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  )ي اول متوسطه دوره(ي  نهم  پايه
  كتاب 

 6848  ده آزمون

  
  :نباشد، در اين صورت اين مثلث 72تر از اي بيش اگر در يك مثلث، هيچ زاويه - 1

  .ندارد 36تر از ي كوچك زاويه )1

  .دارد 54ي حتماً دو زاويه) 2

  .تواند مثلث قائم الزاويه باشد مي)3

  .دارد 36ي يهحتماً يك زاو) 4

جمـع اعـداد    و حاصل 3توانيم قرار دهيم تا حاصل جمع اعداد هر سطر برابر  مي xدر شكل زير چند عدد صحيح به جاي  - 2

 شود؟ 4هر ستون برابر 

  فقط يكي )1

  دو تا ) 2

  شمار بي) 3

  .توان پيدا كرد مقداري نمي xبراي ) 4

  قسمت تقسيم كنيم؟ 8اي را به  م كنيم تا بتوانيم صفحهحداقل چند خط راست بايد رس - 3

1( 4  2 (5  3 (7  4 (8  

خودكـار    خواهيم بدون ديدن خودكارها، از كيسـه  مي. هاي آبي، قرمز و سبز وجود دارد خودكار به رنگ 45اي  در كيسه - 4

از هر رنگ بـه  (ايم؟  دهخودكار سبز خارج كر 5خارج كنيم، حداقل چند خودكار خارج كنيم تا مطمئن شويم كه حتما 

  )تعداد مساوي خودكار در كيسه وجود دارد

1( 5  2 (15  3 (35  4 (45  

  تر از رقم يكان است؟ رقمي، رقم دهگان كوچك 2در چند عدد  - 5

1( 10  2 (36  3 (50  4 (91  
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  به ترتيب چه معنايي دارند؟» سالله«و » سرير«، »تعرّض«، »تضرّع«هاي  ه واژ - 6

  ، تخت، نسلز اعتراض به خود گرفتنحالتي اكردن،  زاري) 1

  گرفتن، اورنگ، نسل كردن، ناديده زاري  )2

    ، تخت، برگزيدهحالتي از اعتراض به خود گرفتنكردن،  زيان  )3

  ي هر چيز ، اورنگ، خالصهحالتي از اعتراض به خود گرفتن كردن، زيان  )4

 كدام عبارت نادرستي اماليي دارد؟ - 7

  .كشد ندامت و به حسرت آن اواخر كه كنند حريص كاري بر را تو نطرّارا آن كه از ترسم مي) 1

  .رحمتش و به منّت داراد، را ارزاني ملك ثمرات و جواني موسم از برخورداري و تمتّع انواع تعالي و تبارك ايزد  )2

    .نديد هيچ نديد، قناعت روي كـه نيافت و كسي هيچ نيافت عزلت عزّت كه كسي   )3

  .بشناسد را صفت باطن ظاهر، به مشاهدت ت كه خردمندآن اس فراصت  )4

  است؟  نادرستكدام عبارت  - 8

اشعار باباطاهر  .سلجوقي است ي هقرن پنجم، معاصر دوري اول  و نيمهطاهر عريان همداني، شاعر و عارف اواخر قرن چهارم بابا) 1

  .معروف است و دوبيتي به گويش خاص محلّي» ترانه«با نام 

» هفت اورنگ«و » بهارستان«توان به  از آثار او مي. هجري است دهممعروف ايراني قرن  ي هشاعر و نويسندمان جامي عبدالرّح) 2

  .اشاره كرد بوستان سعدي استمثنوي به پيروي از  ده بابشامل كه 

ي  و نيز ترجمـه » كمهكنزالح«و » ي خلد روضه«. است مجد خوافي اديب و شاعر قرن هشتم است كه از بزرگان زمان خود بوده) 3

  .  زمخشري از آثار اوست» جواهراللغة«منظوم 

در آغاز شاعري مداح بود؛ ولي تغيير حال داد و به عرفان روي . شاعر و عارف معروف ايراني در قرن ششم استسنايي غزنوي   )4

