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  طراحان  

  مسئولين درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علمي آزمونمسئولين درس گروه  نام درس

  الناز معتمدي  مراديكامران اله حميد اصفهاني )1فارسي و نگارش (
  محدثه پرهيزكار  درويشعلي ابراهيميـخاكيفاطمه منصور ميالد نقشي )1عربي  زبان قرآن (

  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني ـ بقامحمد رضايي-سكينه گلشني فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  پويا گرجي  ـ فريبا توكلي ـ پرهام نكوطلبانمحدثه مرآتي نسترن راستگو  )1انگليسي (زبان

  پوپك مقدم علي ونكيـ حسين اسفيني ـ مهرداد ملوندي فروشانايمان چيني )1رياضي (
  اكبري ليدا علي  محمدمهدي روزبهانيفرد ـ سپيده نجفي ـ  علي علمداري ـ اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي   ) 1شناسي ( زيست

  آتنه اسفندياري  بابك اسالمي ـ بهنام شاهني فروشان ـايمان چيني كفشحميد زرين )1فيزيك (
  سميه اسكندري  معروفي امير حسين ـ مجيد بيانلوـنژادايمان حسين علي علمداري  ) 1شيمي (

 

  گروه فني و توليد
 حيا اصغريم  مدير گروه 

 فردسيدعلي موسوي مسئول دفترچه
 محمدي جالليمهين علي آرايي نگاري و صفحه حروف

  يترابريحانهمسئول دفترچه:/نسبفاطمه رسوليمدير گروه: گروه مستندسازي
 رضا سعدآباديعلي  ناظر چاپ

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
  انيد از سايت كانون (صفحة مقطع دهم تجربي) دانلود نمائيد.تو توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي

 021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك   

  نام طراحان نام درس
پور ـ آگيتا محمدزاده ـ محمدعلي مرتضويخانحميد اصفهاني ـ سپهر حسن  )1فارسي و نگارش (

 مجيد هماييـبخش ـ خالد مشيرپناهيبهزاد جهانـفريسعيد جع  )1زبان قرآن (،عربي
 كبيرمرتضي محسنيـبقامحمد رضاييـابوالفضل احدزاده  )1دين و زندگي (

 شهراد محجوبيـآبيزمهدي رسوليفريبا توكلي ـ  )1انگليسي (زبان
كفش ـ حميدرضا سجودي ـ كيانوش شهرياري ـ     خواه ـ سجاد داوطلب ـ حميد زرين  يجمشيد حسينـعلي ارجمند ـ محمد بحيرايي ـ داوود بوالحسني ـ محمد پوراحمدي )1رياضي (

  ناهوك ـ فرهاد وفايي  نظم ـ مهدي نصرالهي ـ حسن نصرتيپورسرابي ـ سيمين كالنتريون ـ رحيم مشتاقاصغري ـ علي غالمعزيراهللا علي
پور  محمد عيسايي ـ سعيد فتحي پور ـ محمدمهدي روزبهاني ـ احسان صدر ي ـ       پور ـ سهيل رحمان خنافره ـ اميررضا جشانيپور ـ معينمسعود حدادي ـ هادي حسن   )1شناسي ( زيست

 علي كرامت ـ هادي كمشي ـ مهرداد محبي ـ بهرام ميرحبيبيـ

سوق ـ طيبه طـاهري ـ     كفش ـ آرمين سعيدي  ري ـ رضا رضوي ـ حميد زرين  نسب ـ اميرحسين برادران ـ اسماعيل حدادي ـ مليحه جعف   محمد اكبري ـ عبدالرضا اميني )1فيزيك (
  علي ميرنوري  زاده ـ مصطفي كياني ـ عرفان مختارپور ـ جعفر مفتاح ـ سيدعابدي ـ سياوش فارسي ـ عبداهللا فقههوشنگ غالم

ملكان ـ  كوكنده ـ هادي زمانيان ـ منصور سليماني دامن ـ حسن رحمتي فيروزآبادي ـ طاهر خشكزاده ـ رضا جعفرينژاد ـ بهزاد تقيحسن اميني ـ اشكان پارسيا  ) 1( شيمي
 رضا وسگريپيمان ـ محمدعلي نيكمحمدنژاد ـ علي مؤيدي ـمحمد فالح
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 كند؟  تر كامل مي كدام واژه بيت زير را درست - 1

