
این عدده که این جا می یبنید، به شما می گه 
اولین تمیرنی که در این صفحه اومده از چه 
گـرفته. قـرار  این جـا  درسـی  کاتب  صفحۂ 

می گه  شما  به  می یبنید  این جا  که  عدده  این 
از  اومده  صفحه  این  در  که  تمیرنی  آخیرن  که 
چه صفحۂ کاتب درسی در این جا قرار گرفته.

می یبنید  این جا  که  شماره ای  این 
درس یار  کاتب  صفحۂ  شماره 
نهم  پایۂ  درس یار  کاتب  هستش. 

مجموعًا  726 صفحه داره.

می یبنید،  که  تیتری  این  کمک  به 
می تونید بفهمید چه تمیرنی از چه 
این جا  درسی  کاتب  از  صفحه ای 

قرار گرفته.

تمیرن ها،  پاسخ های  کاتب،  این  در 
پرسش ها، سؤال ها و ... کاتب درسی رو 
که توسط مؤلف های خوبمون نوشته 

شده، به صورت ساده می یبنید.
عین  نهم  پایۀ  در س یار  کاتب  در 
به  رو  درسی  کاتب  سؤال های  متن 

صورت پررنگ می یبنید.

فصلی  یا  درس  شمارۂ  این جا 
رو که قراره بخونید، می یبنید.

که  می گن  بهتون  عدد  دوات  این  واقع  در 
صفحه ای  چه  ات  صفحه ای  چه  تمیرن های 
می یبنید. صفحه  دو  این  در  رو  درسی  کاتب  از 



شمارة صفحة شمارة صفحة 
درس یار کتاب درسی 

شمارة صفحة شمارة صفحة 
درس یار کتاب درسی 

شمارة صفحة شمارة صفحة 
درس یار کتاب درسی 

کار و فناوری
7 پودمان: الگوریتم   3  
9 پودمان: ترسیم با رایانه   13  
10 پودمان: سازوکارهای حرکتی   25  
12 پودمان: بازی های رایانه ای   41  
15 پودمان: برق   53  
17 پودمان: تأسیسات مکانیکی   67  
18 پودمان: عمران   81  
19 پودمان: خودرو   95  
20 پودمان: پایش رشد و تکامل کودک   109  
24 پودمان: صنایع دستی ...   121  
25 پودمان: هدایت تحصیلیـ  حرفه ای   135  

مطالعات اجتماعی
30 درس 1: زمین، مهد زیبای انسان ها   2  
35 درس 2: حرکات زمین   9  
40 درس 3: چهرءه زمین   16  
44 درس 4: آب فراوان، هوای پاک   21  
49 درس 5: پراکندگی زیست بوم های...   30  
54 درس 6: زیست بوم ها در خطرند   36  
57 درس 7: جمعیت جهان    42  
60 درس 8: بی عدالتی و نابرابری ...   48  
64 درس 9: ایرانی متحد و یکپارچه   56  
68 درس 10: اوضاع اجتماعی ...   62  
72 درس 11: تالش برای حفظ ...   70  
75 درس 12: در جست و جوی ...   76  
81 درس 13: نهضت مشروطه   84  
85 درس 14: ایران در دوران ...   90  
92 درس 15: انقالب اسالمی ایران   98  
97 درس 16: ایران در دوران پس از ...   105  
101 درس 17: فرهنگ   114  
106 درس 18: هویت   120  
110 درس 19: ارزش ها و کارکردهای ...   128  
112 درس 20: آرامش در خانواده   132  
116 درس 21: نهاد حکومت   140  
120 درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی   146  
124 درس 23: بهره وری چیست؟   154  
126 درس 24: اقتصاد و بهره وری   160  
130 آزمون ها     

آموزش قرآن
137 درس 1   13  
139 درس 2   22  
141 درس 3   32  
143 درس 4   42  
146 درس 5   51  
147 درس 6   60  
150 درس 7   69  
152 درس 8   78  
154 درس 9   87  
156 درس 10   96  
159 درس 11   105  
161 آزمون ها    

فارسی
164 ستایش    9  
165 فصل 1: زیبایی آفرینش    11  
166 درس 1: آفرینش همه تنبیه ...   12  
170 درس 2: عجایب ُصنع حق تعالی   17  
174 فصل 2: شکفتن   23  
174 درس 3: مثل آیینه   24  
178 درس 4: همنشین    30  
181 فصل آزاد: ادبیات بومی )1(   41  
182 درس 5: درس آزاد    42  
183 فصل 3: سبِک زندگی   47  
184 درس 6: آداب زندگانی   48  
188 درس 7: پرتو امید    54  
191 درس 8: همزیستی با مامِ میهن   58  
197 فصل 4: نام ها و یادها   65  
197 درس 9: راز موفقیت   66  
200 درس 10: آرشی دیگر    74  
205 درس 11: زِن پارسا   82  
210 فصل 5: اسالم و انقالب اسالمی   91  
210 درس 12: پیام آور رحمت   92  
213 درس 13: آشنای غریبان ...   98  
216 درس 14: پیدای پنهان   103  
221 فصل آزاد: ادبیات بومی )2(   111  
221 درس 15: درس آزاد   112  
223 فصل 6: ادبیات جهان    117  
223 درس 16: آرزو   118  
225 درس 17: شازده کوچولو   123  
227 نیایش: بیا تا برآریم دستی ز دل   138  
229 آزمون ها    

نگارش  
233 درس 1: با ذهنی »نظام مند« و ...   13  
235 درس 2: واژه ها را بشناسیم، ...   25  
236 درس 3: نوع زبان ِنوشته را ...   35  
238 درس 4: فضا و رنِگ نوشته را ...   45  
239 درس 5: نوشته را خوش آغاز ...   59  
241 درس 6: قالبی برای نوشتن ...   71  
242 درس 7: وسعت و عمق نوشته ...   85  
243 درس 8: نوشته را ویرایش کنیم   97  

انگلیسی  3
246 درس 1    15  
254 درس 2    29  
264 درس 3    49  
274 درس 4   63  
284 درس 5   81  
293 درس 6   95  
304 آزمون ها    

کتاب کار انگلیسی  3
309 درس 1    7  
314 درس 2    21  
318 درس 3    35  
324 درس 4   53  
329 درس 5   67  
335 درس 6   83  

