
  

  
  
  
  
  
  

  9595ماه ماه   مهرمهر  99  آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري
  ي سؤال ي سؤال   دفترچهدفترچه

  ))ي اول متوسطهي اول متوسطه  دورهدوره((ي نهم ي نهم   پايهپايه
  

  

 شعار جواد احمدي  مدير گروه

 مونا عليزاده مقدم  مسئول دفترچه

  ميالد سياوشي  آرايي نگاري و صفحه حروف
  عليرضا سعدآبادي  ناظر چاپ

  مريم صالحي  مدير گروه مستندسازي

 فرزانه دانايي  ندسازيي مست مسئول دفترچه

  

  
  

  
  ) وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم

  021021--64636463: : 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  95 مهر 9ون غيرحضوري آزم

 
  

  

  

 است؟ معنا شده نادرستكدام واژه  - 1

  گفتن زير لب سخن: اقرار  )2    كردنآگاه: تنبيه) 1

  ناداني: جهالت) 4    شنونده: مستمع  )3

 اند؟در كدام گزينه درست معنا شده به ترتيب، »روراست«و » تقدير«  ،»الوان«هاي واژه - 2

  ها، فرمان خدا، سطح ساده و صافرنگ) 2  رودها، سرنوشت، آن كه به راه راست ميرنگ) 1

  رودجزء، سرنوشت، آن كه به راه راست مي) 4  جزء، فرمان خدا، سطح ساده و صاف) 3

 اماليي هست؟ نادرستيدر رباعي زير، چند  - 3

  ستيآگه ن كس چيجان ه هيتعب نيز/  ستيرا ره ن يرار كسصا يدر پرده«

 »ستيها كوته ن انهفس نيخور كه چن يم/  ستيگه نمنزل چيدر دل خاك ه جز

  سه) 4  دو) 3  يك) 2 صفر )1

 شود؟ها كامل ميمتن زير با كدام واژه - 4

 » .از آثار اوست. ... شاعر قرن ششم هجري بود كه در آغاز شاعري مداح بود، ولي پس از مدتي به عرفان روي آورد... «

  سنايي غزنوي، گلستان) 2    سعدي شيرازي، گلستان )1

   ي بلخ سنايي غزنوي، كارنامه) 4  ي بلخنامهسعدي شيرازي، كار) 3

 ؟نيستگذرا به مسند » نيست«در بيت كدام گزينه فعل  - 5

  زهر ناب را يچون شربت شكر نخور/  نيگر از دست نازن ستيدرست ن يدعو) 1

  ستا محرم اريور هست در مجاورت /  فاقدر همه عالم به اتّ ستيآرام ن) 2

  ستا خبر از دوست ندارد كه ز خود باخبر/  ستيادق نگر من از دوست بنالم نفسم ص) 3 

    ستا درمان ستيداغ ن يو گر تو داغ نه/  ستا تيترب ستيجور ن ياگر تو جور كن) 4

 ؟استنشده اشاره» عقل«در كدام بيت به ناتواني  - 6

  ي ياقوت انارفهم عاجز شود از حقّه/ ي زرين عنب عقل، حيران شود از خوشه) 1

  فضل او مر تو را برد برِ او / وليك تا درِ او عقل، رهبر ) 2

  اين سه چيزست اي برادر كار عقل مكتسب / راست گويم، علم ورزم، طاعت يزدان كنم ) 3

  ور نه كشناسدش به عقل و حواس / كرمش گفت مر مرا بشناس ) 4

  .مراجعه نماييد www.kanoon.irي پاسخ سؤاالت، به آدرس الكترونيكيآموزان عزيز براي مشاهده دانش

  فارسي فارسيهاي  سؤال
 16تا  9ي ها  صفحه
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 كسان است؟در كدام بيت، با نقش دستوريِ اين واژه در بيت زير ي» انديشه«ي نقش دستوري واژه - 7

 »  كه او برتر از نام و از جايگاه/ راه  انديشهنيابد بدو نيز «

  ام آن كس كه گفت بهتان گفت نگفته نيمن ا/  تو آمد باز يشهيكه گفت حافظ از اند )1

  خطا ببرد يشهيفراغت آرد و اند/  معجون نيعشق منم باده ده كه ا بيطب  )2

  ستيعقل معتبر ن يشهياند/  كه در عشق انيدانند جهان  )3

  تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند/  نقاب شهيكس چو حافظ نگشاد از رخ اند) 4

 وجود دارد؟ » تشبيه«در بيت كدام گزينه  - 8

  بار برگرفت كيبه  ديجورت در ام/  خراب كرد يعقل به كلّ يعشقت بنا) 1

  برگرفتار خم يخانه قيطر يصوف/  تو در خانگه فتاد يز وصف رو يشور) 2

  كار برگرفت نيدل از ا دتيببا ديگو/ م هر كه مشورت كنم از جور آن صن با) 3

 برگرفت اري ينتوانم از مشاهده/  برتوانم از سر و جان برگرفت و چشم دل) 4

  ؟ندارد» بخشيجان«بيت كدام گزينه  - 9

  ياو دار يكه بو يبمان ادگاريبه / ي بو دارصبا تو نكهت آن زلف مشك )1

  يتندخو دار بانيقدر كه رق نيجز ا/  نتوان گفت چيمطبوع ه لين شماآ در) 2

  يگو داركه گوش و هوش به مرغان هرزه/  گل كجا پسند افتد يبلبلت ا ينوا) 3

  ي  از شرم سر فرودار يكه گر بدو رس/  مناز باريسرو جو يخود ا يسركش به) 4

 قرابت معنايي دارد؟» ميان بندگي را ببايدت بست /ستودن نداند كس او را چو هست «بيت كدام گزينه با بيت  -10

  گسترانيدي به جد و هزل طومار سخن  / كران از بهر طمع ناسزايان را ستودن بي) 1

  نتوانم به صد زبانش ستودن  مي / بخت ملك مطلعي سرود كه صد قرن ) 2

  شب و روز بودن به پيشش نوان/ ستودن مر او را چنان چون توان ) 3

  وان را كه نكوهيدن شايد بستاييد/ كه ببايدش ستودن بنكوهيد  آن را) 4
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 »فاسم إلهي زاد سروري/ أبدأ باسم اهللا أموري « : عيّن الصحيح في التّرجمة  -11

  . كند كنيم، زيرا نام خدا شادي مرا زياد مي به نام خدا كارها را شروع مي )1
  .م خدايم شادي مرا افزون كردكنم، چه نا به نام خدا كارهايم را شروع مي) 2
  .كارها را به اسم خداوند شروع كرديم، زيرا اسم خداست كه خوشحالي مرا افزايش داد) 3
  . هاي مرا زياد كرد كنم، چه نام او شادي كارهايم را به نام خدايم شروع مي) 4

 ».سك و أنت تحرُس المالَالعلم يحرُ. العلم خيرٌ من المال«: ترجمه صحيح عبارت مقابل را انتخاب كنيد -12

  .كني كند و در حالي كه تو مال را حفظ مي علم تو را حفظ مي. علم از مال برتر است )1
  . كند زيرا علم، تو و مالت را حفظ مي. علم از مال ارزشمندتر است) 2
  . كنند زيرا علم و مال از تو مراقبت مي. علم و مال برترند) 3
  . كند زيرا علم به حفظ تو و مالت كمك مي. تمال از علم سودمندتر اس) 4