  »تو طبيب ... و ما دردمند / ما در اين پستي تو در جاي بلند«
 ) سودا4  ) حيران3  ) حاذق2  جولقي )1
 معنا شده است؟  نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 2

  ) افسر: كاله پادشاهي ـ گور: گورخر2  شيرافكن ـ سنان: سرنيزهاوژن:  شير )1
  ) انجمن: مجلس ـ رنجه: آزرده4  ـ برنا: جوان باره: نوعي گرز) 3
  اماليي هست؟ نادرستيدر كدام بيت  - 3

  شود شود / مهر خلق از بانگ من كم مي غم مي عبانگ زشتم ماي )1
 ر زشتش نهندعلّت دهند / بوك دستي بر س ليك وهابان كه بي )2
  ) توبه كن وز خورده استفراغ كن / ور جراحت كهنه شد رو داغ كن3
  دالن چون موم شد ) چون كه آوازش خوش و مظلوم شد / زو دل سنگين4
 در كدام بيت متمم با دو حرف اضافه آمده است؟   - 4

 پاي	به		پيش يزدان	بر	ببودند/  جاي		به		را دل آمد	ايرانيان		چو) 2   كه خيره همي بشنوي پند كس/  را خود نه بسو همين بد كه كردي ت )1
 زن / به ايرانيان بر نبودي شكن گر ايدون كه من بودمي راي) 4  كه با كردگار جهان جنگ نيست/  مردي كنون زور و آهنگ نيست	به) 3
 حرف اضافه است؟ » چو«در چند تا از ابيات زير حرف  - 5

 تر نباشد اي ز زلفت آشفته و آشفتهتر نخيزد /  اي چو خواجو بيچاره الف) افتاده
 در سه عضو تو نفع دو عالم است پديد / ز دوستان دل و دست و زبان دريغ مدارچو ب) 

 قطارها ربر / همي ز پشت يكدگر كشيده صفهاي بارور چو اشتران با ج) درخت
 د) نسبت از خويشتن كنم چو گهر / نه چو خاكسترم كز آتش زاد

 ه شو به پيكر خشك / از اين خجسته هما استخوان دريغ مدارهـ) خدنگ او چو رسد طعم
  ) چهار تا 4  سه تا  )3  ) دو تا 2  ) يكي 1
 در ابيات زير درست آمده است؟ » گوي آفرين«و » ملك«، »حرف«، »بيم«هاي  نقش دستوري چند تا از واژه - 6

  حرف: نهادبيم: مسند ـ   ز كس جز خداوندشان بيم نيست / به فرهنگشان حرف تسليم نيست«
  گوي: مفعول فرينآملك: نهاد ـ   »گوي رزم شماست فلك در شگفتي ز عزم شماست / ملك آفرين

 ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا2  يكي )1
 در انتهاي كدام بيت متفاوت است؟» را«نوع  - 7

  نسبِ حورلقا را ظر كرد دلم ديد / تركان خطاييي محراب ن ) در سايه2  ) رو در خم محراب دو ابروي تو كردم / گفتم مگر آنجا اثري هست دعا را 1
 روي گدا را جا كه سراب كرمت سايه بگسترد / بر باد دهد ابر سيه ) آن4  ) مهر نظر تربيت او بدماند / در ماه دي از شورزمين، مهرگيا را 3
 هست؟  ي پيشين وابستهدر بيت زير، چند  - 8
 »ن با آن قياسي حق شناس / ليك نتوان كرد اي هر دو جنبش آفريده«

  ) چهار تا4  ) سه تا 3    ) دو تا 2  يكي  )1
 

  شود و هم جناس ناهمسان؟ در كدام بيت هم جناس همسان ديده مي - 9
  ) كجا كه عزم كني يار و ياورت توفيق / به دولت و به سعادت خدا رفيق شفيق1
  عملكه آمد شه انجم به حمل / باده درده كه به عشرت به از اين نيست  ز) ساقيا خي2
  ) هر كه فرمان خداوندي تو نپذيرد / اجلش باد به فرمان خداوند اجل 3
 نمود آنكه آن گنج يافت اي نه سعي/  نه آن كس گنه كرد كان رنج يافت) 4