ریاضی
340 فصل 1: مجموعه ها   1  
340 درس 1: معرفی مجموعه   2  
343 درس 2: مجموعه های برابر و ...   6  
347 درس 3: اجتماع، اشتراک و ...   11  
350 درس 4: مجموعه ها و احتمال   15  
354 فصل 2: عدد های حقیقی   18  
354 درس 1: عددهای گویا   19  
359 درس 2: عدد های حقیقی    23  
364 درس 3: قدرمطلق و محاسبءه ...   28  
368 فصل 3: استدالل و اثبات در ...   32  
368 درس 1: استدالل   33  
371 درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه   37  
375 درس 3: هم نهشتی مثلث ها   44  
380 درس 4: حل مسئله در هندسه   49  



شمارة صفحة شمارة صفحة 
درس یار کتاب درسی 

شمارة صفحة شمارة صفحة 
درس یار کتاب درسی 

شمارة صفحة شمارة صفحة 
درس یار کتاب درسی 

383 درس 5: شکل های متشابه   53  
388 فصل 4: توان و ریشه   59  
388 درس 1: توان صحیح   60  
393 درس 2: نماد علمی   65  
395 درس 3: ریشه گیری   68  
398 درس 4: جمع و تفریق رادیکال ها   73  
403 فصل 5: عبارت های جبری   78  
403 درس 1: عبارت های جبری و ...   79  
410 درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه ...   86  
414 درس 3: نابرابری ها و نامعادله ها   90  
419 فصل 6: خط و معادله های خطی   95  
419 درس 1: معادلءه خط   96  
424 درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ   102  
430 درس 3: دستگاه معادله های خطی   108  
437 فصل 7: عبارت های گویا   113  
437 درس 1: معرفی و ساده کردن ...   114  
442 درس 2: محاسبات عبارت های گویا   119  
448 درس 3: تقسیم چندجمله ای ها   126  
453 فصل 8: حجم و مساحت   130  
453 درس 1: حجم و مساحت کره   131  
457 درس 2: حجم هرم و مخروط   135  
461 درس 3: سطح و حجم   140  
468 آزمون ها    

پیام های  آسمان
474 درس 1: تو را چگونه بشناسم؟   11  

477 درس 2: در پناه ایمان   21  

479 درس 3: راهنمایان الهی   33  

482 درس 4: خورشید پنهان   45  

485 درس 5: رهبری در دوران غیبت   55  
488 درس 6: وضو، غسل و تیمم   65  
491 درس 7: احکام نماز   75  
493 درس 8: همدلی و همراهی   83  
496 درس 9: انقالب اسالمی ایران   97  
498 درس 10: مسئولیت همگانی   109  
501 درس 11: انفاق   119  
504 درس 12: جهاد   131  
508 آزمون ها    

آمادگی دفاعی
512 فصل 1: مفاهیم و ضرورت آمادگی ...   9  
512 درس 1: امنیت   10  
514 درس 2: دفاع و تهاجم   18  
516 فصل 2: فرهنگ دفاع   25  
516 درس 3: انقالب اسالمی   26  
518 درس 4: بسیج، مدرسءه عشق   33  
520 درس 5: آشنایی با حماسءه ...   39  
522 درس 6: مردان مبارز و زنان قهرمان   51  
526 درس 7: سرباز اسالمـ  سردار دل ها   65  
527 فصل 3: دفاع نظامی و غیرنظامی   69  
527 درس 8: نظام جمع و شیوه های ...   70  
531 درس 9: شناخت و مقابله با ...   96  
532 درس 10: پدافند غیرعامل   104  
534 درس 11: آمادگی و ایمنی در برابر ...   112  
536 آزمون ها    

عربی
539 ُل: ُمراجََعُة ُدروِس ...  َوَّ رأُْس الأْ اَلدَّ  11  
548 مِنُ  رأُْس الثّاني: اَلأُْعبوُر الأْ اَلدَّ  21  

558 داقَةِ  ُر الصَّ رأُْس الثّالُِث: ِجسأْ اَلدَّ  37  

566 بأُْر مِفتاُح الأَْفَرجِ  رأُْس الّرابُِع: الصَّ اَلدَّ  49  

575 جاءُ  رأُْس الأْخامُِس: اَلرَّ اَلدَّ  61  

581 رأُْس الّساِدُس: تَغییُر الأَْحیاةِ  اَلدَّ  75  

588 رأُْس الّسابُِع: ثََمَرُة الأِْجدِّ  اَلدَّ  87  

594 رأُْس الثّامُِن: ِحواٌر بَیَن الّزائِرِ َو ...  اَلدَّ  99  

602 حَّةِ  رأُْس الّتاِسُع: نُصوٌص حَوأَْل الصِّ اَلدَّ  111  

609 هیِد ُسلَیماني  رأُْس الأْعاِشُر: رِسالَُة الشَّ اَلدَّ  125  

616 آزمون ها    

علوم  تجربی
621 فصل 1: مواد و نقش آن ها در زندگی   1  

628 فصل 2: رفتار اتم ها با یکدیگر    13  

638 فصل 3: به دنبال محیطی بهتر ...   25  

646 فصل 4: حرکت چیست   39  

652 فصل 5: نیرو   51  

659 فصل 6: زمین ساخت ورقه ای   63  

663 فصل 7: آثاری از گذشتءه زمین   73  

667 فصل 8: فشار و آثار آن   83  

673 فصل 9: ماشین ها   95  

682 فصل 10: نگاهی به فضا   107  

688 فصل 11: گوناگونی جانداران   121  

695 فصل 12: دنیای گیاهان   131  

702 فصل 13: جانوران بی مهره   141  

708 فصل 14: جانوران مهره دار   151  

714 فصل 15: با هم زیستن    163  

720 آزمون ها    



347

10 

1
و و را نسبت به هم نشان می دهد؛  , 4- نمودار روبه رو، وضعیت مجموعه های

آن ها را نام گذاری و با عالمت با هم مقایسه کنید:  



5- درستی یا نا درستی عبارت های زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید:
وجوددارندکهعضومجموعءهاعدادحسابینیستند. الف( هر عدد گویا عددی حسابی است. نادرست،اعدادگویاییمثل
ب( هر عدد حسابی عددی گویاست. درست،هرکدامازاعدادحسابیرامیتوانیمبهصورتکسریبامخرجیکنشاندهیم،

پسحتماًگویاهستند.
ج( هر عدد صحیح عددی گویاست. درست،هرکدامازاعدادصحیحرامیتوانیمبهصورتکسریبامخرجیکنشاندهیم،

پسحتماًگویاهستند.
,5,3,صفرو...وجوددارندکهعضو د( بعضی از عددهای گویا، عدد صحیح اند. درست،دربیناعدادگویا،اعدادیمانند

اعدادصحیحهستند.