 :عين الصحيح - 13

  . رساند بهترين مردم كسي است كه دانشي دارد كه به مردم سود مي: ».أعلم النّاس من له علم ينفع النّاس« )1
  . دانند حلي دارد و بيشتر مردم نمي) راه(هر مشكلي : » .لكلِّ مشكلٍ حلٌّ و النّاس اليعلمون«) 2
  .  آموزان مثالي زد و آن را شنيديم آموزگار براي دانش: » .المعلِّم للتّالميذ مثالً و سمعناه ضرب«) 3
  .  اند ها هيزم جهنّم ستمگران به خودشان ظلم كردند؛ آن: » .الظّالمون يظلمونَ أنفسهم؛ هم حطب جهنّم«) 4

 :هومللمف غيرالمناسبعين » . قليله ينفع و كثيره قاتل. الكالم كالدواء« - 14

1(   رر/  كم گوي و گزيده گوي چون دروبهان مرده را شيران كند/ عالمي را يك سخن ويران كند ) 2  تا ز اندك تو جهان شود پ  
 عيب و هنرش نهفته باشد/ تا مرد سخن نگفته باشد ) 4  كم گفتن هر سخن صواب است/ با اين كه سخن به لطف آب است    )3

 : كنيدعبارت را با كلمات مناسب كامل  -15

فـي   الفَطـور يـأكلونَ  . ............ فـي هـذا الفصـلِ   ............. اليومِ  و التالميذُ يذهبون إلي المدارس منْ............. العام الدراسي في فصلِ .......... 
 .الصباح و يحملونَ حقائبهم

  لِ، هما يبدأٌ ، الخريف، األَو) 2    يبتَدئُ، الخريف، األَول، هم )1
  يبدأُ، الرَّبيع، األولي، هنَّ  ) 4    يبتدئُ، الرَّبيع، األَولِ، هنَّ) 3

 »الّذين يجعلونَ مع اهللاِ إلهاً آخَرَ فَسوف يعلَمون«: ها به ترتيب چيست؟  زمان فعل» حجر 96«در آيه شريفه  -16

  مستقبلمضارع و ) 4  ماضي و مستقبل ) 3  هر دو مضارع ) 2  هر دو مستقبل )1
 : سائر األفعال من حيث الزَّمان اليناسبعين فعالً  -17

  يكتب ) 4  تنظرين) 3  تسمعانِ) 2  أخَذنا  )1
 :في ترتيب األَعداد الخطأعين  -18

  أربع  –ثالث  –إثنانِ  –واحد ) 2    سبعة  –خمسة  –أربعة  –ثالثة  )1
  ي الثَّمان –سبع  –ست  –خمس ) 4    عشرة –تسعة  –ثمانية  –سبعة ) 3

 : عين الصحيح في تناسب الضمير مع الفعل -19

  أَنتُنَّ: تفتحينَ ) 4  أنا: أفتح ) 3  أنتم: تظلمان ) 2  هم : تصبرون  )1
 »تَطرقينَ الباب بشدةٍ . . . « كدام كلمه مناسب جاي خالي است؟  -20

1( 2  أنت (أنتنّ) 4  هي) 3  أنت  

 عربيهاي  سؤال

  عربي 
 11تا  1ي ها  صفحه



  
   6: ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره(ي نهم  پايه  95مهر  9آزمون غيرحضوري 

 
  

  
 ؟ت خداوند نامحدود استكدام عبارت ناظر بر توان محدود انسان در شناخ -21

  ما عرفناك حق معرفتك) 2    و من يشاق اهللا )1

 و ان اهللا شاكرا عليما) 4    ولكن الناس انفسهم يظلمون) 3

ي خداوند در آن، باكدام مصـرع ابيـات    ، با توجه به صفت مطرح شده»انّه يعلم الجهر و ما يخفي«: ي انعام سوره 59ي  ي شريفه آيه -22

  بيشتري دارد؟سنايي ارتباط مفهومي 

  بري از بيم و اميدي، بري از عيب و خطايي) 2  تو حكيمي، تو عظيمي، تو كريمي، تو رحيمي )1

  همه نوري و سروري، همه جودي و سخايي ) 4  همه عزي و جاللي، همه علمي و يقيني) 3

  )بعد از :مؤخر ( …اوست،  …» سبحان ربي العظيم و بحمده«ي  در ستايش خداوند كه بنابر عبارت شريفه -23

 .ايم خدا را ستوده و صفات ثبوتي او را بيان كرده -مقدم بر تسبيح) 1

 .ايم خداوند را از هر نقص و عيبي منزه دانسته -مقدم بر حمد) 2

  .ايم خدا را ستوده و صفات ثبوتي او را بيان كرده -مؤخر از تسبيح) 3

  .ماي خداوند را از هر نقص و عيبي منزه دانسته -مؤخر از حمد) 4

 ؟كند نميبا توجه به متن كتاب درسي كدام گزينه متن زير را به درستي كامل  -24

  »…ها را  با اين قوانين انسان خواهد با احكام و قوانينش قصد سخت گرفتن بر بندگانش را ندارد بلكه ميخداوند «

 . ها دور كند ها و ناپاكي از پليدي) 1

  . سوق دهد به سوي زندگي سرشار از سعادت در اين جهان) 2

  .به بهشتي آباد و پرنعمت در آخرت هدايت نمايد) 3

  .مورد امتحان الهي قرار دهد تا نياتشان برمال شود) 4

هـاي شـناخت صـفات     يـك از راه  ، بـه كـدام  »هر ورقش دفتري است معرفت كردگـار / برگ درختان سبز در نظر هوشيار«بيت  -25

  .است …يعني خداوند » الودود«خداوند اشاره دارد و صفت 

  ي بندگان  دهنده ياري -تفكر در كتاب خلقت) 2  دوستدار بندگانش  -تفكر در كتاب خلقت) 1

  ي بندگان دهنده ياري -تفكر در كتاب آسماني) 4  دوستدار بندگانش  -تفكر در كتاب آسماني) 3

 هاي آسماني  پيامهاي  سؤال
  

  آسماني هاي پيام
  

  20تا  11ي  صفحه
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  .رندهاي بيروني دا نسبت به سياره… ، تعداد قمر …ي خورشيدي كه  هاي دروني منظومه سياره -26

  تري كم -داراي سطوح سنگي و جامد هستند) 1

  تري بيش -داراي سطوح سنگي و جامد هستند) 2

  تري كم -اند از گازهاي مختلفي تشكيل شده) 3

  تري بيش -اند از گازهاي مختلفي تشكيل شده) 4

بـر حسـب    ان تا نصـف النهـار مبـدأ   ي هر مك اند و فاصله بندي شده درجهدرجه،  …ي مدارها بين  مدار مبدأ، صفر درجه است و بقيه - 27

  .شود مي  ناميده …، درجه

  طول جغرافيايي -90صفر تا ) 2  عرض جغرافيايي -90صفر تا ) 1

  عرض جغرافيايي -180صفر تا ) 4  طول جغرافيايي -180صفر تا ) 3

  است؟ نادرستكدام يك از تعاريف زير  -28

 اول پاييز و بهاربرابر شدن مسير منطقه روشن و تاريك زمين در : اعتدالين) 1

  ي جنوبي اول دي ماه در نيمكره: انقالب زمستاني) 2

  ي شمالي اول تيرماه در نيمكره: انقالب تابستاني) 3

  روزه 366سال : سال كبيسه) 4

   )ترتيب به(.است. . . و خورشيد يك . . . زمين يك  -29

  سياره  –سياره ) 2    ستاره   –ستاره ) 1

  ستاره  –سياره ) 4    سياره  –ستاره ) 3

  كند و در مغرب غروب، علت آن كدام است؟ بينيم كه از مشرق طلوع مي ما هر روز در آسمان، خورشيد را مي -30