 

 ؟نداردقرابت معنايي » يترشّح بما فيه ءكلّ انا«كدام بيت با عبارت  - 10
 ماند يب صبا پنهان نمينسيم مشك در ج/  كند خون دل از سيماي گفتارم مي	تراوش )1
 ام بوي شراب ساكني دارم خم سربسته/  كند معني مي	تراوش	به جاي دعوي از حرفم) 2
 آب برآيد سوخته از غواص نفس/  كند آه از دل پرخون		تراوش		بي خواست) 3
  باشد ساكن كوي خرابات امين مي/  نكند	تراوش	از لب ساغر مي راز) 4

  مشترك - )1و نگارش ( فارسي

  
ادبيات حماسي (گُردآفريد)، 
ادبيات داستاني (طوطي و 

  بقّال، درس آزاد)
  119تا  102هاي  صفحه

  )1نگارش (
) سنجش و 2نوشة ذهني (

) 3ني (مقايسه، نوشتة ذه
ناسازي معنايي يا تضاد 

  مفاهيم 
  110تا  84هاي  صفحه

  دقيقه 20
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 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» ويله، دمان، افسون، بسنده«هاي  معني واژه - 11
  ور، تأسف، كافي ) آواز، شعله2    ) ناله، مهيب، دريغ، سزاوار1
  كردن، شايستهصدا، هولناك، سحر) 4    زدن، خروشان، جادو، پسنديده ) تكيه3
 در كدام گزينه متفاوت است؟» دوده«ي  معني واژه - 12
  وده كانگيخت او دود زود / دگر نايد از كاخ آن دوده دود) ز هر د1
  ) همه دوده با وي به تاب اندرند / ز ديده به خون و به آب اندرند2
  ) رفت چون دود و دود حسرت او / كم نشد زين بزرگ دوده هنوز3
  ي وحشت هميشه اندوده است ) قلم كه دعوي وصافي جمال تو كرد / رخش به دوده4
   هستند؟ غلطها از لحاظ اماليي  كدام واژه در متن زير - 13
 خواند راست به راه را صفيه جاهل آن كه. بود توانند معاتب، بدين تن دو: يافتم! گفت مسرف سري سبك و مضيع باددستي تو را: گفت ملك«
 نه را عاقبت بي احمقي كه آن و ندهد؛ فايده ندامت و شنود ناسزا بسي وي از گشت مستظهر جاهل كه چندان نمايد، تحريض علم طلب بر و

  »دارد. محرم اصرار در و گرداند مستولي خويشتن بر محل در
  ) تحريض، مستولي4  ) مستظهر، مسرف3  ) صفيه، اصرار2  ) مضيع، معاتب1
 ؟نيستمنطقاً كدام بيت از دفتر اول مثنوي معنوي  - 14
  شكر  از پر آن و خالي يكي ) هر دو ني خوردند از يك آبخور / اين1
  زار؟ مظلوم از ظالم شناسد قرار / كي رشوت دل به قاضي دهد ) چون2
  پيوند بگسلد هول از دشمنش جنگ باشد / به پيلتن و يال قوى چه اگر ) جوان3
  شود بستان سرسبزي او شود / سرّ پنهان زمين اندر چون ) دانه4
 است؟ نرفتهكار  ي ادبي به در بيت زير، كدام آرايه - 15
    »را سپرد / به خشم از جهان، روشنايي ببرد سپهبد، عنان، اژدها«

  ) تشخيص4  ) اغراق3  ) كنايه2  ) استعاره1
 هست؟» تمثيل«در ابيات كدام گزينه  - 16
 زادم آزاد من مادر ز باشم / اگرچه زنده تا عشق ي بنده ) منم1
  زادم سال صد ز باشد بيش نورزم / اگر دارم عمر تا عشق جز به
 بال به نه بايد رفت طاعت به صديقان قدم / راه نز ايدب رفت به ديده صديقان ) كوي2
  زوال را دنيا هست داري تكيه دنيا به آخرت؟ / ور زاد كوت داري ديده عقبي به گر
 مدار شگفت ازو كرد اي ناهموار / گله يار ز سنايي ) گر3