اشتراک دو مجموعه: اشتراکدومجموعءهAوB،مجموعهایشاملهمءهعضوهاییاستکههم
نمایشمیدهیم. عضومجموعءهAباشندوهمعضومجموعءهBباشند.اینمجموعهرابا



 

اجتماع دو مجموعه: اجتماعدومجموعءهAوB،مجموعهایشاملهمءهعضوهاییاست
 کهحداقلدریکیازدومجموعءهAیاBوجودداشتهباشند.اینمجموعهرابانماد

نمایشمیدهیم.

 

تفاضل دو مجموعه: تفاضلدومجموعءهAوB،مجموعهایشاملهمءهعضوهاییاستکه
نمایشمیدهیم. درAهستندولیدرBنیستند.اینمجموعهرابانماد

 

 با توجه به نمودار مقابل اعضای مجموعه های زیر را بنویسید.
C )پ  B )ب  A )الف

ج(  ث(   ت(  
ح(  چ(  

)الف )ب 
)پ )ت 
)ث 
)ج 
)چ 

)ح 
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1( 2( 3( 4( 
5( 6(   

 7(اشتراکدومجموعه،زیرمجموعءهاجتماعآندومجموعهاست.
است. زیرمجموعءه 8(مجموعءه

نمایشمیدهیم. قرارداد:اگرAیکمجموعهباشد،تعداداعضایمجموعءهAرابا

 تعداد اعضا و تعداد زیرمجموعه های مجموعۀ را بنویسید.

 

 

 صفحۀ 11 کتاب درسی فعالیت 
1- در کالس درس، علی و رضا عضو هر دو تیم والیبال و فوتبال هستند. سامان، احسان، 
فرشید و حسین فقط در تیم والیبال و محمد، حسن، کیوان و سبحان فقط در تیم فوتبال 

بازی می کنند.
الف( اگر مجموعۀ دانش آموزان عضو تیم والیبال را با V و فوتبال را با F نشان دهیم، این 

مجموعه ها را با نمودار ِون نمایش دهید و سپس با عضوهایشان بنویسید.  

  
ب( مجموعۀ دانش آموزانی را که در هر دو تیم عضویت دارند، بنویسید. }رضا،علی{

ج( مجموعۀ دانش آموزانی را که حداقل در یکی از این دو تیم عضویت دارند، بنویسید. 
}سامان،احسان،فرشید،حسین،رضا،علی،سبحان،کیوان،حسن،محمد{ 
2- دو مجموعۀ و را در نظر بگیرید و مجموعه های زیر را با عضوهایشان 
تشکیل دهید:                        )ب  )الف
  مجموعۀ عددهایی که در هر دو مجموعۀ A و B هستند )ج

)این مجموعه را اشتراک A و B می نامیم و با نماد نشان می دهیم(. 
  مجموعۀ عددهایی که حداقل در یکی از دو مجموعۀ A و B هست )د

)این مجموعه را اجتماع A و B می نامیم و با نماد نشان می دهیم(. 
 صفحۀ 12 کتاب درسی فعالیت 

1- دو مجموعۀ و را در نظر بگیرید. از دانش آموزان یک کالس خواسته شده 
است که با توجه به این دو مجموعه، مجموعه های A و B را با نمودار ِون نمایش دهند. پاسخ چهار دانش آموز این کالس را 

در زیر می بینید:
الف( دربارءه درستی یا نادرستی پاسخ این دانش آموزان بحث کنید و برای درستی یا نادرستی آن ها دلیل بیاورید.

استکهاجتماعواشتراکآنهاهمان و پاسخحمیده،پاسخدرستیاست.درپاسخاو
استکهدرصورتسؤالآمدهاست.

استکه و پاسخریحانهیکیازپاسخهایدرستبهاینسؤالاست.درپاسخریحانه
اجتماعواشتراکایندومجموعهبرابربامجموعههایصورتسؤالاست.

استکهبامجموعءه پاسخزهرا،پاسخنادرستیاست؛زیرادرایننموداراشتراکدومجموعءهAوBمجموعءه
مساوینیست.

استکهاجتماعواشتراکایندو و پاسخحنانهنیزپاسخدرستیاست.درپاسخاو
مجموعهبرابربامجموعههایصورتسؤالاست.
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ب( آیا شما هم می توانید جواب درست دیگری به این سؤال بدهید، پاسخ خود را با پاسخ هم کالسی های خود مقایسه کنید. 

درادامهتمامپاسخهایدرستممکنرابرایتانمینویسیمتابتوانیدجوابیکهخودتاندادهایدراباآنهامقایسهکنید:

2- با توجه به اولین فعالیت این درس و ورزشکاران دو تیم والیبال و فوتبال مجموعه ای تشکیل دهید که هر عضو آن عضو 
تیم والیبال باشد، ولی عضو تیم فوتبال نباشد )فقط در تیم والیبال بازی کند(. این مجموعه را »V منهای F« می نامیم و با نماد

 نمایش می دهیم:   
 صفحۀ 13 کتاب درسی کار در کالس 

1- با توجه به نمودار زیر کدام عبارت، درست و کدام نادرست است؟

 )الف  )ب   )ج   
 )د  )ه   )و   
 )ز  )ح   )ط   

2- مجموعۀ شمارنده های طبیعی عدد 12 را A و مجموعۀ شمارنده های طبیعی عدد 18 را B بنامید. ابتدا A و B را تشکیل و 
  سپس به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 

الف( مجموعه ای تشکیل دهید که هر عضو آن، شمارندءه 18 باشد؛ ولی شمارندءه 12 نباشد. 
است. مجموعءهموردنظربرابربامجموعءه

ب( مجموعه ای تشکیل دهید که عضوهای آن، هم شمارندءه 12 و هم شمارندءه 18 باشند. 
مجموعءهموردنظربرابربااشتراکدومجموعءهAوBاست.