  .اشاره كرد» سير العباد الي المعاد«به  توان از آثار او مي. آورد

  .»چهره«يعني » عذار«به كار رفته است و » لب«جاي  در اين بيت به» لعل«به ترتيب كدام است؟  ل بيت زيرازمان افع - 9

  »افتد عذار بر زلفش، چو سنبل، سمن بر بپيچد           آيد كالم در لعلش، چو الله، بر غنچه بخندد«

  مضارع التزامي، مضارع التزامي، مضارع اخباري، مضارع اخباري) 1

  ، مضارع اخباري، مضارع التزامي، مضارع التزاميمضارع اخباري) 2

  مضارع اخباري، مضارع التزامي، مضارع اخباري، مضارع التزامي  )3

  مضارع التزامي، مضارع اخباري، مضارع التزامي، مضارع اخباري  )4
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  . شود پاسخ دهيد متن زير را بخوانيد و به دو پرسشي كه از آن مطرح مي* 
 را شـكمش  و بخورنـد  را مادر احشاي بل را، حيوانات ديگر كه چنان نيست معهود والدت را كژدم كه اند آورده حكما تصانيف در

 من دل گفت گفتم، همي بزرگي پيش نكته اين باري. آن است اثر بينند كژدم يخانه در كه ها پوست آن و گيرند صحرا راه و بدرند
 بزرگي در الجرم اند كرده معاملت چنين پدر و مادر با خردي حالت در ؛بودن  نتوان چنين جز و دهدمي گواهي سخن اين صدق بر

  .محبوب و مقبل اند چنين
 پند اين يادگير بختجوان كاى    كرد وصـيت پدر را پـسرى

  دولتمند و رويدوسـت نشـود    نكند وفا خود اهـل با كه هر
  است؟ نادرستي متن باال  كدام عبارت درباره -10
  . معناي حقيقيِ خود را دارندهاي آن  ي واژه همه) 1
  . است در متن، كژرفتاري با پدر و مادر مانع دولتمندي دانسته شده) 2
  . ي خود كژدم است شود، از الشه ي كژدم ديده مي است پوستي كه در خانه در متن بيان شده) 3
  . جمله دارند ابيات در مجموع چهار جمله و يك شبه) 4
  است؟ نوشته شده نادرستتن باال در برابرِ آن ي م كاربرد معناييِ كدام واژه -11
  ناچار: الجرم) 4  يك بار: باري  )3  معمول: معهود  )2  ها ترانه: تصانيف) 1
  ي بيت زير به ترتيب كدام است؟ شده هاي مشخّص نقش دستوري واژه -12

  »برنتابد ديدار ،بينخويشتن چشم بدوزد  هر نظر ،خود كز بيند، تو رخ آن كس«
 اليه، متمم، صفت مضاف  )2   عول، صفتنهاد، مف) 1

3(  م، مضاف4    اليه مفعول، متم (مضاف اليه اليه، مفعول، مضاف  
  ها در بيت زير هست؟ كدام آرايه -13

  »دارد؟ مي گران شوريده، من بر چرا سر           بازم مي قدمش در زر و سر چون رايگان،«
  هتكرار، جناس، كناي) 2    تشبيه، كنايه، جناس) 1

  نظير، تكرار حروف تشخيص، مراعات) 4    تشبيه، تكرار، تشخيص) 3
  بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ -14

  »گل ز فردا برآورد نتوان كه   دل ز دستي برآريم تا بيا«
  ارغوان شاخ فصل اين بوديش كف در آن كه  سرخ اشك بر سيه شمع جز دست در نيستش )1
  كـرد نـتوان جـدا صـدبرگ گـل از را مـرغ  بهار به هنگام كه فـغـانا گـو مـكن بـاغبـان  )2
  دارد زميـن زيـر بسـي هـا ناتـواني دوران كه  دان غنيـمت توانايي باشي زميـن روي بر چو  )3
  دارد؟ جـهان در كه هر سـرزنـش ز غـم چه  رسيدسـت هسـت كه آن را تو خاك پاي به  )4
  دارد؟ تري كمت قرابت معنايي بيت كدام گزينه با ديگر ابيا -15
  )آزاررساندن: تعنّت(خار  تحمل بي چيد نـتـوان گـل درخـت  خلق تـعنّت بي پخت نتوان دل هواي  )1
  چيد نتوان جهان باغ اين در خـاربي گل  بااليي چنان يـافت نـتوان بـاليي بي) 2
     درود تنتوانس گل آن از كاشت مي خـار  برسيد خود عمل جزاي به بد عاقبت) 3
  شد توان مي رقيـبـان بـا بـه بـزمـش  فـيض اي چـيد نتـوان خار  بي گـل) 4
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  درست است؟همواره در مورد اين اعداد كدام گزينه . شده است) -25(تا عدد صحيح برابر با  1394ضرب  حاصل -16