  ناهموار همنشين از نالد / هر دم همي چون كه بين آب را
 اختيار كن دين راه و گير پيشه بازي بدار / پاك دنيا از تدس بايد ار عقبات دل ) اي4

  نگار جان بر مفلسي و نيستي مهر و شكن / نقش هم در را جمله هستي و ملك و تاج و تخت
    ي حماسه در ابيات كدام گزينه يكسان است؟  زمينه - 17

  روان الف) بدو گفت سيمرغ اي پهلوان / مباش اندرين كار خسته
  / برافراختند اختر كاويان  ران ميانب) ببستند گردان اي
  تر از رستم است / چنان دان كه رستم ز گيتي كم است ج) اگر طوس جنگي

  اين مهرگان تاج بر سر نهادنژاد / بر ) چنان چون فريدون فرخد
   اين سده يادگار / بسي باد چون او دگر شهريار ) ز هوشنگ ماندـه

 ) ب، ج، د4  ) الف، ب، د3  ) الف، ج، ه2  ) ب، د، ه1
 كدام گزينه با مصراع دوم بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ - 18
   »كمان را به زه كرد و بگشاد بر / نَبد مرغ را پيش تيرش گذر«

  ) نبد بر هوا مرغ را جايگاه / ز تير و ز گرز و ز گرد سپاه2  ين چرخ گردان نيابد گذرابر ) جهاندار گر مرغ گردد به پر /1
 ) اي شاه چون نشاط كني جستن شكار / از پيش تير تو نبود شير را گذر4  يصر كند گذر / نخجير و مرغ پيش تو راند گه شكار) گر بر شكارگاه تو ق3
 ؟شود نميدر كدام گزينه مفهوم بيت زير دريافت  - 19
   »اند / خدنگي گران بر دل دشمن اند بد انديش را آتش خرمن«

  اند ختهاند / خرمن بس ز كسان سو ) آتش كيد برافروخته1
  ابريم به مزرع نكوخواه برقيم به خرمن بدانديش /  )2
  ايم ي صاعقه بر خصم دژم ريخته ) ابر گشتند كه در معركه از ضربت و عكس / قطره3
  ) از ره داد ز بيدادگران بايد كشت / اهل بيداد گر اين است وگر آن بايد كشت4
 بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ مقابلمفهوم  - 20
   »  لشكر و دژ به فرمان توست /  نبايد بر اين آشتي، جنگ جست كنون«

  مبنددر) ز خصم ار بسي ديده باشي گزند / به رويش در آشتي 1
  ايم جنگ كه صلح بايد آشفته ايم صلح /  با آن رفته) با آن كه جنگ بايد پذ2
  ) مبر ز آشتي نام هنگام جنگ / مبر دل ز نام و مده تن به ننگ3
 زنان راي / به خشم چيست؟ به خشم آتش زبانه چيست؟ به صلح آفتاب روشن) به صلح 4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-(گواه)آزمون شاهد
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 ن األعي ن الجواب للتّرجمة  في  دقَّو األصحة أو م25 – 21( أو المفهومإلي العربي:( 