, و را تشکیل دهید.  3- مجموعه های
 
 
 صفحۀ 14 کتاب درسی تمرین 

، و را در نظر بگیرید؛ سپس هر یک از مجموعه های  1- مجموعه های
  )الفزیر را با عضوهایشان مشخص کنید:

  )ب
  )ج
  )د
  )ه
  )و
  )ز
  )ح
  )ط
  )ی
  )ک
  )ل
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2- با توجه به نمودار زیر، عبارت های درست را با  و گزاره های نادرست را با  مشخص کنید: 
  )الف

  )ب

   )ج

   )د
   )ه

   )و

3- کلمات و مجموعه های داده شدءه زیر را در جاهای خالی قرار دهید:
 )5 4( زیرمجموعۀ  3( اجتماع   A )2  B )1

الف( اشتراک دو مجموعه, زیرمجموعۀ اجتماع همان دو مجموعه است. 
ب( هر یک از دو مجموعۀ A و B زیرمجموعۀ  است. 

ج( اشتراک دو مجموعۀ A و B زیرمجموعءه هر یک از دو مجموعۀ A و B است. 
د( مجموعۀ زیرمجموعۀ مجموعۀ A است. 

ه( اجتماع دو مجموعۀ و با مجموعۀ B مساوی است. 
4- در هر یک از شکل های زیر مجموعۀ موردنظر را هاشور بزنید.

اگرمجموعءهشاملهمءهحالتهایممکنیکپیشامد،برابرSومجموعءهحالتهایمطلوبAباشد،آنگاهاحتمال
نمایشمیدهیموبرابراستبا: رخدادنAرابا


 

باشد،آنرا»پیشامدحتمی«مینامیم. باشد،Aرا»پیشامدغیرممکن«واگر اگر
 احتمالرخندادنAبرابراستبا:

 اگر یک تاس را بیندازیم، احتمال های زیر را محاسبه کنید:
ب( احتمال آمدن عدد بزرگ تر از 5  الف( احتمال آمدن عدد فرد  

ت( احتمال آمدن عدد کوچک تر از 7  پ( احتمال آمدن عدد کوچک تر از 1   


)الف 

)ب  
)پ پیشامدغیرممکن 
)ت 

پیشامدحتمی 
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1  صفحۀ 16 کتاب درسی فعالیت 
دهد،  نمایش  را  عددی  و  بایستد  می تواند  عقربه  که  را  ممکن  حالت های  همۀ  مقابل،  به چرخندءه  توجه  با 
مجموعۀ S بنامید. S را با عضوهایش نمایش دهید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:   

الف( مانند نمونه برای هر مجموعه با بیان یک جمله، یک پیشامد تعریف کنید:
)عقربه روی ناحیۀ 1 یا 3 بایستد( یا )عقربه روی عدد فرد بایستد(   
 ...............  ...............  ...............  

پاسخ خود را با پاسخ همکالسی هایتان مقایسه کنید.
 )عقربهرویناحیءه1یا2بایستد(یا)عقربهرویعددکوچکتراز3بایستد( 
 )عقربهرویعددبزرگتراز1بایستد(یا)عقربهرویعدداولبایستد( 

)عقربهرویعددزوجبایستد(یا)عقربهرویعدد2بایستد( 
ب( هر یک از زیرمجموعه های S را پیشامد تصادفی می نامیم. احتمال رخداد هر یک از این پیشامدها را به دست آورید. چه 

تعداد از این پیشامدها هم شانس اند؟ پاسخ های خود را با پاسخ هم کالسی هایتان مقایسه کنید.
پیشامدهایهمشانس،پیشامدهاییهستندکهاحتمالرخدادنآنهایکساناست.

Sاحتمالرخدادزیرمجموعههای 
 

 

 

 

 ج( همۀ زیرمجموعه های S را تشکیل دهید. 
 صفحۀ 16 کتاب درسی کار در کالس 

10 کارت یکسان با شماره های 1 تا 10 را داخل جعبه ای قرار می دهیم و تصادفی یک 
کارت بیرون می آوریم. 

به این صورت تعریف می کنیم که »عدد روی  A را  الف( مجموعۀ همۀ حالت های ممکن است. پیشامد 
کارت خارج شده از 5 کم تر باشد«. مجموعۀ A را تشکیل دهید و احتمال رخداد پیشامد آن را به دست آورید.



ب( مجموعه یا پیشامدی تعریف کنید که احتمال رخ دادن آن پیشامد، باشد. برایاینسؤالپاسخهایزیادیوجوددارد
کهبهدوتاازآنهااشارهمیکنیم:

)2 1(»عددرویکارتخارجشدهزوجویکرقمیباشد.«
ج( اگر B پیشامد خارج شدن عدد اول و C پیشامد خارج شدن عدد زوج باشد، مجموعه های B و C را تشکیل دهید و احتمال 

رخداد هر یک را محاسبه کنید. آیا پیشامدهای B و C هم شانس اند؟ چرا؟

 

 

باتوجهبهاینکهاحتمالرخدادندوپیشامدBوCیکساننیست،ایندوپیشامدهمشانسنیستند.
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 صفحۀ 17 کتاب درسی تمرین 
1- اگر تاسی را بیندازیم، چه قدر احتمال دارد: درپرتاب1تاسممکناستیکیازاعداد1تا6ظاهرشود،پسداریم:

 

الف( عدد رو شده زوج باشد.

ب( عدد رو شده زوج و از 2 بزرگ تر باشد.

ج( عدد رو شده زوج و اول باشد.

د( عدد رو شده از 3 کم تر باشد.

