرداد ماه( منتشر گردیده است.

بر این باوریم مجموعه حاضر بهترین کتاب جهت دوره و جمع بندی همه 
مباحث، از تمامی دروس پایه نهم است. حجم کم و مفید این مجموعه در 

نقاط ضعف، موجب کسب  نمودن  بر مشخص  زمان ممکن، عالوه  کم ترین 
نتایج بهتر و ارتقای معدل تمامی دانش آموزان می شود.

نتایج استفاده از این کتاب طی یک دوره 15 روزه شگفت انگیز 
خواهد بود.

گاهی نه تنها می توان دانش آموزان را به آرامش و اطمینان 
رساند، بلکه فریادهای شادی بعد از موفقیت شان را هم 

می توان شنید.
تالش ما بر این بوده که این مجموعه، رشد و موفقیت 
دانش آموزان و همچنین آرامش و خرسندی خانواده ها را 

در پی داشته باشد. انشاءا... .

)فاطر- 10( ِیُّب َوالَعَمُل الّصالُِح یَرَفُعُه «  »إِلَیِه یَصَعُد الَکلُِم الَطّ

سخنان پاک اهل ایمان به آسمان صعود می کند و عمل خوب و صالح را خداوند رفعت می بخشد.

از ما بیشتر خواهید شنید، کتاب های متفاوتی در راه است...

تالشگر و مسرور باشید
مرتضیَْ طاهری مقدم

همانطور که مالحظه می شود در مقدمه، ویژگی ها و مزیت های این 
مجموعه به صورت کامل توضیح داده شده است.
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آزمون شماره

1
ریاضی ـ پایه نهم

خرداد 96
استان مازندران

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 90 دقیقه

نمرهسؤاالتردیف

درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید.1
)فصل 2– صفحه 23(  نادرست    درست الف( مجموعه  اعداد گویای بین 7 و 8، مجموعه  تهی می باشد. 	

)فصل 2 – صفحه 28(  نادرست    درست 	 a b b a− = − ، آنگاه  b > a و 0 < ب( اگر 0

فصل 6 – صفحه 99(  نادرست    درست y از مبدأ می گذرد. 	 − =2 0x ج( خط 

0/75

جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.2
)فصل 1 – صفحه 69( الف( ریشه سوم هر عدد منفی، عددی ............................. می باشد.  

)فصل 5 – صفحه 80 ( x برابر با ............................. است.   x نسبت به متغیر  y xy x y3 5 6 4 27 3− + ب( درجه  عبارت جبری 

)فصل 7 – صفحه 128( x و باقیمانده 5 می شود.   + 1 تقسیم کنیم، خارج قسمت  x − 1 ج( اگر عبارت ............................. را بر

)فصل 8 – صفحه 135( د( وجه های جانبی هر هرم منتظم، به شکل ............................. هستند.  

1

پاسخ مناسب را انتخاب کنید.3
)فصل 6 – صفحه 102(  2 3 6x - -y = الف( عرض ازمبدأ 

+2 )3  −6 )2  −2  )1

)فصل 4 – صفحه 61(  ab− =1 ب( 
1
ab

)3  a
b

)2  b
a

)1

)فصل 5 – صفحه 79( ج( یک جمله ای 

3x )3  3
x

)2  x
3

)1

0/75

گزینه درست را مشخص کنید. 4
)فصل 7– صفحه 119( 1- حاصل کدام یک از عبارت های زیر درست محاسبه شده است؟  
a
b

c
d

a c
b d

− =
−
− د(   ab

c
b

a c
b

+ =
+

2 ج(   ab
c
b

a
c

÷ = ب(    ab
c
b

ac
b

× = الف( 

)فصل 6– صفحه 107( y به صورت زیر رسم شده است. کدام گزینه در مورد این خط درست است؟   ax b= + 2- خط به معادله  
b > 0 a و  > 0 الف( 
 b < 0 a و  < 0 ب( 
b < 0 a و  > 0 ج( 
  b > 0 a و  < 0 د( 

)فصل 7– صفحه 118( ( است؟   3- حاصل کدام یک از عبارت های زیر برابر با )1−

x
x
−

− −
9
9 د(   3 5

5 3
x

x
−

− ج(   − +
− −
5 3
3 5
a

a ب(    2 7
7 2
x

x
−
+ الف( 

)فصل 8– صفحه 133( 4- مساحت کل نیم کره  توپر به شعاع R از کدام رابطه  زیر بدست می آید؟  