  ...پروردگارا!»: ربنا؛ انفَعني بِما علَّمتَني و علِّمني ما ينفعني« - 21
  رساند! چه كه به من سود مي و ياد گرفتم از آنسود بردم من ياد دادي  چه كه به ) از آن1
  بخشد، به من ياد بده! چه را كه به من سود مي مند ساز و آن ، بهرهآموختيچه كه به من  ) من را از آن2
  !آموزي رساند، به من مي چه را كه به من سود مي سازي و آن مند مي مرا بهره آموختيچه به من  ) از آن3
  رساند! چه را كه سود مي و به من بياموز آنمند كن  بهرهآموزي  ) مرا از چيزهايي كه به من مي4
 !»:ةٍالدالفينِ تتكلَّم باستخدامِ أصوات معين أنّ كلَّ ةالموسوعات العلمي  يؤَكَّد في« - 22
  !زنند حرف ميصدايي مشخص  كار بردنِ ها با به دلفين ةكنند كه هم هاي علمي تأكيد مي نامه ) در دانش1
  كنند! كار بردنِ صداهايي مشخص صحبت مي ها با به دلفين ةشود كه هم هاي علمي تأكيد مي نامه ) در دانش2
  كنند! ن با هم صحبت ميصداهايي معي كار بردنِ ها با به دلفين ةعلمي تأكيد دارند كه هم هاي  نامه ) دانش3
  !زنند حرف ميصداهايي خاص با يكديگر  كار بردنِ شود كه دلفين با به هاي علمي تأكيد مي نامه ) در دانش4
 :الصحيح عين - 23
  اي! كه تو مرا از مرگ نجات داده نكردمباور دوستم گفت: !: ال أُصدقُ أَنَّك أَنْقَذْتَني من الْموتقالَ صديقي: ) 1
   !گذرد بخشى و از گناهان در مي ها را مي اي كسي كه عيب !:يا من هو يستُرُ العيوب و يعفُو عنِ الذُّنوبِ) 2
   ات داخل كن! خدايا؛ ما را با رحمتت در بندگان شايسته: »اللّهم؛ أَدخلْنا بِرَحمتك في عبادك الصالحينَ«) 3
  نصف شنوايي دلفين است! !: قدرت شنوايي مرغابيقُوةُ السمعِ للبطِّ تَبلُغُ ضعفَي سمعِ الدلفينِ) 4
 ؛ عين الصحيح:»!خاطر آن فرستاده است هزيرا پروردگارم مرا ب به صفات برتر اخالقي پايبند باشيد،« - 24
  !اثَني بِهكارِمِ األخالقِ فَإنَّ ربي بععلَيك بِم )2     علَيكُم بِمكارِمِ األخالقِ فَإنَّ ربي بعثَني بِها!) 1
3( لَيكنَّ بِمكعبعكارِمِ األ )4     ثُني بِها!ارِمِ األخالقِ فَإنَّ اهللاَ يلَيكُنَّ بِمثَني بِهععخالقِ فَإنَّ اهللاَ ب!  
 »لَكُم دينُكم و لي دينِ«: اآلية الشريفةلمفهوم  الْخطأعين  - 25
  ) من اگر نيكم و گر بد تو برو خود را باش / هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت1
  دان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت / كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت) عيب رن2
  ) گر تو نيكي مرا چه فايده ز آن / ور بدم من، تو را از آن چه زيان3
  ) چو نيكي كني، نيكي آيد برت / بدي را بدي باشد اندر خورت 4
  :جاء بين القوسين ،الصحيح حسب ماعين  - 26
  )وصل =( !المِفي الظّ رفكلّ الغُ فغرقَالْكَهرَباء  ارتَي عطَقَأبوك  )2  )برّ(=  !قزوين بحرِنك في م ستفيدن نَأكان بامكاننا هل ) 1
3 (لَ ليسينا دليلٌد رسائل التهديد وابعث مهبأنّ قاطع! )= 4  )أرسلوا (َتَ المشركةَ إنّ هذه العميلةتفرّقَأن  جتهد المسلمينَ صفوف! )≠ تسعي( 

  :كثرأفيها  ف الجرّحروعين عبارة  - 27
  !رفتي نواقصفي غُ ألنّ ة؛علي األسر فاظعن أعمال تنظيف و الح ؛ من هي مسؤولةٌعفواً) 1
2( عاملٌ في الفندقِ غرفةٍ كلِّو ل ؛ سأتّصلُللتنظيف و أصلّح كلَّ بالمشرف بسرعةٍ شيء!  
  !البعث في يومِ المحسنَ يخزاهللا الي و اقِإلّا باإلنف البرَّ الينالُ : ألنّ المرءحبمما نُ نحن ننفقُ )3
  !ن إختار الخير فإنّما هو لنفسهو م اهللا في الجنّةِ أجرهم عند واحشِو الفَ ن اإلثمِم يجتنبونَ ذينَلَّا )4