2- اگر خانواده ای دارای سه فرزند باشد، اوالً مجموعۀ همۀ حالت های ممکن را تشکیل دهید )هر عضو این مجموعه را به طور 
مثال به صورت )د، د، پ( نمایش دهید(. ثانیاً چه قدر احتمال دارد این خانواده دارای دو دختر )یعنی دقیقاً دو دختر( باشد؟

برایاینکهتمامحالتهایممکنرابنویسیموهیچحالتیازقلمنیفتد،ازنموداردرختیاستفادهمیکنیم:

پسمجموعءهتمامحالتهایممکنبهصورتزیراست:
 
 



3- در جعبه ای 3 مهرءه قرمز، 4 مهرءه آبی و 5 مهرءه سبز وجود دارد. اگر 1 مهره را تصادفی از این جعبه خارج کنیم، چه قدر احتمال دارد:
الف( این مهره آبی باشد.

 

ب( این مهره سبز نباشد.)سبزنباشدیعنیآبییاقرمزباشد(

 ج( این مهره قرمز یا سبز باشد. 

4- اگر تاسی را دو بار بیندازیم )یا دو تاس آبی و قرمز را با هم بیندازیم(، چه قدر احتمال دارد: )اگر مجموعۀ همۀ حالت های ممکن 
( درهرموردابتدامجموعءهپیشامدموردنظررامینویسیموتعداداعضایآنرابهدستمیآوریم: را S بنامیم،

الف( هر دو بار، عدد اول رو شود.
  



ب( دو عدد رو شده، مثل هم باشد. 

ج( دو عدد رو شده، مضرب 3 باشد. 

د( مجموع دو عدد، 7 باشد. 
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  1 جاهای خالی را با عبارت و عددهای مناسب پر کنید.
الف( تعداد زیرمجموعه های مجموعۀ A که دارای n عضو است، برابر است با ............... .

ب( مجموعه یک مجموعۀ ............... عضوی است.
پ( اشتراک مجموعه های و برابر ............... است.

ت( اگر باشد آن گاه برابر ............... است.
ث( در پرتاب 2 تاس اگر S مجموعۀ کل حاالت ممکن باشد، آن گاه برابر ............... است.

  2 مجموعه های و با هم برابرند. مقدار را به دست آورید.
  3 مجموعه های زیر را با اعضا مشخص کنید.

  )ب  )الف

  )ت  )پ
  4 حاصل مجموعه های زیر را در نمودار ون هاشور بزنید.

  )ت       )پ       )ب       )الف
، اگر و باشند، آن گاه اعضای M و N را نوشته و  5  

،  و را به دست آورید.
  6 در یک کیسه 5 مهرءه سفید، 3 مهرءه زرد، 4 مهرءه آبی و 8 مهرءه سیاه داریم. به تصادف، یک مهره از کیسه خارج می کنیم:

ب( چه قدر احتمال دارد مهره قرمز باشد؟ الف( چه قدر احتمال دارد مهره زرد باشد؟ 
ت( احتمال این که مهرءه بیرون آمده سیاه نباشد، چه قدر است؟ پ( احتمال این که مهره آبی یا سفید باشد، چه قدر است؟ 

عضودارد. ،Aعضوداشتهباشد،تعدادزیرمجموعههایn،Aـاگرمجموعءه الف( 15
 5عضوی ب( 
 پ( مجموعءهتهی

 ت(  ث( 

درمجموعههایبرابرAوB،هرعضویکهدرAباشددرBنیزهست،پس: 25

 

)الف  35
)ب  
)پ  

)ت   45

)الف )ب  

)پ  )ت  
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کاربرد برخی عناصر مهم

 F در خمیر دندان وجود دارد.

O
به صورت گاز اکسیژن و گاز اوزون کاربرد دارد.

اکسیژن گاز تنفسی است و برای ساخت مواد شیمیایی کاربرد دارد.
اوزون در ترکیب هوا وجود دارد و از تابش پرتو فرابنفش به موجودات جلوگیری می کند.

N
بخش اعظم هوا را تشکیل می دهد.

بخش عمدءه آن برای تولید آمونیاک استفاده می شود.
از آمونیاک برای تولید کود شیمیایی، مواد منفجره، یخ سازی و گاز سردکننده در یخچال و سردخانه استفاده می شود.

 C به صورت گرافیت در نوک مداد کاربرد دارد.

Cl
خواص مشابهی با فلوئور دارد.

برای ضدعفونی کردن آب و یا به عنوان میکروب کش، آفت کش استفاده می شود.
برای ساخت هیدروکلریک اسید )HCl( استفاده می شود.

S

گوگرد نافلزی جامد و زردرنگ است.
در دهانءه آتشفشان های نیمه فعال و خاموش دیده می شود.

برای تهیءه سولفوریک اسید استفاده می شود.
سولفوریک اسید در خودروسازی، چرم سازی، تولید پارچه، رنگ سازی، پالستیک سازی، کود شیمیایی و تولید 

شوینده ها کاربرد دارد.

 P فسفر در کبریت سازی کاربرد دارد.

Cu

براق و سرخ رنگ است.
اولین فلزی است که انسان آن را استخراج کرده است.
پس از طال و نقره، باالترین رسانایی الکتریکی را دارد.

قابلیت چکش خواری و مفتول شدن دارد.
در برابر خوردگی مقاوم است )زنگ نمی زند(.

در سیم های مسی، ساخت وسایل آشپزخانه، لوله های مسی، مجسمه سازی، تولید آلیاژهایی مانند برنز، تولید موادی 
مانند کات کبود کاربرد دارد.

1
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نیتروژن
 به صورت مولکول های دواتمی در هوا وجود دارند.

  هوا را تشکیل می دهند ولی انسان ها و 
مستقیم  را  هوا  نیتروژن  نمی توانند  گیاهان 

استفاده کنند.
 بخش عمدءه این عنصر برای تشکیل آمونیاک 

استفاده می شود.
 واکنش تولید آمونیاک به صورت مقابل است: 

نیاز موجودات زنده طی یک  نیتروژن مورد   
به  به دست آمده و دوباره  از هوا  چرخه ساده 
هوا برگردانده می شود. چرخه نیتروژن را در زیر 

مشاهده می کنید.
واکنش پذیری فلزات

)واکنش پذیری یعنی میل ترکیب شدن با دیگر عناصر(
برخی فلزات واکنش پذیری زیادی دارند و با سرعت و شدت واکنش انجام می دهند، در حالی که برخی دیگر از فلزات یا 

واکنش نمی دهند و یا واکنش آن ها کند، آهسته و آرام است. 
به عنوان مثال:

 واکنش سریع، مانند واکنش نوار منیزیم و اکسیژن که در اثر آن نور خیره  کننده ای تولید می شود.
 واکنش کند، مانند واکنش آهن و اکسیژن که به کندی به زنگ آهن تبدیل می شود. همین طور واکنش فلز مس و 

اکسیژن که به کندی مس اکسید به وجود می آید. روی، واکنش پذیری بیشتری نسبت به آهن و مس دارد.
 طال برخالف این فلزات با اکسیژن واکنش نمی دهد.