 . آيد جا شدن خورشيد در آسمان پديد مي شود كه به دليل جابه جايي حركت ظاهري ناميده مي اين جابه) 1

  .شود و تاريك شدن نقاط مختلف زمين مي گويند كه باعث روشن جايي خورشيد حركت وضعي مي به اين جابه) 2

  .گيرند ي زمين در مقابل آن قرار مي چرخد و نقاط مختلف كره شود بلكه زمين مي در واقع خورشيد جابجا نمي) 3

  .شود شود و در واقع طلوع و غروب خورشيد به دليل حركت ظاهري زمين ديده مي جا نمي خورشيد جابه) 4

  

  

  مطالعات اجتماعي
  

 14تا  1ي  ها صفحه

 مطالعات اجتماعي هاي  سؤال
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31- Reza’s room is always clean. He is a n__ __ t boy. 
1) e / a  2) a / e  

3) i / e  4) e / e 

32- My sister is a pat__ __ nt nurse. 

1) e / a  2) i / e  

3) e / i  4) i / a 

33- He always helps me with my l__ __ __ __ ns. 

1) e / s / o / s  2) e / s / s / o 

3) e / s / o / o  4) e / e / s / o 

 

 
 

34- They don’t speak with people who are … to animals. 

1) difficult  2) brave 

3) cruel  4) good 

35- Please be … ! I have a headache today. 

1) quiet  2) selfish 

3) famous  4) interesting 

36- My father likes animals very much, he …on a farm and raises animals. 

1) listens  2) answers  

3) sleeps  4) works 

37- The teacher has many problems with her. She is a/an … student. 

1) careless  2) brave 

3) angry  4) rich  

38- I ask my friend to help me … my homework. 

1) come  2) do  

3) call  4) go 

39- I have a cold. Stay at home and relax is a/an … advice. 

1) upset  2) cold  

3) helpful  4) short 

 

 

 
 

40- Mother: "What’s your maths teacher like?" 

Sara: "She’s very … and doesn’t have any friends." 

1) funny  2) serious  

3) kind  4) clever 

 هاي انگليسي سؤال

Part A: Dictation 

انگليسي
  

 20تا  15هاي   صفحه

Part C: Conversation  

Part B: Vocabulary 
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 ؟ كند نميفرد را مشخص  ي منحصربه يك مجموعه ،كدام عبارت -41

  ي ملّي هاي سعدي در مخزن كتابخانه كتاب )1

  ي موالنا هاي با حجم كم درباره كتاب )2

  ي دانشگاه تهران ي سعدي به زبان انگليسي در مخزن كتابخانه شده هاي ترجمه كتاب )3

  موالنا ي ي استاد فروزانفر درباره شده هاي چاپ كتاب )4

اگر  -42      x y , x y  2 2 xباشد، حاصل  12 y  كدام است؟ 

1( 9    2( 6   

3( 12     4( 27-   

Aي دو مجموعه - 43 { ,x} Bو 2 { , x y} 4 حاصل . با هم برابرند
y

x كدام است؟   

1(
1
2    2( 2-  

3(1
2    4 (2  

اگر  -44  A ,1 1 و  2   A ,2 1 هـاي   چنـد برابـر تعـداد زيرمجموعـه     A1ي  هاي مجموعـه  باشد، تعداد زيرمجموعه 2

 است؟  A2ي  مجموعه

1( 1    2( 1
2   

3( 2     4( 4   

اگر  -45 A , 2   كدام يك از روابط زير صحيح است؟ ،باشد 5

1(   A2  

2( A2  

3(   A2    

4( A  

  رياضي هاي رياضي سؤال
 14تا  1ي ها  هصفح
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عددي طبيعي و  nاگر  -46 nA n,n ,n  1 A ي مجموعه باشد، 2 A A2 6 4   چند عضو دارد؟ 

1( 4    2( 7  

3( 5    4( 128  

ي  مجموعـه  B، 3ي مضارب طبيعـي عـدد    مجموعه Aاگر به ترتيب . به صورت زير است Cو  A ،Bي  نمودار ون سه مجموعه -47

ممكـن   nتـرين مقـدار    يكي از اعداد نمودار باشـد، كوچـك   nو  7ي مضارب طبيعي عدد  مجموعه C، 5مضارب طبيعي عدد 

 كدام است؟  

1( 21  

2(  105  

3( 135  

4( 210  

Bاگر  -48 C C  وA B B باشد، كدام گزينه همواره درست است؟  

1( A B C   

2( C B A   

3( A C B     

4( A B C   

Nx|{A{اگر   - 49 x  Zx|{B{و 3 |x|  ABي  هاي مجموعه باشد، تعداد زيرمجموعه 3  كدام است؟ )|   .)نماد قدرمطلق است |

  صفر )2    4 )1

3( 2    4 (1  

كـه  باشد  100تر از  وچكي اعداد طبيعي ك مجموعه Bپذيرند  و  بخش 2كه بر باشد  20تر از  وچكي اعداد طبيعي ك مجموعه Aاگر - 50

)BA(ي مجموعه ،پذيرند بخش 4بر  ي زير است؟ برابر كدام مجموعه 

  . كه زوج هستند 100ز تر ا وچكي اعداد طبيعي ك همه )1

  .پذير هستند بخش 4كه بر  100تر از  وچكي اعداد طبيعي ك همه )2

  .پذير نيستند بخش 4كه زوج هستند، ولي بر  20تر از  وچكي اعداد طبيعي ك همه )3

  .پذير هستند بخش 4كه بر  20تر از  وچكي اعداد طبيعي ك همه )4
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نفـر فقـط    15نفر فقـط رنـگ سـبز،     12نفر،  90هاي سبز، زرد و سفيد از جمع  در يك بررسي آماري در مورد عالقه به رنگ -51

 14دانـيم   اند، ولي مـي  دانيم چند نفر هر سه رنگ را انتخاب كرده نمي. نفر فقط رنگ سفيد را انتخاب كردند 23رنگ زرد و 

هـاي سـبز و سـفيد را انتخـاب      نفر حداقل رنگ 18هاي زرد و سفيد و  نفر حداقل رنگ 19هاي سبز و زرد،  نفر حداقل رنگ

 اند؟ اند، دقيقاً چند نفر هر سه رنگ را انتخاب كرده اي نداشته نفر به هيچ كدام از اين سه رنگ عالقه 7اگر بدانيم . اند كرده

1( 9  2( 10   3( 8   4( 14   

اگر  -52    A , ,    و B ,   ي  باشد، مجموعهA B  چند زيرمجموعه دارد؟ 

1( 1    2( 2  

  صفر )4    4 )3

 مشخص شده است؟  نادرستاعضاي كدام مجموعه  -53

1(    x W | x ,    2 1 1 2 2  

2(    x N | x , , , ...  2 1 2 3    

3(    x Z | x x , , , ...    3 2 1 3 2 1  

4(    x Z | x x ..., , , , ...    2 2 1 1  

54- A ي اعداد اول،  مجموعهB و  10ي اعداد طبيعي كوچكتر از  وعهمجمC ي حاصل  مجموعه. ي اعداد طبيعي زوج است مجموعه

از عبارت    A B A C .  . . . 