  :كتابنون الوقاية حسب قواعد العين  - 28
  !بيميني دائما اًيعطون ليمون ينَلذّيتني الأفقد إخواني ايا ل) 2   !دوني قريتيي يغنّي كالطيور، أحسني إلي محسني ذللّحلواني قال ) 1
  !ألسنانلكأنّ لساني يقول لي: أين معجوني  )4  !تي تأخذ فستاني ثم تنسانيأختي المسلمة؛ التكوني كالّ )3
  :اليةتالعبارات ال في يعرابحولَ تعيينِ المحلِّ اإل الخطأ ينع -29
: نائب الفاعل تلميذٌسلَ أُر )2    عبادة: خبر العلماء مجالسةُ )1   إِلي مدرسةٍ
3 ( االنسانُ إنقَطع لإذا ماتمإلّ هعن ثالثل العالم بال )4    فاعل: ا ممبالثمر: خبر  كالشجرِع  
  :اليةتالعبارات ال  لحركات فيتعيين ضَبط ا في الخطأعين  -30
  !ذَهبٍ الوالدةُ لبنتها الصغيرةِ أَساوِر منْ تَرِيشْتَ )2    !تُلُ في سبيلِ اهللاِ أموات يقْ ولُوا لمنْقو ال تَ )1
3( صفَتشَديدةٌ و ع رياح في ماء ارثَ تَيدح المئُ )4    !حيطنْ الشاطمحيطاترّية بِجوارِ البِحارِ و المطَقَةٌ ب!  

  دقيقه 15  مشترك -  )1زبان قرآن( ، عربي
 
(مع مسؤولِ  ذوالقَرنَينِ

  استقبالِ الفُندقِ )
هجائبن في البِحارِ عيا م

  88تا  67هاي  صفحه
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وجـوب  حكـم  و  محقق كدام عبارت استمحمد عليهم السالم، مقبوليت نماز درگرو   ادق آلاز منظر ص - 31

 روزه براي مسلمانان چگونه است؟ 

1 (»بح أشَدلّهنِ الْتَنْ«) 2    مسبوق به سابقة تاريخي  -» ا لي عهفَحو نْ شَاءبدون سابقة تاريخي  -» كَرالم  

  بدون سابقة تاريخي  -» للّهحبا أشَد «) 4  مسبوق به سابقة تاريخي  -» كَرالمنْ شَاء وفَحهي عنِ الْتَنْ«) 3

هـاي   كدام يك از راه، نشان از »سوختگان و درماندگان را دوست دارد. خداوند، رسيدگي به دل«كردن حديث  پايبندي انسان به مراعات - 32

 آيد؟  مييك  كدامو برائت از دشمنان خدا در پي  داردافزايش محبت خدا در دل انسان 

    اطاعت از دستورات خداوند ـ دينداري و دوستي با اولياي خدا ) 1

  دوستي با دوستان خدا ـ دينداري و دوستي با اولياي خدا ) 2

  خود خداوند كه آغاز ديانت است. با دوستي با دوستان خدا ـ دوستي ) 3

  كه آغاز ديانت است.  وندخود خدابا دوستي  اطاعت از دستورات خداوند ـ) 4

 يبه چه كـار ديگـر   ،ها سپردن به سرچشمة كماالت و زيبايي كنار دل رنگ و بوي ديگري پيدا كند، بايد در ها كه زندگي انسان براي اين - 33

 ريشه در چه چيزي دارد؟  ،دهد هايي كه آدمي در طول زندگي انجام مي و فعاليت ورزندمبادرت 

   اخالق و روحيات – .دنيطان و امور شيطاني را از قلب خود بيرون كنبايد ش) 1

  هاي او  ها و محبت دلبستگي – .دنبايد شيطان و امور شيطاني را از قلب خود بيرون كن) 2

  هاي او  ها و محبت دلبستگي – .بايد محبت كساني را كه رنگ و نشاني از او دارند، در دل جاي دهند) 3

  اخالق و روحيات – .ي را كه رنگ و نشاني از او دارند، در دل جاي دهندبايد محبت كسان) 4