  .تعداد اعداد مثبت در بين اين اعداد زوج است) 1

  .بار تكرار شده است دو 5در بين اين اعداد عدد ) 2

  .اعداد فرد استاين تعداد اعداد منفي در بين ) 3

  .پذير نيست چنين كاري امكان) 4

در مورد اين عدد كدام گزينـه  . ايم رقمي ساخته 75تا رقم صفر عددي  25و  2تا رقم  25و  1تا رقم  25با استفاده از  -17

  است؟ نادرست

  .تواند مربع كامل باشد اين عدد مي) 1

  پذير باشد بخش 4تواند بر  ن عدد مياي) 2

  .پذير باشد  بخش 25تواند بر  اين عدد مي) 3

  .اين عدد مركب است) 4

نمـودار ون چهـار   ). ماننـد شـكل  (تواند حداكثر سه ناحيه جدا از هم توليد كند مي Bو  Aي  نمودار ون دو مجموعه -18

  م توليد كند؟ي جدا از ه تواند حداكثر چند ناحيه مي Dو  Cو  Bو  Aي  مجموعه

1 (17  

2 (9  

3 (14  

4 (15  

اگـر  . درصد حيوانات نر هسـتند  50در اين روستا . درصد حيوانات گاو و مابقي آنها گوسفند هستند60در يك روستا  -19

 گوسفند ماده هستند؟ حيوانات اين روستا درصد گاوها نر باشند چند درصد 40

1 (14  

2 (24  

3 (20  

4 (36   

 1ناحيه        2ناحيه       3ناحيه     
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عدد . گذاريم جمع يا تفريق ميعالمت ها  ديگر نوشته و بين آن را به ترتيب كنار يك 1395ز تر ا اعداد طبيعي كوچك -20

  تواند باشد؟ حاصل كدام گزينه مي

1 (21    2 (18  

3 (1394    4 (94  

ي خط با اسـتفاده از پرتـاب دو تـاس مشـخص      در اين معادله bو  aضرايب . را در نظر بگيريد y=ax+bمعادله خط  -21

كـه   احتمال ايـن . دهيم قرار مي bو عدد تاس دوم را به جاي  aترتيب كه عدد تاس اول را به جاي  به اين ،شوند مي

 قدر است؟ بگذرد چه) 9,2(ي  اين خط از نقطه

1 (1
12   

2 (1
18  

3 (1
6  

4 (1
36  

ها با هم برابرند و محيط هر سه مستطيل برابر  ربعي با دو برش به سه مستطيل تقسيم شده است كه فقط دوتاي آنم -22

  مساحت مربع اوليه كدام است؟. است 10با 

1 (8    2 (16  

3 (20    4 (10  

  عدد حاصل چندرقمي است؟. نويسيم ديگر مي را به ترتيب كنار يك 1395تر از  اعداد طبيعي كوچك -23

1 (4364    2 (4369  

3 (4464    4 (4469  

 تري دارد؟ در پرتاب دو تاس كدام رويداد احتمال وقوع بيش -24

  .اعداد رو شده زوج باشد مجموع) 1

  .دوم زوج باشد تاس عدد) 2

  .دو عدد رو شده مساوي باشند) 3

  .مساوي نباشد رو شده دو عدد) 4
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 سال، سرمايه باقي مانده بيشتري خواهد داشت؟ 10از هاي زير پس  با فرض سرمايه اوليه يكسان، كدام يك از شركت - 25