طبق گفته های باال می توان ترتیب واکنش پذیری چند فلز با اکسیژن را به صورت زیر نشان داد:
آهن روی منیزیم طال مس  
اکسیژن از جمله عناصری است که تمایل زیادی برای واکنش با فلزات دارد و فلزات برای واکنش با اکسیژن با هم رقابت 
می کنند و گاهی این رقابت ناجوانمردانه است و فلزی که واکنش پذیری باالتری دارد اکسیژنی را که در ترکیب با فلز دیگر 
مس + آهن اکسید  آهن + مس اکسید است از چنگ آن درمی آورد؛ مانند: 
بدون واکنش  مس + آهن اکسید طبقه بندی عناصر 

در سال گذشته دانستیم که همءه مواد اطراف ما از ساده ترین نوع ماده یعنی عنصر تشیکل شده اند. امروزه 118 عنصر 
در طبیعت شناخته شده است که شیمی دان ها برای بررسی ویژگی های این عناصر سعی کردند آن ها را طبقه بندی کنند.

طبقه بندی عناصر توسط افراد مختلفی انجام گرفت اما موفق ترین آن ها، طبقه بندی بود که توسط مندلیف انجام گرفت. 
جدولی که توسط مندلیف تنظیم شده است براساس افزایش عدد اتمی است.

این  در  کرده اند.  طبقه بندی  آن ها  آخر  مدار  در  موجود  الکترون های  تعداد  براساس  را  عنصرها  دانشمندان   
طبقه بندی معموالً عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر آن ها برابر است در یک ستون قرار می گیرند. بر این اساس 

دانشمندان عنصرها را از عدد اتمی 1 تا 18 درون جدولی در هشت ستون به صورت زیر طبقه بندی کرده اند.
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دسته بندی مواد

دسته ای از درشت مولکول ها، بسپار )پلیمر( نام دارند. پلیمرها زنجیرهای بلندی هستند که از اتصال تعداد زیادی مولکول 
کوچک به یکدیگر به دست می آیند.

با افزایش جمعیت، پلیمرهای طبیعی پاسخگوی نیازهای انسان ها نبود و هم چنین گران بودن پلیمرهای طبیعی باعث شد 
تولید و استفاده از پلیمرهای مصنوعی افزایش یابد. یکی از پرکاربردترین پلیمرهای مصنوعی پالستیک است که در ادامه 

با مزایا و معایب پالستیک آشنا می شویم.
استفاده از پالستیک

معایبمزایا
 ارزان
 سبک

 عایق حرارتی و الکتریکی
 شفاف

 بهداشتی
 فوق العاده شکل پذیر

 به راحتی تجزیه نمی شوند.
 مدت طوالنی در طبیعت باقی می مانند.

 در اثر سوزاندن آن ها، بخار سمی تولید می شود.
 حجم زیادی از زباله را تشکیل می دهند.

 مورد استفاده در ساخت قطعات خودرو، مصالح ساختمانی، وسایل بسته بندی و ...
راههایرهاشدنازمشکالتناشیازپالستیکها:

 مصرف دوباره  مصرف کم تر
 بازیافت )جهت بازیافت راحت تر، کدهایی روی پالستیک ها درج شده است که هر کد نشان دهندءه نوع مادءه به کار رفته در 
آن پالستیک است. در نتیجه بازیافت با توجه به شمارءه این کدها انجام می گیرد. از پرکاربردترین این کدها کد 1 است که روی 

بطری های نوشیدنی مانند آب معدنی حک شده است. هم چنین کد 6 که روی ظروف یکبارمصرف می توان مشاهده کرد.(
 صفحۀ 2 کتاب درسی جمع آوری اطالعات 

با مراجعه به منابع معتبر دربارۀ چگونگی به کارگیری فلزهای مختلف از زمان کشف تاکنون اطالعاتی را جمع آوری کنید و به 
کالس گزارش دهید.

به کارگیری و زمان کشف فلزهای مختلف در طول تاریخ با توجه به نیازهای بشر متفاوت بوده است.
در گذشته کاربردهای فلزات سطحی بود، اما به کارگیری فلزهای مختلف در زندگی مدرن امروزی بسیار متنوع و حیاتی است.

در حال حاضر 86 نوع فلز شناخته شده وجود دارند، اما این تعداد همیشه یکسان نبوده است. مثالً در قرن نوزدهم تنها 24 فلز 
کشف شده بود و در میان این 24 فلز، 12 عدد آن ها در قرن هجدهم کشف شده بودند.

فلزات عصر باستان عبارت بودند از آن دسته فلزاتی که تمدن بر پایءه آن ها شکل گرفت. گروه فلزات عصر باستان از این قرار هستند:
طال: زمان کشف این فلز به 6000 سال پیش از میالد بازمی گردد.

انسان عصر سنگی یاد گرفت، طال را به جواهرات تبدیل کند.
در گذشته از طال برای ضرب سکه و تولید یک واحد پول مستقل استفاده می شده است. نخستین  بار استفاده از طال را می توان 
برای کاهش ورم، درمان آسیب های  امروزه نمک طبی طال  از میالد و در مصارف پزشکی چین دید.  در 2500 سال پیش 
استخوانی و تسکین درد سفتی مفاصل به کار می رود. طال امروزه در تلفن های همراه هم به کار گرفته می شود. هم چنین در 
setare.com :منبع لباس فضانوردان از طال استفاده می شود تا آن ها را از تابش های مضر خورشید حفظ کند. 
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 صفحۀ 3 کتاب درسی سؤال متن
شما چه کاربردهای دیگری از مس و ترکیب های آن سراغ دارید؟ از فلز مس در ساخت خودرو و کشتی سازی هم استفاده 

می شود. هم چنین در ساخت دستگیره های در و سایر وسایل منزل، مجسمه سازی و ... کاربرد دارد.
 صفحۀ 3 کتاب درسی خود را بیازمایید

متن باال را یک بار دیگر به دقت بخوانید و به موارد زیر پاسخ دهید.
١- کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد؟ منیزیم کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی دهد؟ طال

٢- کدام فلزها واکنش پذیری کم تری دارند؟ مس و آهن
 صفحۀ 3 کتاب درسی آزمایش کنید

وسایل و مواد الزم: بشر، کات کبود، تیغۀ آهن، تیغۀ منیزیم، تیغۀ روی
١- سه بشر را شماره گذاری کنید و درون هر یک تا یک سوم حجم آن، آب بریزید.