4 2pR د(   3 2ppR ج(   2 2ppR ب(  ppR2 الف( 

1

شمارة آزمون های از هر درس در باالی هر صفحه
مشخص شده است.
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ادامه سؤاالت در صفحه 8  و 6

بخشهایی از کتاب دوره طالیی نهم جهت بررسی و
تأیید سفارش کتاب
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B باشند: 5 = { , , , }5 8 9 13 A و  = { , , , , }3 5 7 9 11 اگر 

)فصل 1– صفحه 11( A چند عضو دارد؟   B الف( مجموعه  

)فصل 1– صفحه 13( B را با اعضا بنویسید.   A− ب( مجموعه  

0/25
0/5

)فصل 1– صفحه 10(6 الف( مجموعه  مقابل را با عضوهایش بنویسید.  

D x x x= − ∈ ≤{ | , }2 5 4   

)فصل 1– صفحه 10( ب( خانواده ای دارای سه فرزند است. چقدر احتمال دارد که این خانواده دقیقاً دارای دو دختر باشد؟  

0/5

0/25

الف( علی ادعا می کند که »حاصل ضرب هر دو عدد گنگ عددی گنگ است.« دو عدد گنگ مثال بزنید که نادرستی ادعای 7

)فصل 2– صفحه 23( علی را نشان دهد.  

)فصل 1– صفحه 10( ب( مجموعه ای را که روی محور مقابل مشخص شده است با عالئم ریاضی بنویسید.  

 

)فصل 2– صفحه 28( | را بدست آورید.   |ab b باشند، حاصل عبارت  = a و 7− = 3 ج( اگر 

0/5

0/5

0/25

CHارتفاع های وارد بر ساق ها باشند، 8 مثلث ABC متساوی الساقین است. اگر′BH و

)فصل 3– صفحه 44(   BH CH′ = ثابت کنید: 

 

1

 باشد، فاصله  واقعی منزل علی تا مدرسه چند 9
1

10000 6cm است. اگر مقیاس نقشه  فاصله  منزل علی تا مدرسه روی نقشه 

)فصل 3– صفحه 54( متر است؟  

0/5

)فصل 3– صفحه 62(10 الف( حاصل عبارت مقابل را به صورت یک عدد تواندار بنویسید.  

3 5
15

7 7

4
×

=
−   

)فصل 3– صفحه 65( ب( قطر زمین حدود 13000000 متر است. این عدد را با نماد علمی نمایش دهید. 

0/5

0/25

بخش هایی از صفحۀ دوم از آزمون اّول ریاضی
همانطور که مالحظه م یشود مرجع تک تک سؤاالت

استخراج و با شمارة صفحه قرار گرفته است.

بقیۀ سؤاالت در صفحۀ 9 کتاب اصلی قرار دارد که در
اینجا نیامده است و سپس 4 امتحان ریاضی دیگر قرار

دارد که تا صفحۀ 25 ادامه می یابد.



2 ریاضی

پاسخ آزمون شماره 1 ریاضی

 الف( نادرست.
7 17

2 8< <  172 به عنوان مثال:
 به تمام عددهای که تعداد ارقام اعشاری آن ها بی شمار نیست و یا دوره  

( می گوئیم.  Q تناوب دارند، عدد گویا )
a منفی است و در هنگام خروج  b− ب( درست. 
a b b a- = - از قدر مطلق باید قرینه شود. 

 قدرمطلق هر عدد منفی، قرینه آن است. یعنی: 
a a a< Þ = -0  

ج( درست. معادله  خط را به شکل استاندارد 
y x y x− = → =2 0 2 می نویسیم. داریم: 

معادله  خط هایی است که از مبدأ مختصات می گذرد.  y ax==  در حالت کلی، 
 الف( منفی

 هیچ گاه یک عدد منفی، ریشه  دوم ندارد؛ اما ریشه سوم دارد. مثالً 

- = -83 2 ب( 4 
 در هر چندجمله ای، درجه  نسبت به یک متغیر را برابر با بزرگ ترین درجه 

نسبت به آن متغیر تعریف می کنیم. 
( )x2 4+ ج( 

( )( )x x
x x x x
+ − +

⇒ − + − + = +

1 1 5
1 5 42 2

 در تقسیم چندجمله ای بر چندجمله ای داریم:
باقیمانده + )خارج قسمت×مقسوم علیه( = مقسوم 

د( مثلث
 الف( گزینه »3« 

2 3 6

3 2 6 2
3 2

x y

y x y x

- = -

® = + ® = + ®
= عرض از مبدأ +2
y عدد a شیب خط و عدد b نشان دهنده  ax b= +  در معادله خط 
محل برخورد خط با محور عرض ها است که به آن عرض از مبدأ می گویند. 

ab a
b

- =1 ب( گزینه»2« 
a باشد، آنگاه: ¹0  در حالت کلی اگر n یک عدد طبیعی و 

a n
an a

n- = = ( )1 1   

ج( گزینه »1«
 جمله ای را که بصورت حاصلضرب یک عدد حقیقی در توان صحیح و 

نامنفی یک یا چند متغیر باشد، یک جمله ای می نامیم. 

