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  به نام خدا

  

اين  است. نهم  ةپايآموز   گام در مسير تحصيلي يك دانش ترين و مهم آخرين ،موفقيت در امتحانات هماهنگ پاياني سال
آموزان اين پايه، دسترسي به  هاي دانش كي از دغدغهيشود.  ها با يك برنامه مشخص برگزار مي در تمامي درس امتحانات تقريباً

  حاصل تالش ما براي جمعاست. گويي به آنها  و نحوه پاسخبه منظور آشنايي بيشتر  هاي گذشته سال امتحانياالت ؤس نمونه
در اختيار  97- 98سال تحصيلي  "استان  31 ت هماهنگمجموعه سواال " اكنون تحت عنوان ها هم آوري اين سؤال

  نهم قرار گرفته است. ةيران محترم پاآموزان و دبي دانش

هاي  انگليسي، عربي، پيام تجربي، مطالعات اجتماعي، زبان  هاي رياضي، علوم در درسجلد،  8شامل ها  اين مجموعه كتاب
ها، امتحانات هر استان بر اساس حروف الفبا  ه است. در هر مجموعه از اين كتاب آسمان، قرآن و آمادگي دفاعي تهيه گرديد

  يم شده است.ال و پاسخ تقسؤبندي و به دو بخش س طبقه

ها پاسخ ندهد  به سؤالدانش آموز گويي به هر سؤال تشخيص و شناسايي مبحث آن سؤال است. حتي اگر  اولين گام براي پاسخ
 اوو سرعت عمل و دقت نظر   گويي پيش رفته در مسير پاسخ درستي تشخيص دهد، يك گام و فقط مبحث هر سؤال را به

. در صورتي كه شده است  آن نوشته روبرويمبحث سؤال در هر سوال از اين مجموعه، با اين استدالل  افزايش يافته است. 
ي  تواند به همان مبحث از كتاب درسي مراجعه كند و با مطالعه به راحتي مي نباشد، گويي به سؤالي  قادر به پاسخآموز  دانش
  ده شود.تر آن مبحث، تسلط كافي روي مبحث پيدا كند و براي امتحان مدرسه آما دقيق

ال را به طور كامل آموزش ببيند و در ؤعلمي نهفته در س تا نكاتدهد  آموز اين امكان را مي پاسخ كامالً تشريحي كتاب به دانش
 جهت افزايش توان علمي خود گام بردارد.

 امتحانات استفاده كرد.ايام يا به صورت آزمون محور در در طول سال تحصيلي به صورت تدريجي توان  ها مي از اين مجموعه
 آنها االت مشترك زيادي را در بينؤتوان س االت هر مجموعه، ميؤدر بررسي صورت گرفته، مشخص گرديد كه با مطالعه كل س

داشته باشد. تواند به موفقيت شما در امتحانات پاياني سال جاري كمك فراواني  يافت. به طوري كه مطالعه اين مجموعه مي
طول تحصيل مورد در شود كه  باشد، توصيه مي االت به صورت جامع و از كل كتاب درسي ميؤبه اينكه اين س با توجهبنابراين 

    .االت را در طول سال مورد ارزيابي قرار دهدؤي س آموز بتواند همه استفاده قرار گيرد تا دانش

و ارائه يك مجموعه  98سال  نگ استاني درهماه االت امتحانيؤآوري مجموعه كامل س اميد است تا تالش همكاران ما در جمع
آموزان  آموزان و دبيران اين مقطع، زمينه الزم جهت موفقيت در امتحانات پاياني سال را براي دانش كامل امتحاني به دانش

  عزيز فراهم كند.
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