2- یک قاشق چای خوری کات کبود در هر یک از بشرها حل کنید.
3- در بشر شمارۀ )1( تیغۀ آهن، در بشر شمارۀ )2( تیغۀ منیزیم و در بشر شمارۀ )3( تیغۀ روی را قرار دهید.

4- سرعت تغییر رنگ در سه بشر را با هم مقایسه کنید.
۵- کدام فلز واکنش پذیرتر است؟  منیزیم < روی < آهن :سرعت انجام واکنش

وقتی منیزیم را داخل محلول کات کبود می اندازیم، بالفاصله واکنش انجام می شود.
منیزیم رنگ محلول را تغییر می دهد، با کات کبود واکنش داده و مقداری رسوب منیزیم سولفات ته نشین می شود.

روی هم با کات کبود واکنش می دهد و مقداری روی سولفات تشکیل می شود.
آهن هم رنگ محلول را تغییر می دهد، مقداری مس، روی آهن می نشیند و مقداری از آن رسوب می کند و رنگ محلول را به 

رنگ قرمز درمی آورد.
 صفحۀ 3 کتاب درسی فکر کنید

در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می زند یا ظروف آهنی؟ چرا؟ آهن واکنش پذیری بیشتری نسبت به مس دارد، در 
نتیجه در شرایط یکسان ظروف آهنی زودتر زنگ می زنند.

 صفحۀ 5 کتاب درسی فکر کنید
شکل روبه رو مدل اتمی بور برای اتم عنصرهای اکسیژن و گوگرد را نشان می دهد؛ تشابه و تفاوت این دو مدل 

اتمی را بیان کنید )در این فصل در مدل اتمی، هسته اتم نشان داده نشده است(.

تفاوت ها: تعداد الکترون هایی که به دور هستءه اتم گوگرد می چرخند، بیشتر از تعداد الکترون هایی است که به دور هستءه اتم 
اکسیژن می چرخند. اتم گوگرد دارای 3 الیءه الکترونی است و اتم اکسیژن دارای 2 الیءه الکترونی.

در نتیجه: شعاع اتم گوگرد از شعاع اتم اکسیژن بزرگ تر است.
شباهت ها: در آخرین مدار الکترونی هر دو اتم، 6 عدد الکترون در حال گردش هستند و در داخلی ترین الیءه هر دو اتم، 2 الکترون.

 صفحۀ 5 کتاب درسی گفت و گو کنید
تصویر زیر چرخۀ ساده ای از نیتروژن را در طبیعت نشان می دهد. دربارۀ این چرخه و نقش آن در زندگی، در کالس گفت وگو کنید.
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در طبیعت نیتروژن پیوسته با استفاده از چند فرایند طبیعی و مصنوعی از جو گرفته و به آن بازگردانده می شود. نیتروژن در 
تمام پروتئین های گیاهی و جانوری وجود دارد اما یاخته ها نمی توانند به طور مستقیم از نیتروژن برای ساختن پروتئین ها 

استفاده کنند، زیرا نیتروژن عنصری غیرفعال است؛ بنابراین به باکتری های تجزیه کننده نیاز است.
مراحل چرخۀ نیتروژن: در اثر رعد و برق از اکسیژن و نیتروژن موجود در هوا، نیتروژن دی اکسید به وجود می آید. 

   
 

  
نیتریک اسید با آب باران وارد خاک می شود. در درون خاک، باکتری های نیترات کننده این ترکیبات نیتروژنی را به نیترات 

تبدیل می کنند و به وسیلءه ریشءه گیاه جذب می شوند.
نیتروژن تثبیت شده در خاک به وسیلءه گیاهان به پروتئین تبدیل می شود.

جانوران، پروتئین گیاهی را می خورند و از آن پروتئین جانوری تولید می کنند.
انسان، نیتروژن تثبیت شده را با خوردن پروتئین گیاهی و جانوری به دست می آورد.

مواد نیتروژن دار گیاهان و جانوران با مرگ آن ها و یا تجزیءه فراورده های سوخت و ساز جانوران به نیتروژن تبدیل می شود.
در واقع باکتری های تجزیه کنندءه نیترات این مراحل را برعکس انجام می دهند. آن ها برای تأمین انرژی از نیترات استفاده می کنند 

و نیتروژن را مجدد به هوا باز می گردانند.
 صفحۀ 6 کتاب درسی فکر کنید
، رسم کنید، توضیح دهید مدل اتمی کدام یک از این عنصرها به هم شباهت دارند. ، ، مدل اتمی بور را برای

 
کربن و سیلیسیم در آخرین مدار خود 4 الکترون دارند.
فسفر و نیتروژن در آخرین مدار خود 5 الکترون دارند.

 صفحۀ 7 کتاب درسی فعالیت 
جدول عنصرها را به دقت مشاهده کنید و به موارد زیر پاسخ دهید.

الف( عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفته اند چه ویژگی مشترکی دارند؟ عنصرهایی که در یک ستون قرار گرفته اند، تعداد 
الکترون های مدار آخر آن ها با هم برابر است.

، و مشخص کنید هر یک از این عنصرها به کدام ستون جدول تعلق  ب( با توجه به مدل اتمی عنصرهای
دارند. آن ها را در جدول بنویسید.