1 

2 

3 

 1( گزینه »ب«
 ab

c
b

a
b

b
c

a
c

÷ = × =  ✓ �
به بررسی گزینه ها می پردازیم. 

ab )الف
c
b

ac
b

´ = 2   

ab )ج
c
b

a c
b

+ = +   

ab )د
c
d

ad bc
bd

- = -   
2( گزینه »د«ـ  شکل دارای عرض از مبدأ مثبت 

b a و 0< و شیب منفی است. یعنی 0>
V0 یکی از شکل های زیر قابل تشخیص است:    خط

a
b

<
>
0
0

a
b

<
<
0
0

a
b

>
>
0
0

a
b

>
<
0
0

x c
c
a

=
<
= ¥
0

x c
c
a

=
>
= ¥
0

y c
c
a

=
>
=
0
0

y c
c
a

=
<
=
0
0

3( گزینه »ج« ـ باید به دنبال عامل مشترک 
در صورت و مخرج باشیم تا با هم ساده شده 

1− شود.  3و پاسخ  5
5 3

3 5
5 3

3 5

3 5
1
1 1

x
x

x
x

x

x

−
−

= −
− − +( )

=
−( )

− −( )
=
−
= −

 

4 

همانطور که مالحظه می شود:
پاسخ های کتاب به صورت جداگانه چاپ و صحافی می شود و 

به همراه کتاب اصلی )سؤال( ارائه می شود.



3 پایه نهم

4( گزینه »ج«  
= Sکل + S نیمکره  S دایره   
 = + = + =4

2 2 3
2 2 2 2 2π π π π πR R R R R

 S R= 4 2p  مساحت یک کره به شعاع R برابر است با 
 S R= p 2  مساحت یک دایره به شعاع R برابر است با 

 الف(
  B ={ , , , }5 8 913 A و  ={ , , , , }3 5 7 911
Þ =A B { , , , , , , }3 5 7 8 91113
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 اجتماع دو مجموعه A و B، مجموعه ای است شامل همه عضوهایی که 
حداقل در یکی از دو مجموعه A یا B باشند. 

 B A− ={ , }8 13 ب( 
همه  شامل  است  مجموعه ای   )A منهای   B(  B A- مجموعه   

عضوهایی که عضو B هستند ولی عضو مجموعه A نیستند. 

 
داریم:   x ≤ +4 و   x∈ ازای  به  الف(   
x ={ , , , }12 3 4  

x2 قرار می دهیم   5− حال مقدارهای x را در 
D = - -{ , , , }4 1411  

یا  و  دخترها  ترتیب  آنکه  دلیل  به  ب( 
را  ممکن  فقط حالت های  نبوده،  مهم  پسرها 

می نویسیم. 
})دختر،دختر، دختر(، )پسر، پسر،پسر(،

)پسر، پسر، دختر(، )پسر، دختر، دختر({
به  دختر  دو  دقیقاً  یعنی  مطلوب  حالت های 

شکل مقابل است: })پسر، دختر، دختر({
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 احتمال هر پیشامد به صورت مقابل است: 

P A n A
n S( ) ( )
( )=
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 = احتمال رخ دادن یک پیشامد
تعداد حالت های مطلوب

تعداد همه حالت های ممکن

گنگ   3 و   2 مانند  عددهایی  الف(   
یا   3 3 9 3× = =  ← هستند 

2 2 4 2× = =
 عددهایی که تعداد ارقام اعشاری آن ها بی شمار و یا دارای دوره تناوب 

نیستند، عدد گنگ )اصم( می گوئیم. 
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ACH را  ′ABH و    دو مثلث قائم الزاویه 
در نظر می گیریم: 
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′ABH و ACH بنا بر  دو مثلث قائم الزاویه
وتر و یک زاویه با هم همنهشت هستند.
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 در همنهشتی مثلث ها عالوه بر حالت های )ض ض ض(، )ض زض( 
و )ز ض ز( می توان در مثلث های قائم الزاویه، دو حالت )وتر و یک 

زاویه( و )وتر و یک ضلع( را نیز احتساب کرد. 
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 باشد، یعنی هر یک سانتی متر روی 
1
n  اگر در نقشه ای، مقیاس نقشه 

n سانتی متر مقدار واقعی برابر است.  نقشه با 
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همانطور که مالحظه می شود:
پاسخ ها کاماًل تشریحی و آموزش محور می باشد و هر جا نکته ای الزم بوده 

( و با فونت متمایز و رنگی در متن  است در قالب بخش راهنمایی با نماد )
قرار گرفته است.