دركدام عبارت اين موضوع ، كدام مقصد مورد نظر بوده و »روزه دو يار انسان براي رسيدن به يك هدف مشترك استو نماز «اگر بگوييم:  - 34

 شريفه ترسيم گشته است؟ 

  » لَعلَّكُم تَتَّقونَ« -   تسلط بر خويشتن) 2    » كبرُو لَذكرُ اهللاِ اَ« - حفاظت و نگهداري از خود ) 1

  »لَعلَّكُم تَتَّقونَ« - ياد خدا و معاد ) 4    »و لَذكرُ اهللاِ اَكبرُ« -داري  خويشتن) 3

داونـد در  جا كـه خ  و آن درخي مكروهات هم به تدريج دور شوبتنها از گناهان كه حتي از  شود كه انسان نه در نماز باعث مي كدام اقدام - 35

 گذارد؟  ظهور مي منصةخود را به  وصفكدام پس از آن،  ،كند ياد خدا بيان مي ،نماز را ةقرآن كريم فلسف

  حكمت  – .باشيم پاكيزههمواره و نباشيم  اند ها خشم گرفته يا راه را گم كرده كنيم در زمرة كساني كه خدا بر آن سعي) 1

  حكمت  – .اشته باشيم و آن را سبك نشماريمگوييم د چه در نماز مي درك صحيح به آن) 2

  علم  – .گوييم داشته باشيم و آن را سبك نشماريم چه در نماز مي درك صحيح به آن) 3

  علم  – .باشيم پاكيزهنباشيم و همواره  اند ها خشم گرفته يا راه را گم كرده كنيم در زمرة كساني كه خدا بر آن سعي) 4

  دقيقه 10  مشترك - )1و زندگي( دين
  

  قدم در راه
دوستي با خدا، ياري از نماز و 

  روزه 
  132تا  108هاي  صفحه
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ي ديگر توجه ها ي، چيست و در چه صورت به قدرتهاي انحراف در عدم دلبستگي به راه» الصّراطَ المستَقيم اهدنَا«شرط اثرگذاري گفتن  - 36

 نخواهيم كرد؟ 

  اگر هنگام ركوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشيم.  –كردن  تكرار) 1

  . اگر هنگام ركوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشيم –صادقانه گفتن ) 2

  گي خداوند بر همه چيز توجه داشته باشيم. زربه ب ،اگر هنگام گفتن تكبير –صادقانه گفتن ) 3

  گي خداوند بر همه چيز توجه داشته باشيم. زربه ب ،اگر هنگام گفتن تكبير –تكراركردن ) 4

داشتن عذر شرعي روزه نگرفته است.  رود. او آن روز را بدون شخصي پيش از ظهر به جايي به فاصلة سه و نيم فرسخي از وطن خود مي - 37

 اش چيست؟  ة او در قبال نماز و روزهفوظي

  اش را گرفته و كفاره نيز بدهد.  چگونگي نمازش وابسته به مسير برگشت است و بايد قضاي روزه) 1

  اش را بگيرد.  بايد نمازش را كامل بخواند و فقط قضاي روزه) 2

  اش را بگيرد.  فقط قضاي روزهبايد است و  چگونگي نمازش وابسته به مسير برگشت) 3

  اش را گرفته و كفاره نيز بدهد.  بايد نمازش را كامل بخواند و قضاي روزه) 4

 باره به مردم كدام است؟  به چه ترتيبي ذكر شده است و سفارش امام خميني (ره) در اين» اهللالّا ا  اله ال«دو پاية استوار ديانت در عبارت  - 38

  » بايد مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملي نسبت به دشمنان خدا لبريز كنند.« - تبري –تولي ) 1

   »اساس دين بر محبت است؛ بنابراين دل مسلمانان نبايد جايگاه كينه و نفرت از كسي باشد.« - تبري  –تولي ) 2

  .» ت؛ بنابراين دل مسلمانان نبايد جايگاه كينه و نفرت از كسي باشداساس دين بر محبت اس« - تولي  –تبري ) 3