    .تهي است و عضوي ندارد )1

  .يك عضو دارد )2

    . سه عضو دارد )3

  . شمار عضو دارد بي )4

  .)مجموعه هستند Cو  A ،B( كدام گزينه همواره صحيح است؟ - 55

xاگر )1 A  وA B  ،باشدx Bاست.  

Aاگر )2 B  وB C  ،باشدA Cاست.  

xاگر )3 A  وA B ،باشدx Bاست.  

Aاگر )4 B  وB C  ،باشدA Cاست.  
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AA},,,{اگر - 56 654321  و},{A 631 صحيح است؟ وارههمهاي زير  يك از گزينه باشد، كدام 

1( { , } A 24 5  

2( A 26  

3( { } A 23   

4(A A1 2  

 ي تهي است؟  هاي زير يك مجموعه كداميك از مجموعه -57

1(      

   3ي اعداد اول كوچكتر از  مجموعه )2

3(      

   28و  24ي اعداد اول بين  مجموعه )4

 ؟نيستهاي زير لزوماً صحيح  يك از عبارت كدام -58

Aباشد،  5عدد  طبيعي ي ها عليه ي مقسوم مجموعه Bو  25عدد  طبيعي ي ها عليه ي مقسوم مجموعه Aاگر  )1 B B خواهد بود.  

ي مقسـوم   نيز از تعداد اعضـاي مجموعـه   C طبيعي عدد هاي عليه ي مقسوم د، تعداد اعضاي مجموعهباش D عدد بزرگتر از C عدد اگر )2

  . خواهد بود بيشتر Dعدد  طبيعي هاي  عليه

  .كمتر است رقمي يكي اعداد طبيعي فرد  از تعداد اعضاي مجموعه رقمي يكي اعداد طبيعي زوج  تعداد اعضاي مجموعه )3

  . ، دو زيرمجموعه دارد2پذير بر  ي اعداد اول بخش مجموعه )4

ي  هاي مجموعه تعداد زيرمجموعه -59      A , , , , , , , , 1 1 3 11 3 1 3  كدام است؟ 3

1( 16    2( 32    

3( 8    4( 4  

  ؟مطابقت داردبا كدام گزينه  مقابلقسمت هاشورخورده در نمودار ون  -60

1()DCB(A    

2 (DCB   

3 (D)CBA(   

4 ()DB()CB(     
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 ؟ نيستكدام عنصر با بقيه مشابه  خواص -61

1 (Ne10    2 (N7  

3 (He2    4 (Ar18  

  + ............گاز هيدروژن  →گاز آمونياك   ؟  كند يكدام گزينه در واكنش مقابل، جاي خالي را به درستي پر م -62

 گوگرد) 2    نيتروژنگاز ) 1

  اكسيد   كربن دي) 4    اكسيژنگاز ) 3

 . . .  . تركيب  اكسيژنبا  مس،. . . طال  -63

  شود همانند ـ مي) 2    شود همانند ـ نمي) 1

  شود مي ـ برخالف) 4    شود برخالف ـ نمي) 3

  .  . . .ي نيتروژن در طبيعت نقش  داران، در چرخهي پيكر جان تجزيه. . . آذرخش  -64

  دارد –برخالف  )2    ندارد -برخالف  )1

  دارد -همانند ) 4    ندارد -همانند  )3

 هستند؟  نافلزچه تعداد از عناصر زير  -65

  »، آهن، فسفر، طال، روي، منيزيمكربنگوگرد، مس، نيتروژن، «

1 (3    2 (4  

3 (5    4 (6  

 .الكترون دارد. . . وئور در مدار الكتروني آخر خود، عنصر فل. . . عنصر كلر،  -66

  9برخالف ـ ) 2    9همانند ـ ) 1

  7ـ  برخالف) 4    7همانند ـ ) 3

 ترين درصد را دارد؟ ي زمين و كدام عنصر در بدن انسان بيش به ترتيب از راست به چپ، كدام عنصر در پوسته -67

  اكسيژن ـ اكسيژن) 2    سيليسيم ـ كربن) 1

  اكسيژن ـ كربن) 4    ـ اكسيژنسيليسيم ) 3

  علوم تجربي
  12تا  1ي  ها صفحه

 تجربي علومهاي  سؤال
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 ؟ نيستهاي عنصر مس درست  ي ويژگي يك از موارد زير درباره كدام -68

  .زند زودتر از آهن زنگ مي) 2  .رسانايي الكتريكي زيادي دارد) 1

  .براي توليد ظروف آشپزخانه كاربرد دارد) 4    . قابليت مفتول شدن دارد) 3

 است؟   Beمشابه كدام عنصر از نظر تعداد الكترون مدار آخر  -69

1(Al13    2( B5  

3( Mg12    4 (S16  

 است؟ نادرستكدام گزينه  -70

  . شود نيتروژن به صورت دو اتمي در هوا يافت مي) 2  . ها داراي يون فلوئوريد هستند اغلب خمير دندان )1

  .سلولز در ساختار خود اكسيژن دارد) 4  . ي زمين عنصر سديم وجود ندارد در پوسته )3

 يك پليمر طبيعي است؟ ماده، كدام -71

  سولفوريك اسيد) 2    استيرن پلي) 1

  سلولز) 4    آمونياك) 3

 است؟  درستكدام گزينه در خصوص يك مولكول آمونياك و يك مولكول سولفوريك اسيد  -72

  . به تعداد برابر اتم هيدروژن وجود دارد در ساختار هر دو،) 1

  . ها عناصر نافلزي وجود دارد در ساختار هر دوي آن) 2

  .ها، برابر است كننده در ساختار آن هاي شركت ي اتم تعداد مدارهاي الكتروني همه) 3

 .ها با هم برابر است كننده در ساختار هر دوي آن هاي شركت تعداد اتم) 4

 است؟ نادرستص مدل اتمي بور براي اتم عنصرهاي اكسيژن و گوگرد كدام مقايسه در خصو -73

  . ي اتم در حركتند ها به دور هسته در هر دو اتم، الكترون) 1

  . هاي الكتروني دور هسته در هر دو اتم يكسان است تعداد اليه) 2

  . ي الكتروني آخر وجود دارد الكترون در اليه 6در هر دو اتم، ) 3

 . الكترون وجود دارد 2ي الكتروني اول  در اليه در هر دو اتم،) 4
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 است؟ نادرستيك از موارد زير  كدام. ريزيم مقداري كات كبود را در يك بشر حاوي آب خالص مي -74

  .شود رنگ حاصل مي پس از حل شدن كات كبود در آب، محلولي آبي) الف

  .دهد ير رنگ مياز جنس منيزيم در اين محلول بياندازيم، محلول تغي  اگر يك تيغه) ب

  .دهد از جنس آهن در اين محلول بياندازيم، محلول تغيير رنگ نمي  اگر يك تيغه) پ

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

 كند؟  ي محافظ زمين در برابر پرتوهاي فرابنفش عمل مي كدام يك از تركيبات حاوي اكسيژن، به عنوان يك اليه -75

1 (H SO2 4  2 (O3  3 (O2  4 (مس اكسيد  

 دهد؟  شود و با اكسيژن به شدت واكنش مي هاي اتمي بور زير مربوط به يك فلز فعال است كه با چاقو بريده مي كدام يك از مدل - 76

  