همانطور که مالحظه می شود:
پاسخ این پنج آزمون تا صفحه 13 کتاب پاسخ نامه ادامه یافته است.
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آزمون شماره

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 70 دقیقهخرداد 196

مطالعات اجتماعی ـ پایه نهم استان ایالم

نمرهسؤاالتردیف

بخش اجباری: دانش آموزان عزیز لطفًا به تمام سؤاالت 1 تا 15 پاسخ دهید.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.1
)صفحه 90( الف( روسیه و انگلستان به چه هدفی قرارداد 1907 را میان خود امضا نمودند؟ 

2( مقابله با آلمان و متحدانش   1( دستیابی به منابع نفتی ایران
4( تغییر رژیم سلطنتی در ایران   3( مبارزه با مشروطه خواهان

)صفحه 94( ب( قیام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد در اعتراض به چه چیزی بود؟ 
2( شهادت آیت اهلل مدرس به دستور رضا شاه  1( اشغال ایران توسط متفقین
 4( بستن روزنامه های مستقل به وسیله رضا شاه  3( کشف حجاب و محدودیت مراسمات مذهبی

)صفحه 102( ج( دلیل اصلی تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه از سوی رژیم پهلوی چه بود؟ 
2( مخالفت با اصول شش گانه   1( مخالفت با تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی

4( اعتراض به همکاری شاه با اسراییل    3( مخالفت با کاپیتوالسیون

1/5

درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.2

نادرست    درست 	 الف( ارزش ها و عقاید، الیه های خارجی و بیرونی فرهنگ هستند.	

)صفحه 116(  

نادرست    درست ب( اولین گام برای تأسیس نظام جمهوری اسالمی، همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی بود. 	

)صفحه 107(  

نادرست    درست 	 ج( صرفه جویی در حقیقت همان کم مصرف کردن است.  	

)صفحه 161(  

1/5

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.3
)صفحه 166( الف( محور اصلی اقتصاد مقاومتی چیست؟  

)صفحه 144( ب( رهبری در جمهوری اسالمی ایران بر پایه چیست؟ 

1

)صفحه 97(4 0/75پیامد ها و نتایج کودتای 28 مرداد سال 1332 را بنویسید. 

)صفحه 88(5 1کدام گروه ها در انقالب مشروطیت نقش مؤثری داشتند؟ 

)صفحه 103(6 1عالمان و اندیشمندان چون شهید مطهری و دکتر شریعتی به چه شکلی با حکومت پهلوی مبارزه می کردند؟ 

دولت های سلطه گر مانند آمریکا برای انحراف و نابودی نظام نوپای جمهوری اسالمی به چه اقداماتی دست زدند؟ )سه مورد(7

)صفحه های 108 و 109(  

0/75

)صفحه 117(8 1مهمترین دلیل پیروی از هنجارها کدامند؟ 

)صفحه 125(9 1زبان فارسی چه نقشی در تکوین ]ایجاد[ هویت ملی ایرانیان دارد؟ 

)صفحه های 128 الی 130(10 1کارکردهای خانواده را نام ببرید. 

پس از 5 آزمون )منتخب استان های مختلف کشور( در درس
ریاضی سؤاالت مطالعات اجتماعی آغاز می شود. )صفحۀ 27(

بخش هایی از کتاب دوره طالیی نهم جهت 
بررسی و تأیید سفارش کتاب

ادامه سؤاالت آزمون 1 مطالعات اجتماعی در 
صفحه 28 کتاب اصلی آورده شده است.
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حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط 
خانوادگی - حمایت از تعلیم و تربیت شایسته - 
آزاد بودن استفاده از زبان های قومی و محلی 
تدریس  و  و رسانه های گروهی  در مطبوعات 
ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی.