  .دهد درصد زيان مي 20شركتي كه ساالنه ) 1

  .دهد درصد زيان مي 50شركتي كه هر دو سال ) 2

  .دهد درصد زيان مي 80سال  5شركتي كه هر ) 3

  .دهد درصد زيان مي 90سال  10شركتي كه هر ) 4

ها كـدام   مساحت كل يكي از اين قسمت. مساوي تقسيم شده استبه دو قسمت  2در شكل يك مكعب به طول يال  -26

 باشد؟ مي

  17و  16بين ) 1

  18و  17بين ) 2

  19و  18بين ) 3

  15و  14بين ) 4

  

ايم و آن قطاع را به يـك مخـروط تغييـر حالـت      را جدا كرده 4درجه از يك دايره به شعاع  90ي  يك قطاع به زاويه -27

 كدام است؟به ارتفاع اين مخروط را . ايم داده

1 (5  

2 (15  

3 (4  

4 (2 5  

  كدام گزينه درست است؟ -28

  .تواند عدد گويا باشد حجم يك مخروط مي) 1

  .حجم يك كره همواره عددي گنگ است) 2

  .حجم يك هرم همواره عددي گويا است) 3

  . حجم يك مكعب همواره عددي گويا است) 4

فقط استفاده از ضرب و تقسـيم و جمـع و   (توان ساخت؟  با استفاده از چهارتا رقم يك، چند عدد طبيعي مختلف مي -29

)                                       :تفريق و توان و راديكال و به هر تعداد مجاز است مثالً )   1 1 1 1 4(  

1 (11  2 (17  3 (16  4 (14  
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  باشند؟ هاي زير صحيح مي چند مورد از عبارت -30
  .عدد دو رقمي عددي چهار رقمي است 10مجموع ) الف
  .عدد، عددي، مربع كامل است 9ميانگين مربعات ) ب
  .عدد مربع كامل، عددي مربع كامل است 9مجموع ) ج
  .ها مربع كامل شود ل وجود دارند كه حاصل آنعدد مربع كام 9) د
  صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1
 Bي  و مجموعـه  100تـر از   ي اعداد مضرب سه كوچك مجموعه Aي  مجموعه. را در نظر بگيريد Bو  Aي  دو مجموعه -31

 Aي  وجود دارد كـه زيـر مجموعـه    Xمانند  چند مجموعه. باشد مي 100تر از  ي اعداد مضرب شش كوچك مجموعه
  اش باشد؟ زير مجموعه Bباشد و مجموعه 

1 (1024 128    2 (16  
3 (17    4 (1024 64  
طول (دهد؟  كمان بزنيم، دهمين كمان چه عددي را نشان مي با مركز يكسان اگر در شكل زير، با الگوي ثابت، متوالياً -32

  ).هاي عمودي يك واحد است خط پاره
1 (10  

2 (1 10  
3 (10  

4 (1 11  
هاي  اگر مجموع مساحت. هستند OBو DEهاي خط ترتيب وسط پاره به Nو Mضلعي منتظم داده شده، نقاط6در -33

محل برخـورد   O( قدر است؟ ضلعي منتظم چه6باشد، مساحت 230cmبرابر با FODMو ABNFدو چهارضلعي
  .)ضلعي است 6قطرهاي

1 (40  
2 (45  
3 (50  
4 (60  

2ي عبارت در تجزيه -34 22 3 4 8a (a )(a ) a a    ؟نداردجود كدام عامل و  
1 (1a   2 (2a   3 (1a   4 (4a   

1اگر -35 2 3 4 5 6A       درست است؟ نامساوي، كدام  

1 (1 2A   2 (2 3A   3 (3 4A   4 (4 5A   
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توانند در يك گروه از جدول تنـاوبي   و كدام دو عنصر مي باشند ايزوتوپ يكديگر  توانند مورد مي به ترتيب كدام دو -36