1 (  2(   3(   4 (  

  

 هاي قلب ما مؤثرند؟ ده، در فعاليتدر كدام گزينه هر دو عنصر نام برده ش -77

  آلومينيوم ـ پتاسيم) 2    آلومينيوم ـ آهن ) 1

  سديم ـ پتاسيم) 4    سديم ـ آلومينيوم) 3

 است؟ نادرستچه تعداد از جمالت زير  -78

  . توان استفاده كرد از فسفر براي ساخت كبريت مي) الف

  .ي نيستبر روي يك كاال، يعني كاالي مورد نظر دورانداختن عالمت ) ب

  .جامد هستند در دماي اتاق سديم و گوگرد هر دو) پ

  سه) 4  دو) 3  يك) 2  صفر) 1

Be«  ؟  هاي مقابل، تعداد مدارهاي الكتروني با هم برابر است در چند تا از اتم -79 He Cl F N   «  

  دو) 4  سه )3  چهار )2  پنج )1

 ؟ندارديك از موارد زير كاربرد  سولفوريك اسيد در كدام -80

  توليد آمونياك) 4  خودروسازيصنعت ) 3  توليد كودهاي شيميايي) 2  توليد رنگ) 1
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  ي پاسخي پاسخ  دفترچهدفترچه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  ) وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم
  021021--64636463: : 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
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 )سپيده فلّاحي(           »2«ي گزينه - 1

  ي خود چيزي را تأييد و ثابت كردناذعان كردن، با گفته: اقرار

 )سپيده فلّاحي(        »1«ي گزينه - 2

    .شودرود و منحرف نميآن كه به راه راست مي: روراست/ نهادن سرنوشت، فرمان خدا، ارج: تقدير/ ها رنگ: الوان

  )مرجان محمدي(    »2«ي گزينه - 3

  سرها، رازها: اسرار/ پافشاري : اصرار

 . استنوشته شده» اصرار«مد نظر است كه به اشتباه » اسرار«در ابيات صؤرت سؤال، 

 )مرجان محمدي(                                     »4«ي گزينه - 4

ي بلخ از كارنامه. عري مداح بود، ولي پس از مدتي به عرفان روي آوردسنايي غزنوي شاعر قرن ششم هجري قمري بود كه در آغاز شا

 . زيستدقّت كنيد سعدي شيرازي در قرن هفتم مي. آثار اوست

 )پورسپهر خان(    »2«ي گزينه - 5

هاي ، واژه»4«و »  3«هاي ترتيب در ابيات گزينهبه همين . است» نيست«مسند فعل » درست«، »دعوي درست نيست«ي در جمله

-به كار رفته است و مسند نمي» وجود ندارد«به معناي » نيست«فعل » 2«ي در بيت گزينه. مسند هستند» داغ«و » جور«، »صادق«

  . آرامش وجود ندارد، و اگر وجود دارد، در مجاورت يارِ محرم است در جهان، : پذيرد

 )وزيريمحمدامين زمان(         »3«ي گزينه - 6

ها در ادبيات عرفاني ما بر آن تأكيد شده است، ناتواني عقل است در فهم بسياري از چيزها و يا انجام بسياري از يكي از مفاهيمي كه بار

  : ها بازگرداني و مفهوم ابيات گزينه. كارها

 .شودي ياقوت انار عاجز ميي زرين انگور، حيران و فهم از حقّهعقل، از خوشه: »1«ي گزينه

رساند، فضلِ برد و به او ميچه تو را به نزديكيِ او ميآن). خدا(كند، اما تنها تا درگاه او راهنمايي و راهبري ميعقل تو را :»2«ي گزينه

  .اوست

  . اي برادر كار عقل مكتسب همين سه چيز است. كنمورزم و يزدان را طاعت ميگويم، علم ميراست مي: »3«ي گزينه

  تواند او را به عقل و حواس بشناسد؟ا بشناس، و اال چه كسي ميگفت مر) خدا(كرمِ او : »4«ي گزينه

 هاي فارسي پاسخ سؤال
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 )حميد اصفهاني(    »3«ي گزينه - 7

  : در ساير ابيات. نهاد است» انديشه«، »يابدانديشه به او راه نمي«ي در جمله

  . است و متمم استآمده» از«ي اضافه پس از حرف» انديشه«: »1«ي گزينه

  .است» ببرد«مفعولِ فعلِ » انديشه«، »ي خطا را ببرد، انديشه)باده(اين معجون «ي در جمله: »2«ي گزينه

  . به وضوح نهاد است» انديشه«، »ي عقل معتبر نيستانديشه«ي در جمله: »3«ي گزينه

  . اليه استمضاف» انديشه«، »رخ انديشه«در گروه : »4«ي گزينه

 )حميد اصفهاني(     »1«ي گزينه - 8

هم به دري » اميد«توان گفت چنين ميهم. استاست كه عشق آن را خراب كردهبه بنايي تشبيه شده» عقل«، »1«ي در بيت گزينه

  .  استآن را از بين برده» جور«تشبيه شده است كه 

-گر تشبيه ميتوان گفت شاعر چيزي را به چيزي ديدر اين آرايه، مي. هم آشنا خواهيد شد» استعاره«ي هاي بعد با آرايهدر سال: نكته

تشبيه » بنا«به » عقل«را نيز مانند » اميد«توان گفت شاعر براي مثال، در اين بيت مي. آوردكند، اما تنها يكي از آن دو را در شعر مي

أثيري در ي تشبيهي بگيريم يا استعاري، ترا اضافه» در اميد«در هر حال اين كه ما . را در كالم خود نياورده است» بنا«است اما كرده

  . جواب ندارد و مصراع نخست بيت در هر حال تشبيه دارد

 )پورسپهر خان(    »2«ي گزينه - 9

 .بخشي دارنداند و اين ابيات جانمخاطب واقع شده» 4«و » 3«، »1«هاي در ابيات گزينه» سرو جويبار«و » گل«، »صبا«

     )كتاب كار(   »3«ي گزينه  -10

بازگرداني و مفهوم . توان خدمت كردا را چنان كه هست ستايش كرد، بايد او را چنان كه ميتوان خدگويد نميبيت صورت سؤال مي

  : ها ابيات گزينه

خواهي، به بيت خطاب به شخصي سروده شده است كه ناسزايان را، يعني كساني را كه سزاوار نيستند، از بهر طمع و زياده: »1«ي گزينه

 . تجد و شوخي در سخن خود بسيار ستوده اس

است كه خود شاعر، حتّي در طول صد قرن و حتّي با گويد شاه بيتي سرودهبيت از يكي از شاعران درباري است كه مي: »2«ي گزينه

  . تواند آن را بستايدنمي صد زبان، 

در ناالن بودن؛ و ) خداوند(شب و روز به پيش او : كندجا و درست خداوند اشاره ميبيت به ناتواني انسان در ستايشِ به: »3«ي گزينه

  . ، او را ستايش كردنحد توان

آنان : ـ خطاب به كساني است كه در ستايش و نكوهش ديگران، رفتار درستي ندارند» 1«ي بيت ـ به مانند بيت گزينه: »4«ي گزينه

 .دكنني ستايش هستند، نكوهش ميستايند و آنان را كه شايستهي نكوهش هستند ميرا كه شايسته
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 )درويشعلي ابراهيمي(       »2«ي گزينه -11

  )ي+سرور(شادي من : سروري / افزون كرد  –زياد كرد : زاد / خدايم : إلهي / كارهايم : أموري / كنم  شروع مي: أبدأ 