این کار در برخی کشورها مانند ایران با عنوان 
»ساعت تابستانی« انجام می شود. طرفداران این 
کار، دلیل جلو کشیدن ساعت را باالبردن بهره وری 
بیان می کنند و معتقدند که این کار در شهرها 
موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. در 
واقع، افراد کار خود را زودتر شروع می کنند و از 
روشنایی روز بیشتر بهره می برند. از سوی دیگر، 
از برق برای تأمین روشنایی نیز  زمان استفاده 

کوتاه تر می شود.
حفر بی رویه چاه ها مشکالت زیادی چون کم آبی 
شدید در منطقه، خشک شدن مزارع و تخلیه 
روستاها و یا افزایش احتمال بروز زمین لرزه را 
به دنبال دارد که جبران آن ها بسیار دشوار است.

منظومه ای متشکل از یک ستاره به نام خورشید 
و اجرام آسمانی متعدد که در مدارهای پیرامون 

آن می گردند.
نتیجه حرکت وضعی زمین، پدیدآمدن شب و 

روز و اختالف ساعت است.
در اّول دی ماه، خورشید به مدار رأس الجدی 

در نیمکره جنوبی عمودی می تابد.
ــای نوک تیز دارند  ــیار بلند و قله ه کوه های بس
ــدی دارند -  دره های  ــیب تن – دامنه کوه ها ش
ــت که جزء  ــکل V اس ــن آن ها تنگ و به ش بی
ــس، در  ــتند. برعک ــای جوان هس ناهمواری ه
ــت زمان و فرسایش،  کوه های کم ارتفاع با گذش
قله ها به شکل گنبدی درآمده اند و شیب دامنه ها 
 U ــت. این کوه ها دره های باز به شکل مالیم اس

دارند.
جریان های دریایی گرم و سرد بر آب و هوای 
مناطقی که از مجاورت آن ها عبور می کنند تأثیر 
می گذارند. همچنین، محل تالقی آب های گرم و 
سرد از مهم ترین مناطق صید ماهی جهان است؛ 
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مانند نیوفوندلند در آمریکا یا شرق ژاپن.
ساوان منطقه علفزارها با درختان تک و منفرد 
است که در مجاورت جنگل های استوایی واقع 
قاره  در  ساوان  وسعت  بیشترین  است.  شده 
آفریقاست. آب و هوای ساوان در تمام طول 
خشک  فصل  دو  آن،  در  و  است  گرم  سال، 
تنوع  نظر  از  ساوان  دارد.  وجود  مرطوب  و 

جانوری بسیار غنی است و ...
و  جنگل ها  از  اقتصادی  استفاده  بین  باید 
 - بیاید  وجود  به  تعادل  آنها  بازسازی  فرصت 
قانونی  و  قاعده  باید  درختان  قطع  میزان 
قطع می شوند،  درختان  وقتی  و  باشد  داشته 
جایگزین  را  درختانی  مناسب  برنامه ریزی  با 
آنها کنند و فرصت رویش دوباره به درختان 
با روش های  دامپروری  و  بدهند - کشاورزی 
به  را  آسیب  کمترین  که  را  جدید  و  علمی 
این  کشاورزان  به  می رسانند،  زیست  محیط 

منطقه آموزش بدهند و ...
اعطای جایزه و کمک های مالی به خانواده هایی 
که صاحب فرزند می شوند، واگذاری مسکن، 
معافیت از پرداخت مالیات و افزایش مرخصی 

تحصیلی و کاری مادران
امروزه در کشورهایی چون ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، روسیه و همچنین 

اغلب کشورهای اروپایی این اتفاق رخ می دهد.
منافع  که  وابسته  و  ستمگر  حکومت های 
قرار  بیگانگان  اختیار  در  را  کشور  منابع  و 
ملت  به  خود،  منافع  حفظ  برای  و  می دهند 
و  جنگ ها  بی توجه اند،  نیز  کشورشان  و 
باورهای  و  فرهنگ  داخلی،  کشمکش های 
از  غفلت  مردم،  ناآگاهی  و  بی سوادی  غلط، 
ایمان  نداشتن  خود،  فرهنگ  و  استعدادها 
نبودن  و  وضع  تغییر  برای  اراده  و  پشتکار  و 
وحدت و مشارکت بین مردم، از جمله دالیل 

داخلی نابرابری به حساب می آیند.
حکومت والیت ها را از آنان گرفت و به افرادی 
غیر از قزلباش ها سپرد. همچنین در کنار سپاه 
غیرقزلباش  افراد  از  جدیدی  سپاه  قزلباش، 
تشکیل داد و با کمک گرفتن از اروپاییان، این 
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مطالعات اجتماعی

در کتاب پاسخ نامه در صورتی که نیاز به ارائه ی نکته و یا یادآوری مطلبی بوده 
است، به صورت کامل آورده شده است.
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آزمون شماره

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 70 دقیقهخرداد 196
علوم تجربی ـ پایه نهماستان سمنان

نمرهسؤاالتردیف

جاهای خالی در جمالت زیر را با استفاده از کلمات مناسب پر کنید.1
»کمتر، چگالی، سرعت تشکیل، ویروس، گشتاور، باکتری، قارچ، بیشتر، محور چرخش«

)فصل 6 ـ صفحه 66( الف( یکی از تفاوت های ورقه  قاره ای با ورقه اقیانوسی تفاوت در میزان ...................... آن  ها می باشد.  