 به ستون 2،  به ستون 4، به ستون 7 جدول طبقه بندی عنصرها تعلق دارند.
پ( سدیم، فلزی جامد است که با آب و اکسیژن به شدت واکنش می دهد و از این رو بسیار واکنش پذیر است. تصویرهای زیر 
برخی ویژگی های این فلز را نشان می دهد. کدام یک از عنصرهای و ویژگی هایی شبیه به سدیم دارند؟ چرا؟ 
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لیتیم؛ زیرا در آخرین مدار خود، یک الکترون دارد و مانند سدیم در گروه 1 قرار می گیرد.
 صفحۀ 8 کتاب درسی گفت وگو کنید
در شکل زیر درصد تقریبی برخی عنصرها در پوستۀ زمین و بدن انسان، نشان داده شده است. دربارۀ داده های این دو شکل 

گفت وگو کنید.
اکسیژن < کربن < هیدروژن < نیتروژن < کلسیم فسفر عناصر به ترتیب فراوانی در بدن انسان: 

اکسیژن عنصر مهم و ضروری برای حیات است 
و زندگی بدون آن امکان پذیر نیست. هیدروژن، 
تشکیل  را  انسان  بدن  کربن،  و  اکسیژن 
می دهد. می دانیم که هیدروژن و اکسیژن عناصر 
تشکیل دهندءه آب هستند و بیشتر بدن انسان از 

آب تشکیل شده است.
و  استخوان هاست  استحکام  عامل  کلسیم 

فراوانترین فلز موجود در بدن انسان است.

اکسیژن < سیلیسیم < آلومینیم < آهن < کلسیم < سدیم < منیزیم < پتاسیم فراوانی عناصر در پوستءه زمین: 
این عناصر در ترکیب با هم، سنگ ها را می سازند.

فراوانترین عنصر هم در بدن انسان و هم در پوستءه زمین اکسیژن است.
 صفحۀ 11 کتاب درسی گفت وگو کنید 

دربارۀ کاربردهای گوناگون بسپارهای طبیعی در زندگی گفت وگو کنید. بسپارهای طبیعی مانند سلولز، پشم، پنبه، ابریشم
سلولز: سلولز در صنایع مختلف از جمله چوب، کاغذ، صنایع غذایی، نساجی، الکتریکی، دارویی و بهداشتی کاربرد دارد.

پشم: در صنایع نساجی و تولید لباس و پوشاک مورد استفاده قرار می گیرد.
پنبه: در صنایع نساجی، تهیءه تورهای ماهی گیری، فیلتر قهوه و چای، مواد منفجره )نیترو سلولز( و کاغذ استفاده می شود.

ابریشم: در صنایع پارچه و پوشاک، علم پزشکی و تولید لوازم الکترونیکی کاربرد دارد.
 صفحۀ 12 کتاب درسی جمع آوری اطالعات 

انواع پالستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه و نشانۀ بازگردانی آن ها اطالعاتی را  با مراجعه به منابع معتبر دربارۀ کاربرد 
جمع آوری کنید و به کالس گزارش دهید. ساالنه بیش از 300 میلیون تن پالستیک تولید می شود.

1- پلی اتیلن ترفتاالت   معمولی ترین پالستیک؛ در بطری آب، نوشابه، ظروف یکبار مصرف، لباس، کفش و ... کاربرد دارد.

2- پلی اتیلن با غلظت باال   در قوطی شیر، ظروف نگه داری مواد غذایی خودکار و ... کاربرد دارد.

3- پلی وینیل کلراید   در لوله ها، میزها، اسباب بازی، کف پوش، پنل و سرعت گیر کاربرد دارد.

4- پلی اتیلن با غلظت پایین   قابل انعطاف است، در بسته بندی، نخ شیرینی و قوطی های فشاری کاربرد دارد.
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5- پلی پروپن با غلظت پایین   در برابر حرارت مقاوم است. در تولید نی و قوطی کاربرد دارد.

6- پلی استیرن   عایق گرما و حرارت است. در ظرف یکبارمصرف و شانءه تخم  مرغ کاربرد دارد.

7- پلی اورتان و سایر موارد  قابل بازیافت نیستند. در روکش مخازن، لوله های مدفون زیر خاک و اعضای مصنوعی کاربرد دارند.

 صفحۀ 12 کتاب درسی گفت وگو کنید 
با توجه به آن چه در این فصل دربارۀ مواد محیط زندگی خود آموخته اید دربارۀ نقش مواد در زندگی و مسئولیت هر یک از 
انسان ها در قبال آن ها گفت وگو کنید. وسایل مورد نیاز زندگی انسان ها از مواد طبیعی موجود در زمین به دست می آید که 
مقدارشان محدود است؛ بنابراین باید در مصرف این مواد صرفه جویی کنیم. هر یک از انسان ها باید مصرف پالستیک را کاهش 

دهند، زیرا این مواد به راحتی بازیافت نمی شوند. باید تمام زباله ها را بازیافت و به چرخءه تولید و مصرف بازگردانیم.

الف( درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.
  1 فلزها واکنش پذیری یکسانی دارند. )درست/ نادرست(

  2 فسفر و کربن از عنصرهای فلزی هستند که در صنعت کاربرد وسیعی دارند. )درست/ نادرست(
ب( جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

  3 بخش عمدۀ گاز نیتروژن به عنوان مادۀ اولیه برای تولید ............. به کار می رود.
  4 یکی از موادی که به خمیر دندان اضافه می کنند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود، ............... است.

  5 مادۀ اولیه برای تولید بسپارهای مصنوعی ............. است.
پ( به سوال های زیر پاسخ دهید.

  6 ویژگی های فلز مس که سبب کاربرد گستردۀ آن در زندگی امروزه شده است را بیان کنید.
  7 سرعت واکنش هر یک از فلزات زیر با اکسیژن چگونه است؟ توضیح دهید.

طال: منیزیم:  مس:  آهن: 
  8 گاز اوزون در کجا وجود دارد و چه کاری انجام می دهد؟

  9 کاربردهای سولفوریک اسید را بیان کنید.
  10 در چرخۀ نیتروژن داده شده در تصویر مقابل، مراحل 

1، 2 و 3 چه مرحله  ای را بیان می کنند؟

  11 واکنش تولید گاز آمونیاک را بنویسید.

  12 کاربردهای کلر و ترکیب های آن را بیان کنید.

  13 کدام عنصرها در جدول زیر خواص مشابهی دارند؟

G با C )4  J با I )3  H با D )2  D با C )1
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