  . از موارد نادرست است) شادي ها: (»4«ي  و در گزينه) شروع كرديم: (»3«ي  ، در گزينه)كند  زياد مي –كارها : (»1«ي  در گزينه
 )معصومه طبيبي(       »1«ي گزينه -12

  . باشند مفعول مي» ك، المال«هاي  واژه» أنت تحرُس المالَ «و » العلم يحرُسك« در جمالت . باشد مي» برتر«به معني » خيرٌ«
 )سيد محمدعلي مرتضوي(     »3«ي گزينه -13

  : هاي نادرست تشريح گزينه
  . است» داناترين«به معناي » أعلم«: »1«ي  گزينه
  . در ترجمه، زايد و اضافي است» بيشتر«: »2«ي  گزينه
  . است» كنند ظلم مي«فعل مضارع به معناي » يظلمون«: »4«ي  گزينه

 )سيد محمدعلي مرتضوي(    »4«ي گزينه -14

ي چهارم، مفهوم مناسبي را ارائه  تنها گزينه.) كشنده استرسانَد و بسيارش،  سخن مانند داروست، اندكش سود مي(ي عبارت  با توجه به ترجمه
  .دهد نمي

 )معصومه طبيبي(      »1«ي گزينه -15

با توجـه  . مناسب است» األول«صورت  مذكر است لذا عدد براي آن به: بهار؛ اليوم : الرَّبيع  –پاييز : كند؛ الخريف  شروع مي: يبدأٌ  –شود  شروع مي: يبتدئُ 
  . باشد درست مي» صبحانه«به معني » الفَطور«صحيح است و با توجه به عبارت كه در مورد خوردن در صبح است، » هم«، ضمير »يأكُلونََ«به فعل 

 )معصومه طبيبي(      »4«ي گزينه -16

  »جمع مذكر غايب –خواهند دانست  –مستقبل «: و سوف يعلَمون » جمع مذكر غايب –مضارع : دهند  قرار مي: يجعلونَ«ها عبارتند از  فعل

 )درويشعلي ابراهيمي(      »1«ي گزينه -17

  . ها افعال مضارع هستند است در حالي كه ساير گزينه) گذشته(فعل ماضي » أخذنا«فعل 
 )درويشعلي ابراهيمي(      »1«ي گزينه -18

  . رتيب اعداد درست آمده استت» 4«و » 3«، »2«هاي  در گزينه. درست است) ستَّة –خمسة  –أربعة  –ثالثة (به صورت » 1«ي  زيرا گزينه

 )درويشعلي ابراهيمي(      »3«ي گزينه -19

ي  در گزينـه . كه آن هم براي اول شخص مفرد است، تناسب دارد) أنا(است و با ضمير ) اول شخص مفرد(ي متكلّم وحده  فعل مضارع براي صيغه» أفتح«فعل 
  . تناسب دارد) أنت(با ضمير ) تفتحين(فعل » 4«ي  و در گزينه» أنتما«با ضمير » تظلمان«فعل » 2«ي  ،  در گزينه)أنتم(با ضمير » تصبرون«فعل » 1«

 )خديجه عليپور(     »2«ي گزينه -20

  . كند با آن مطابقت مي» أنت«فعل مضارع و مفرد مؤنث مخاطب است كه ضمير » تطرقينَ« 

 هاي عربي پاسخ سؤال



  
    19 :ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره(ي نهم  پايه  95 مهر 9آزمون غيرحضوري 

 

  
  

 )معصومه طبيبي(     »2«ي گزينه -21

) ص(به همين دليل است كه رسول خـدا  . هاي محدود خود، امكان شناخت كامل خداوند نامحدود را نداريم ه دليل تواناييها ب ما انسان

 ».ي توست، تو را نشناختيم چنان كه شايسته آن: ما عرفناك حق معرفتك«: فرمايد مي

 )معصومه طبيبي(     »3«ي گزينه -22

» همـه علمـي و يقينـي   «نگر علم و آگاهي خداوند بر همه چيز است و اين صفت در عبارت ، بيا»انّه يعلم الجهر و ما يخفي«ي  ي شريفه آيه

 .نيز بيان شده است

 )سكينه گلشني(   »3«ي گزينه -23

، موخر از )بحمده(، ستايش خداوند »سبحان ربي العظيم و بحمده«عبارت در . داريم در حمد و ستايش، همواره صفات ثبوتي خدا را بيان مي

 .بيان شده است) ان ربيسبح(تسبيح او 

 )سكينه گلشني(    »4«ي گزينه -24

ها دور  ها و ناپاكي ها را از پليدي خواهد با اين قوانين انسان خداوند با احكام و قوانينش قصد سخت گرفتن بر بندگانش را ندارد بلكه مي

  .پرنعمت در جهان آخرت هدايت نمايدها را به سوي زندگي سرشار از سعادت و خوشبختي در اين جهان و بهشتي آباد و  كند و آن

 )حامد دوراني(     »1«ي گزينه  -25

  .دوستدار بندگانش استخداوند ، يعني »الودود«. بيت مذكور بيانگر تفكر در كتاب خلقت است

 هاي آسمانهاي پيامپاسخ سؤال
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 )سكينه گلشني(     »1«ي گزينه -26

هـاي   تـر از سـياره   است، سطوح سنگي و جامد دارند و تعداد قمرشـان كـم  ه ي خورشيدي كه زمين يكي از آن هاي دروني منظومه سياره

  .باشند بيروني است كه از خورشيد دورتر مي

 )سكينه گلشني(     »2«ي گزينه -27

  .اند بندي شده درجه ي شمالي يا جنوبي درجه90ي مدارها بين صفر تا  ، صفر درجه است و بقيه)مدار مبدأ(مدار استوا 

ي آن مكان با نصف النهار مبدأ برحسب درجه و عرض جغرافيايي هر مكـان عبـارت    كان عبارت است از فاصلههر م» طول جغرافيايي«

  .ي آن مكان با مدار استوا برحسب درجه است از فاصله

 )سكينه گلشني(     »2«ي گزينه -28

  .ي شمالي است انقالب زمستاني، اول دي ماه در نيمكره

 )سكينه گلشني(     »4«ي گزينه -29

  . ستاره و زمين يك سياره استخورشيد يك 

 )سكينه گلشني(     »3«ي گزينه  -30

چرخـد و نقـاط    شود بلكـه زمـين مـي    جا نمي جايي يا حركت خورشيد در آسمان، حركت ظاهري است در واقع، خورشيد جابه اين جابه

 .گيرند درپي در مقابل خورشيد قرار مي ي زمين پي مختلف كره

 هاي مطالعات اجتماعيپاسخ سؤال
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 )مرجان شيخي(       »1«ي گزينه   -31