)فصل 8 ـ صفحه 88( ب( هرچه مقدار گاز بیشتری در یک ظرف در بسته باشد، فشار گاز .............................. خواهد بود.  

)فصل 9 ـ صفحه 94( ج( به اثر چرخانندگی یک نیرو ........................ گفته می شود.  

ـ صفحه 120( )فصل 11  د( لکه های زرد روی برگ و سیاه شدن خوشه های گندم، نشان دهنده وجود .............................. در این گیاهان است.  

1

در صورتی که هر یک از جمالت زیر، از لحاظ علمی نادرست است، آن  ها را شناسایی کرده و صحیح 2
آن  ها را بنویسید. 

)فصل 12 ـ صفحه 129( الف( گیاه گلداری که دارای 14 گلبرگ است، دارای رگبرگ های موازی و در گروه دو لپه ای ها قرار دارد.  

ـ صفحه 124( ب( شیره های خام ساخته شده در اندام های فتوسنتزکننده توسط آوند های آبکش به همه جای گیاه می روند.  )فصل 12 

ـ صفحه 125( )فصل 12  ج( ریشه یک سلول بسیار طویل می باشد که دیواره نازک دارد و آب و مواد معدنی خاک را به گیاه می دهد.  

0/75

پاسخ صحیح را با عالمت ضربدر مشخص کنید.)در هر سوال فقط یک گزینه درست است.(3
1( در شکل مقابل مدل اتمی چند عنصر را مشاهده می کنید. چه تعداد از خصوصیات زیر در عناصر داده شده مشترک است؟ 

)فصل 1 ـ صفحه 7( »حالت فیزیکی مشابه، تعداد مدار های الکتریکی، تعداد الکترون های مدار آخر و فلز یا نافلز بودن«  
2)ب  1 )الف

 4 )د  3)ج

)فصل 2 ـ صفحه 23( 2( هنگام تشکیل 5 مولکول آب چه تعداد الکترون به اشتراک گذاشته می شود؟ 
25 )د  20)ج  10 )ب  4 )الف

)فصل 13 ـ صفحه 141( 3( کدام گروه از جانوران زیر همگی جزء گروه حشرات می باشند؟ 
ب(پروانه- ملخ- عنکبوت   الف( رتیل- عقرب- کنه
 د( پشه- زنبور- پروانه  ج(خرچنگ- میگو- خرخاکی

4( جسم a روی سطح افقی بدون اصطکاکی با نیروی خالص 20 نیوتون به حرکت در می آوریم. سپس در مدت 8 ثانیه سرعت 

)فصل های 4 و 5 ـ صفحه های 53 و 47( 20m می رسانیم، جسم a چند گرم است؟  s/ آن را به 
2/5 )د  8000 )ج  2500)ب  8 )الف

)فصل 7 ـ صفحه 75( 5( کدام یک از فسیل های زیر حاصل تبدیل قسمت های نرم بدن به فسیل است؟  
 ب( فسیل انسان زیر خاکستر   الف( فسیل مرد نمکی
د( فسیل صدف در رسوبات   ج( فسیل حشره زیر صمغ گیاهان

)فصل 11 ـ صفحه 116( 6( شباهت جانداران یک ......................... بیشتر از شباهت های جاندار یک ............................ است.  
ب( رده- خانواده   الف( خانواده- جنس
 د( جنس- شاخه    ج( راسته- خانواده

4

پس از اینکه پنج نمونه امتحان منتخب مطالعات اجتماعی تا صفحه ی42 
ادامه پیدا کرد. اکنون سؤاالت امتحانی شماره 1 علوم آغاز می شود. 