10       قرار گيرند؟ 22 30 11 12 22
5 11 14 5 6 10A B C D E F  

1 (D, A F,B    2 (C,E B, F  

3 (A,B F,E    4 (C,E D, A  

2: بر طبق واكنش -37 2C(s) H O(g) CO(g) H (g)   ،12 گرم آب به طور كامل با هم واكـنش   18گرم كربن با

گرم آب با مقدار كافي كـربن، چنـد گـرم كـربن      4از واكنش كامل. شود گرم گاز هيدروژن توليد مي 2دهند و مي

  شود؟ مونوكسيد توليد مي

1 (6 5/    2 (14  

3 (13    4 (/6 22  

 بهترين روش براي جداسازي محصوالت واكنش  -38

  پتاسيم يديد سرب نيترات  سرب يديد پتاسيم نيترات 

  استفاده از كدام است؟

  قيف جداكننده ) 2    سانتريفيوژ) 1

  دستگاه تقطير) 4    كاغذ صافي) 3

هيدروكربن داخل كدام لوله، . چهار هيدروكربن متفاوت ريخته شده استجرم مساوي از ي آزمايش،  لوله 4 ر داخلد -39

 ) به ترتيب از راست به چپ(ترين چگالي را خواهند داشت؟  جوش و هيدروكربن داخل كدام لوله بيش باالترين نقطه

1 (1-2      

2 (2-3  

3 (3-3      

4 (1-1  
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  )ي اول متوسطه دوره(ي  نهم  پايه
  كتاب 

 6848  ده آزمون

اگـر او بـا   . را در يك مدت زمان مشخص بپيمايد Bو  Aي  ي مستقيم بين دو نقطه خواهد فاصله يي يك اتومبيل م راننده - 40

 40اما اگر مسير را با سرعت متوسط . رسد ثانيه ديرتر به مقصد مي 200متر بر ثانيه مسير را طي كند،  20سرعت متوسط 

 چند متر است؟  Bو  Aي  ي مستقيم بين دو نقطه فاصله. ثانيه زودتر به مقصد خواهد رسيد 300متر بر ثانيه بپيمايد، 

1 (16000  

2 (20000 

3 (32000 

  .اطالعات مسأله كافي نيست) 4

 يك از جمالت زير درست است؟ كدام -41

 .سرعت يك جسم در حال حركت، همواره در جهت نيروي خالص وارد بر آن است) 1

 . الكتريكي به وجود آورد تواند نيروي يك جسم با بار الكتريكي منفي به تنهايي مي  )2

 . ي محلي كه در آن قرار دارد، بستگي ندارد جرم يك جسم به شتاب جاذبه) 3

  .ها برابر است با صفر ديگرند، برآيند آن اندازه و در خالف جهت يك  كه نيروهاي كنش و واكنش همواره هم به دليل اين) 4

كيلوگرم كه روي يك سطح افقـي قـرار دارد، شـتابي بـه      1mبه جسمي به جرم Fيك نيروي معين افقي به بزرگي  -42

كيلوگرم كه روي سـطح افقـي    2mهمين نيروي افقي به جسم ديگري به جرم. دهد متر بر مربع ثانيه مي 3بزرگي 

2افقي به جسمي به جرم اگر اين نيروي. دهد متر بر مربع ثانيه مي 2واقع است، شتابي به بزرگي  12m m  كيلوگرم

از اصـطكاك بـين   (ي شتاب آن چند متر بر مربع ثانيه خواهد بود؟  كه روي سطح افقي قرار دارد، وارد شود، اندازه

 .)ها و سطح افقي صرف نظر شود جسم

1 (1    2(  5/1 

  . داده شود Fبايد بزرگي نيروي ) 4    5/2) 3

اگر يك مكعـب  . يابد ها افزايش مي يابند، يعني ابعاد آن اجسام جامد آهني در اثر افزايش دما انبساط مي دانيم كه مي -43

10توپر آهني را كه به صورت افقي روي يك سطح صاف قرار دارد، از دماي C  40به دماي C  برسانيم، فشاري كه

 كند؟ كند، نسبت به حالت قبل چگونه تغيير مي د ميمكعب بر سطح وار

 . كند تغييري نمي) 1

 .يابد افزايش مي  )2

 . يابد كاهش مي) 3

  . توان تعيين كرد بدون در اختيار داشتن جرم و ابعاد مكعب نمي) 4
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 آزمون اول