 ».او يك پسر منظم است. اطاق رضا هميشه تميز است«: ي جمله ترجمه

  .است ”neat“ ي امالي صحيح واژه :نكته
 )مسعود پيربداقي(       »2«ي گزينه   -32

 ».خواهرم يك پرستار صبور است«: ي جمله ترجمه

  .است ”patient“ ي امالي صحيح واژه :نكته
 )مسعود پيربداقي(         »2«ي گزينه -33

 ».كندهايم كمك ميدرس دراو هميشه به من «: ي جمله ترجمه

  .است ”lessons“ ي امالي صحيح واژه :نكته
 )زهره جوادي(        »3«ي گزينه -34

 ».كنندها با افرادي كه با حيوانات ظالم هستند، صحبت نميآن«: ي جمله ترجمه

  خوب) 4  ظالم) 3  شجاع) 2  مشكل) 1
 )زهره جوادي(       »1«ي گزينه   -35

 ».من امروز سردرد دارم! لطفاً ساكت باشيد«: ي جمله ترجمه

  خودخواه) 2    ساكت) 1
  جالب) 4    مشهور) 3

 )مرجان شيخي(       »4«ي گزينه   -36

 ».دهدكند و حيوانات را پرورش ميپدرم حيوانات را خيلي زياد دوست دارد، او در يك مزرعه كار مي«: ي جمله ترجمه

  جواب دادن) 2    گوش دادن) 1
  كار كردن) 4    خوابيدن) 3

 )مسعود پيربداقي(         »1«ي گزينه -37

 ».دقت استآموز بيوي يك دانش. معلم مشكالت زيادي با او دارد«: ي جمله ترجمه

  شجاع) 2    دقتبي) 1
  ثروتمند ) 4    عصباني) 3

 )زهره جوادي(         »2«ي گزينه -38

 ».من در انجام تكاليفم كمك كندخواهم كه به از دوستم مي«: ي جمله ترجمه

  انجام دادن) 2    آمدن) 1
  رفتن) 4    ناميدن) 3

 )زهره جوادي(        »3«ي گزينه -39

 ».يك نصيحت مفيد است كردنو استراحت  ماندندر خانه . ام سرما خورده من«: ي جمله ترجمه

  سرد) 2    ناراحت) 1
  كوتاه) 4    مفيد) 3

 )مرجان شيخي(       »2«ي گزينه   -40

  »معلم رياضي شما چطور است؟: مادر«: جملهي  ترجمه
 ».او خيلي جدي است و هيچ دوستي ندارد: سارا«

  جدي) 2    جالب) 1
  باهوش) 4    مهربان) 3

 زبان انگليسي هايپاسخ سؤال
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  )بنيامين قريشي(    »2«ي گزينه -41

  . ها، عضويت معين اعضاي آن است هاي مجموعه دقت كنيد يكي از شرط 

 .كند ي مشخص را معرفي نمي يك مجموعه» 2«ي  چه مقداري است، عبارت گزينه» حجم كم«چون معلوم نيست 

  )حميد گنجي(    »4«ي گزينه -42
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 )سادات هاني بهاره(     »2«ي گزينه -43
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  )حميد گنجي(   »3«ي گزينه -44

. زيرمجموعه دارد 4عضو است بنابراين  2داراي  A1ي  مجموعه         , , , ,1 2 1 2.  

. زيرمجموعه دارد 2عضو است بنابراين  1داراي  A2ي  مجموعه     , ,1 2.  

A

A
 1

2

4 22  

  )حميد گنجي(    »1«ي گزينه -45

ي  بنابراين مجموعه. A2است، يعني  Aي  عضو مجموعه 2عدد  2 ي  زيرمجموعهA يعني  ،است  A2 . در ضمن   

Aهاست، يعني  ي مجموعه ي همه ي تهي است كه زيرمجموعه مجموعه  .  

  )حميد گنجي(    »2«ي گزينه -46
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  . عضو دارد 7اين مجموعه 

  

 هاي رياضي پاسخ سؤال

  ي  هاي مجموعه تعداد زيرمجموعه
 ي  هاي مجموعه تعداد زيرمجموعه
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  )حميد گنجي(    »2«ي گزينه -47
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عدد   3 5 7  .زمان دارد خاصيت را هم 3است و كوچكترين عددي است كه هر  7و هم مضرب  5، هم مضرب 3هم مضرب  105

  . عدد را خواسته است 3م اين .م.در واقع اين سؤال، ك
  

  ) 66 -كنكور آزاد رياضي (    »2«ي گزينه -48

C B A   
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B C C   

B A   

 

A B B   

  

 )سادات هاني بهاره(    »3«ي گزينه -49

...},,,,{B 321 3333    و....},,,,{A 4321 3333  

Bبنابراين  A يك عضو و در نتيجه دو زيرمجموعه دارد.  B A { } { }  3 1  

 )مصطفي فرزانه(   »3«ي گزينه -50

},...,,,,{B},...,,,,,{A 9616128418108642   

},,,,{BA 18141062  

)BA(ي  بنابراين مجموعه  پذير نيستند بخش 4است كه زوج هستند ولي بر  20از  تر كوچكي اعداد طبيعي  ي همه مجموعه.  

  ) 74 -كنكور آزاد تجربي (    »1«ي گزينه -51

  : نابراينب. اند نفر آنان به هيچ يك از اين سه رنگ عالقه نداشته 7نفر داريم كه  90در مجموع 
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  )حميد گنجي(     »3«ي گزينه -52

.عضو دارد 2      ,         A B , , ,         

 .زيرمجموعه دارد 4            , , , ,    :ها زيرمجموعه  

  )بنيامين قريشي(    »1«ي گزينه -53

 x x x ,       2 21 1 2 2 2  

xمشخص شده است كه  داده شدهي  در مجموعه اما W يعني ،, 2  . نيست قابل قبول 2

  )بنيامين قريشي(   »3«ي گزينه -54

  A , , , , , , ... 2 3 5 7 1113  

 B , , , ..., 1 2 3 9

 C , , , , , , ... 2 4 6 8 1012  

 A B , , , 2 3 5 7

 A C  2

.سه عضو دارد     A B A C , , , , ,    2 3 5 7 2 3 5 7   

 »سيدعلي حسيني«     »4«ي گزينه -55

  :ها مثال نقض براي ساير گزينه

221121فرض كنيد: »1«ي  گزينه  x,},{A,},},{{B باشد.  

C}},,{{,B},,{,A},{فرض كنيد: »2«ي  گزينه 21321321  باشد.  

2212فرض كنيد: »3«ي  گزينه  x,},{A,}{B باشد.  

 »مصطفي فرزانه«    »1«ي گزينه -56

)AA(ي  اعضاي مجموعه 21 1ي يا عضو مجموعهA، 2ي يا عضو مجموعهAعضو 4و  5كه  از آنجايي. يا عضو هر دو مجموعه هستند و ،

1Aي  مجموعه نيستند و عضو)AA( 21 2ي  هستند، حتماً بايد عضو مجموعهA از اعضاي  ممكن استنيز  3و  6اعداد . باشند

 .درست باشند، ولي الزامي نيستند ممكن است» 4و  3، 2«هاي   پس گزينه. باشند، اما لزوماً چنين نيست 2Aي  مجموعه

  ) 68 -آزاد تجربي (    »4«ي گزينه -57

  : كنيم ها را بررسي مي ي گزينه همه



  
    25 :ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره(ي نهم  پايه  95 مهر 9آزمون غيرحضوري 