بخش هایی از کتاب دوره طالیی نهم جهت 
بررسی و تأیید سفارش کتاب

ادامه سؤاالت امتحان شمارة 1 علوم تجربی در
صفحه 43 کتاب اصلی قرار دارد و 5 امتحان

علوم تا صفحۀ 65 ادامه می یابد.
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  برگرفته از سؤاالت
31 استان کشور

  

    :  نام دبیر    : کالس
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آزمون شماره

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 70 دقیقهخرداد 196

علوم تجربی ـ پایه نهم استان سمنان

نمرهسؤاالتردیف

7( یک جاروی فراشی که طول جارو و دسته بر روی هم 150 سانتی متر است و فاصله دو دست شخص جاروکننده از هم 30 

ـ صفحه 97( )فصل 9  سانتی متر می باشد. اگر فرد جاروکننده دستش را 15 سانتی متر تغییر مکان دهد چه مسافتی جارو می شود؟  
 75cm د(   150cm ج(  	 30cm ب(   60cm الف( 

8( در شکل زیر اگر جرم اتومبیل 900 کیلوگرم باشد حداقل نیرویی که به پیستون وارد می شود چند نیوتون خواهد بود؟ 

)فصل 8 ـ صفحه 87( )طبق اصل پاسکال فشار در همه جهات یکسان است.(  
الف( 270 نیوتون

ب( 300 نیوتون
ج( 2700 نیوتون

د(3000 نیوتون 

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.4

الف( هر ساله هزاران سنگ فضایی، وارد جو زمین می شوند و به سطح زمین برخورد می کنند. نام این اجرام آسمانی چیست؟ 

)فصل 10 ـ صفحه 111(  

)فصل 10 ـ صفحه 110( ب( به جرمی آسمانی که تحت تأثیر نیروی گرانش به دور یک سیاره در گردش است، چه می گویند؟  

)فصل 10 ـ صفحه 104( ج( در علم نجوم برای بیان فواصل خیلی دور از چه واحدی استفاده می کنند؟ 

)فصل 6 ـ صفحه 69( د( چه عاملی باعث چین خوردن و خارج شدن ورقه ها از حالت افقی می شود؟  

1

به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 5
موجودات را بر اساس ویژگی هایی که دارند تقسیم می کنند. در هر مورد زیر بیان کنید که این موجودات را بر چه اساس 

)فصل 11 ـ صفحه های118 و 119( تقسیم بندی می کنند.  
الف( باکتری ها:

ب( جلبک ها:

0/5

در یک روز تابستانی علی برای برادر کوچک خود یک آبمیوه خنک برای نوشیدن خرید، او نی را داخل آبمیوه قرار داد و به 6

برادر کوچک خود داد و برادر علی به اشتباه به داخل آن فوت کرد و آبمیوه از داخل نی بیرون زد. به نظر شما علّت چیست؟

)فصل 8 ـ صفحه 89(  

0/5

مریم می خواهد در هنگام شب با توجه به مشاهده صورت های فلکی دب اکبر و دب اصغر، ستاره قطبی را پیدا کند جهت 7

)فصل 10 ـ صفحه 106( شمال را پیدا کنید. مکان ستاره قطبی در شکل کجا می باشد؟ 

    

0/5



پس از امتحان شمارة 1 علوم، چهار امتحان دیگر می آید و تا صفحۀ 64 ادامه پیدا می کند.

پس ازصفحۀ 66 پنج امتحان منتخب درس عربی آغاز می شود.

از صفحۀ 85 پنج امتحان منتخب درس زبان انگلیسی آغاز می شود.

از صفحۀ 99 پنج امتحان منتخب درس پیام های آسمان آغاز می شود.

از صفحۀ 109 پنج امتحان منتخب درس فارسی آغاز می شود.

از صفحۀ 129 پنج امتحان منتخب درس امال آغاز می شود.

از صفحۀ 139 پنج امتحان منتخب درس انشاء آغاز می شود.

از صفحۀ 149 پنج امتحان منتخب درس قرآن آغاز می شود.

از صفحۀ 159 پنج امتحان منتخب درس دفاعی آغاز می شود.



29 پایه نهم

پاسخ آزمون شماره 1

ب( بیشتر الف( چگالی 
د( قارچ  ج( گشتاور نیرو  

گلبرگ   14 دارای  که  گلداری  گیاه  الف( 
است، دارای رگبرگ های منشعب و در گروه 

دولپه ای قرار دارد.
اندام های  در  ساخته شده  پرورده  شیره  ب( 
فتوسنتزکننده توسط آوند های آبکش به همه 

جای گیاه می رود. 
ج( تار کشنده، یک سلول بسیار طویل است 
معدنی  مواد  و  آب  و  دارد  نازک  دیواره  که 

خاک را به گیاه می دهد. 
 