  كتاب 

 6848  ده آزمون

بيلي بـه جـرم   اي شكل هستند، بر روي پيستون بزرگ اتوم هاي آن دايره در باالبر هيدروليكي شكل زير كه پيستون -44

بايد چند نيوتون باشد  1Fبرابر شعاع پيستون كوچك باشد، نيروي  20اگر شعاع پيستون بزرگ . تُن قرار دارد 5/3

10(تا باالبر در حالت تعادل قرار گيرد؟  N
g

kg
 نظر كنيد ها صرف و از جرم پيستون(. 

1 (175    

2(  75/8 

3( 1750    

4 (5/87  

  

بايد چند نيوتون باشد تا دستگاه در حالت تعادل  (E)ي مركب نشان داده شده در شكل زير، نيروي محرك  در قرقره -45

 .)نظر كنيد ها و تمامي نيروهاي اصطكاك صرف ها، قرقره از جرم نخ(قرار گيرد؟ 

1 (30    

2(  40    

3 (60    

4 (120  

  

  شود؟ شكيل ميدر كدام مورد گودال عميق اقيانوسي ت -46

  ي اقيانوسي از هم واگرايي دو ورقه) 2  اي با هم ي قاره همگرايي دو ورقه) 1

  اي از هم ي قاره واگرايي دو ورقه) 4  اي ي قاره ي اقيانوسي با ورقه همگرايي ورقه) 3

  تر است؟ در كدام حالت امكان تبديل شدن يك جاندار به فسيل، به طور كامل بيش -47

  گيركردن نمونه در صمغ گياهان) 2  ر مردابمدفون شدن نمونه د) 1

  مدفون شدن نمونه در بستر دريا) 4    كربونيزه شدن نمونه) 3

  تري نسبت به بقيه دارد؟ يك جرم بيش هاي زير را در اختيار داشته باشيم، كدام هاي مساوي از سياره اگر حجم -48

  اورانوس) 4  زمين) 3  نپتون) 2  مشتري) 1
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  )ي اول متوسطه دوره(ي  نهم  پايه
  كتاب 

 6848  ده آزمون

  ؟ندارندي مشخص در سلول  شود كه هسته جزو موجوداتي محسوب مي هاي زير يك از گزينه كدام -49

  عامل زنگ گندم) 2    عامل سرماخوردگي) 1

  كننده هاي تجزيه باكتري) 4  كنند جانداري كه از آن آگار تهيه مي) 3

  در كدام گياه زير، آوندهاي چوبي و آبكش درون ساقه در چند حلقه قرار دارند؟ -50

  گل رز) 2    خزه) 1

  هويج) 4    ذرت) 3

  گوارش به جز راه ورود مواد، راه ديگري به بيرون دارد؟ ) ي حفره(يك از جانداران زير دستگاه  در كدام -51

  كپلك) 4  شقايق دريايي) 3  آسكاريس) 2  پالناريا) 1

  تر از بقيه است؟ يك از جانوران زير بيش تعداد پا در كدام -52

  مورچه) 4  زنبور) 3  رطيل) 2  ميگو) 1

 دار هستند؟ ران زير جفتچه تعداد از جانو -53

  »اردكي، وال، كانگورو، سنجاب كفتار، نوك«

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  يك از جانوران زير آبشش دارد؟ كدام -54

  تمساح) 2    پشت الك) 1

  )بالغ(قورباغه ) 4    شيرماهي) 3

كننده  به آخرين مصرف  تري از انرژي توليدشده توسط اولين حلقه هاي غذايي زير درصد بيش يك از زنجيره در كدام -55

  .)كنند ي يكساني توليد مي هاي زير انرژي اوليه ي زنجيره ي همه فرض كنيد كه اولين حلقه(رسد؟  مي

    روباهخرگوشهويج) 1

  عقاب ي كوچك پرندهعنكبوتزنبورگل سرخ) 2

  شاهينمارموشگندم) 3

  انسانبرنج) 4

  