 
  . اين مجموعه يك عضو دارد و آن عدد صفر است: » 1«ي  گزينه

  . است 2اين مجموعه يك عضو دارد و آن عدد : »2«ي  گزينه

  . است اين مجموعه يك عضو دارد و آن نماد : »3«ي  گزينه

  . هيچ عدد اولي وجود ندارد و اين مجموعه تهي است 28و  24بين اعداد : »4«ي  زينهگ

  )بنيامين قريشي(    »2«ي گزينه -58

  : »1«ي  گزينه    A : , , ,B : , B A A B B   1 5 25 1 5   

  : مثال نقض: »2«ي  گزينه

 ,1 C ها عليه ي مقسوم مجموعه:  7  7  

 , , ,1 2 3 D ها عليه ي مقسوم مجموعه: 6  6  

  : »3«ي  گزينه

عضو  4 , , , 2 4 6   زوج  رقمي يكي اعداد طبيعي  مجموعه: 8

عضو  5 , , , , 1 3 5 7   فرد  رقمي يكي اعداد طبيعي  مجموعه:  9

يك عضو دو زيرمجموعه                                                                  :              »4«ي  گزينه  2  :ل  مجموعهاي اعداد او

   2پذير بر  بخش

 )راضيه انتخابي فرد(    »4«ي گزينه -59

}بنابراين دشو ها عضو جديد محسوب نمي در مجموعه عضو تكراري , , } { , }1 1 3 1 }و 3 , , } { , }1 3 3 1  Aي پس مجموعه است،3

  :است زيرصورت  به

      311 ,,A   

},{}},,{{},},,{{  :اند از عبارت Aي هاي مجموعه بنابراين زيرمجموعه 311311 

 )ا مهدويصب(    »2«ي گزينه  -60

  



  
    26 :ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره(ي نهم  پايه  95 مهر 9آزمون غيرحضوري 

 
 

  

  
  

  )زينب عماديان(    »2«ي گزينه  -61

كتاب  7ي  طور كه در جدول عناصر صفحه همان. گيرند خواص نسبتاً مشابهي دارند عناصري كه در يك ستون از جدول عناصر قرار مي

  .بينيد درسي مي

 He2 ،Ne10  وAr18  سمت چپاز (در ستون هشتم (قرار دارند ولي N7  در ستون پنجم)قرار دارد) از سمت چپ .  

 )زادگان موسيمريم (     »1«ي گزينه -62

  .ددهن در واكنش داده شده، گاز نيتروژن با گاز هيدروژن تركيب شده و گاز آمونياك را تشكيل مي

  )فر محمدعلي اديب(   »3«ي گزينه -63

  .شود با اكسيژن تركيب نمي مس،طال برخالف 

  )فريبرز كچويي(    »4«ي گزينه -64

  . ي نيتروژن در طبيعت نقش دارند ي پيكر جانداران، هر دو در چرخه آذرخش و تجزيه

  )فر محمدعلي اديب(    »2«ي گزينه -65

  و فسفر كربننيتروژن، گوگرد، : نافلزها

  آهن س، طال، منيزيم وروي، م: فلزها

  )فر محمدعلي اديب(   »3«ي گزينه -66

  .الكترون دارد 7عنصر كلر، همانند عنصر فلوئور در مدار الكتروني آخر خود، 

  )فر محمدعلي اديب(    »2«ي گزينه -67

ز ساير عناصر ي زمين ا ي زمين، درصد عنصر اكسيژن هم در بدن انسان و هم در پوسته در ميان عناصر موجود در بدن انسان و پوسته

  . تر است بيش

  )فرناز طاولي(    »2«ي گزينه -68

  . زند آهن، زودتر از مس زنگ مي

  .شود ي ظروف آشپزخانه نيز استفاده مي دانيد از مس در تهيه طور كه مي همان

  

  

  هاي علوم تجربيپاسخ سؤال
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  )زينب عماديان(   »3«ي گزينه -69

  . الكترون دارد 2نيز مشابه بريليم در مدار الكتروني آخر خود  منيزيم .الكترون دارد 2طبق مدل اتمي بور، بريليم در مدار الكتروني آخر خود  

  

:Mg12  

  

:Be4  

  )زادگان مريم موسي(   »3«ي گزينه -70

  . باشد مي ي زمين، عنصر سديم كتاب درسي آمده است، يكي از عناصر موجود در پوسته 8ي  وگو كنيد صفحه طور كه در گفت همان

  . بينيد سلولز در ساختار خود اكسيژن دارد طور كه مي كتاب درسي توجه كنيد، همان 9ي  صفحه 8شكل بخش الف به 

  )فريبرز كچويي(  )كتاب درسي 10تا  8 و 5، 4 يها صفحه( »4«ي گزينه -71

نوعي پالستيك است كه در استيرن  پليهاي كوچك هستند، سلولز يك پليمر طبيعي است و  آمونياك و سولفوريك اسيد جزو مولكول

  . گروه پليمرهاي مصنوعي قرار دارد

  )شعار جواد احمدي(    »2«ي گزينه -72

Hدر ساختار  :»1«ي  گزينه: ها بررسي ساير گزينه SO2   . اتم هيدروژن وجود داردسه ، 3NHاتم هيدروژن و در ساختار دو، 4

هاي هيدروژن، گوگرد، نيتروژن و اكسيژن شركت دارند كه با توجه به جدول عناصر  در ساختار اين دو مولكول اتم :»3«ي  گزينه

  .ها يكسان نيست ي آن كتاب درسي تعداد مدارهاي الكتروني همه 7ي  صفحه

Hيك مولكولدر ساختار  :»4«ي  گزينه SO2  .كنند شركت مياتم چهار ، 3NHكولهفت اتم و در ساختار يك مول، 4

  )شعار جواد احمدي(    »2«ي گزينه -73

  . هاي اتم وجود دارد ي الكتروني دور هسته اليه 2ي الكتروني و در اكسيژن  اليه 3در گوگرد 

  )شعار جواد احمدي(    »4«ي گزينه -74

از جنس آهن در اين محلول بياندازيم، محلول تغيير   اگر يك تيغه .شود رنگ حاصل مي ، محلولي آبيريزيم مي در آبرا كات كبود وقتي 

  .تري دارد اندازيم، سرعت كم ي منيزيمي داخل محلول مي دهد ولي اين تغيير رنگ در مقايسه با حالتي كه تيغه ميرنگ 
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  )شعار جواد احمدي(    »2«ي گزينه -75

  .هاي بااليي زمين وجود دارد در اليه O3گاز اوزون با فرمول 

  . كند ي محافظ عمل مي كند و به صورت يك اليه اين گاز از رسيدن پرتوهاي پرانرژي و خطرناك فرابنفش به زمين جلوگيري مي

  )فرناز طاولي(   »3«ي گزينه -76

است و به آساني با چاقو  پذير است كه بسيار فعال و واكنش) ستون اول از سمت چپ در جدول عناصر(اين مدل مربوط به فلز سديم 

  . شود بريده مي

  )فريبرز كچويي(    »4«ي گزينه -77

  .هاي قلب مؤثرند سديم و پتاسيم در فعاليت

  )فريبرز كچويي(    »1«ي گزينه -78

  . اند درست هستند ي جمالتي كه در اين سؤال آمده همه

  )فريبرز كچويي(   »3«ي گزينه -79

  .مدار الكتروني هستند 2همگي داراي  Beو  N  ،Fهاي  كتاب درسي، اتم 7ي  با توجه به جدول عناصر صفحه

  .باشد مدار الكتروني مي 3داراي  Clيك مدار الكتروني دارد و اتم  Heاتم  

  )فر محمدعلي اديب(    »4«ي گزينه -80

ازي خودرو سبينيد، سولفوريك اسيد در توليد رنگ، كودهاي شيميايي و صنعت  كتاب درسي مي 4ي  صفحه 3طور كه در شكل  همان

  .آيد آمونياك از تركيب گازهاي هيدروژن و نيتروژن به دست مي. كاربرد دارد
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