1( گزینه »الف« 
12Mg می باشد که فلزی جامد است. عنصر شماره »1« در واقع 

17Cl می باشد که گازی  14Si و عنصر شماره »3«  عنصر شماره »2« 
شکل است. هرسه این عناصر با داشتن تعداد مدارهای الکترونی برابر 

در یک تناوب )دوره( از جدول تناوبی قرار دارند.
2( گزینه »ج« 

 
مطابق شکل در هر مولکول آب 4 الکترون به 
اشتراک گذاشته شده است. در 5 مولکول آب 

20 الکترون به اشتراک گذاشته می شود. 
3( گزینه »د« 

رتیل، عقرب، کنه، عنکبوت از گروه عنکبوتیان هستند.
خرچنگ، میگو، خرخاکی از گروه سخت پوستان هستند. 

پشه، زنبور، پروانه با داشتن 3 جفت پا در گروه حشرات قرار می گیرند. 
4( گزینه »ج« 

 a ابتدا از فرمول شتاب متوسط، شتاب جسم
را محاسبه می کنیم و سپس در فرمول شتاب 
قانون دوم نیوتون قرار  می دهیم و جرم جسم 

را محاسبه می کنیم.

1 

2 
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توجه داشته باشید که مسئله جرم جسم را بر 
حسب گرم خواسته است.

5( گزینه »ج«
در صمغ درختان شرایطی فراهم شده تا در محیطی به دور از دسترس تحزیه کننده ها، 

تمام قسمت های بدن جاندار، حتی قسمت های نرم نیز فسیل شود.
6( گزینه »د« 

ترتیب توالی گروه بندی جانوران از گروه های 
که  است؛  زیر  مطابق  پایین  سمت  به  بزرگ 
شباهت ها  می رویم  پایین  سمت  به  هرچه 

افزایش می یابد. 
 رده  شاخه   )فرمانرو(  سلسله 

راسته خانواده جنس گونه
7( گزینه »د« 

بین  محرک  نیروی  که  می شود  محسوب  سوم  نوع  اهرم  فراشی  جاروی 
تکیه گاه و نیروی مقاوم است. 

علوم تجربی



30 علوم
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8( گزینه »ب«
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ب( قمر  الف( شهاب سنگ  
ج( سال نوری 

د( حرکت و برخورد ورقه های سنگ کره 
الف(   باکتری ها را بر اساس شکل دسته بندی می کنند.

  
مارپیچی میله ای  کروی   

ب( جلبک ها را بر اساس رنگ طبقه بندی می کنند.
)جلبک های سبز- جلبک های قرمز-جلبک های قهوه ای یا طالیی( 

وقتی برادر علی درون نی که در داخل آبمیوه 
قرار دارد، فوت کرده است، فشار هوای درون 
نی افزایش یافته و این هوا از سمت دهانه نی 
که درون آبمیوه است خارج شده و باعث شده 

4 

5 

6 

تا محتویات آبمیوه به بیرون خارج شود. 
این  و  دهیم  امتداد  را  اکبر  دب  انتهای  اگر 
باشد،  انتهایی  ستاره  دو  فاصله  برابر   5 خط، 
به ستاره کم نوری می رسیم که ستاره قطب 
از  یکی  ستاره  این  خود  و  می باشد  شمال 

ستاره های دب اصغر می باشد.

آسکاریس  با  و مخرج: شباهت  دهان  داشتن 
 کرم خاکی  تفاوت با زالو: زندگی آزاد 
دیده  اینکه  بدون  می تواند  کروکودیل  الف( 

شود، در آب شنا کند و به شکار بپردازد.  
هم  پوست  طریق  از  می تواند  قورباغه  ب( 

تنفس داشته باشد.
الف( خوردن حشرات و تنظیم جمعیت آن ها 
از  جلوگیری  و  جانوران  الشه  خوردن  ب( 

اشاعه بیماری ها 
الف( رابطه همیاری

رابطه  جلبک  نوعی  و  قارچ  بین  گلسنگ  در 
همیاری برقرار می باشد که قارچ مواد معدنی 
را برای جلبک فراهم می کند و جلبک هم با 
انجام فتوسنتز، کربوهیدرات مورد نیاز خود و 

قارچ را تأمین می کند. 
ب( 1- گلسنگ سبب تشکیل خاک می گردد. 
2- از گلسنگ ها، مواد رنگی و دارویی استخراج 

می شود. 
  یک جانور است که اسکلت خارجی دارد

خرخاکی 
بسیار  تعداد  همراه  به  کیسه  مشابه  بدنی 

زیادی بازو دارد  عروس دریایی 
یک ماهی غضروفی است ماهی خاویار 

از دوزیستان دم دار است سمندر 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