  » بايد مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملي نسبت به دشمنان خدا لبريز كنند.« -تولي  –تبري ) 4

 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ زير به ةافر، حكم سه مسألمطابق نظر فقهاي بزرگ اسالم و با توجه به شرايط رفت و برگشت مس - 39

  كه روزه گرفته، پيش از ظهر مسافرت كند و بخواهد به بيش از چهار فرسخ برود. الف) كسي

  ظهر مسافرت كند. از بعد كه روزه است و ) كسيب

 .خواهد ده روز بماند، برسد ظهر به وطن يا جايي كه مي از ج) مسافري كه بعد

  خود را تمام كند. ةبايد روز -خود را تمام كند ةبايد روز - خود را باطل كند ةتي به حد ترخص برسد بايد روز) وق1

 خود را تمام كند. ةبايد روز - نبايد آن روز را روزه بگيرد - خود را تمام كند ة) وقتي به جايي برسد كه ديوار شهر را نبيند بايد روز2

  نبايد آن روز را روزه بگيرد. -خود را تمام كند ةبايد روز - خود را باطل كند ةز) وقتي به حد ترخص برسد بايد رو3

  .خود را تمام كند ةنبايد روز - نبايد آن روز را روزه بگيرد - خود را تمام كند ة) وقتي به جايي برسد كه ديوار شهر را نبيند بايد روز4

 ؟يستنصحيح  ،با توجه به احكام روزه در شريعت اسالمكدام گزينه  - 40

  شود. اش باطل مي چيزي را كه الي دندان مانده سهواً فرو ببرد، روزه ،دار اگر روزه) 1

  شود. اش باطل نمي دار سهواً چيزي بخورد، روزه روزه اگر) 2

  ها را به حلق برساند.  غليظ و دود سيگار و تنباكو و مانند آن غباردار نبايد  روزه) 3

  شود.  اش باطل مي ب ببرد، روزهدار تمام سر را زير آ اگر روزه) 4
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41- A: What are you doing? 

B: I … her because I … to talk to her right now.  
1) am calling – need   2) call – need             
3) am calling – am needing   4) call – am needing                     

42- The last time I spoke to Tom, he said he wasn’t … to go to Boston. 
1) planning  2) checking 3) traveling 4) searching 

43- If you don’t eat breakfast, you’ll … be hungry during the morning and won’t be as energetic at 
work as you could be. 
1) carefully  2) probably  3) daily 4) especially 

 
Many people, specially in western countries, would ask this question, “Is Iran a good holiday … (44) …?” 
Actually, Iranian people are very hospitable. They are very friendly and they treat tourists as their 
guests. They help tourists as much as they are able to. Also, there are many cultural attractions that 
make you interested in traveling to Iran; there are lots of … (45) … sites, beautiful mosques and bazaars 
everywhere around the country. And finally, Iran is a country where you can enjoy mountains, deserts, 
jungles, rivers and sea coasts; great attractions that are perfect for … (46) … lovers. 
44- 1) activity  2) vacation  3) destination  4) entertainment  
45- 1) similar  2) historical  3) suitable  4) international 
46- 1) world  2) choice  3) nature  4) flight 

 
Travel and tourism give services of all types to travelers, and have become one of the world’s fastest 
growing industries. The market is increasingly diverse, covering not only traditional sunshine tourism 
and business trips but also many new types of travel that have developed in recent years. 
Tourism has become one of the world’s most important sources of  work. It covers a wide range of jobs, 
including all branches of travel industry, hospitality in hotels and restaurants, entertainment and 
recreation, as well as the tourist attractions in a special region. Areas of work include Tour Operations, 
Travel Agencies, Tourist Boards and Tourist Information Centers, Guides and Tourist Attractions. 
47- According to the passage, … . 

1) sunshine tourism is a type of tourism market but business trip is not 
2) new forms of trip are out of tourism market 
3) tourism market includes only traditional forms of trip 
4) both sunshine tourism and business trip are different forms of tourism market 

48- Tourism is playing an important role in … . 
1) having different areas of work  2) developing transport companies 
3) employing many people                 4) increasing tour attractions 

49- The underlined word “recreation” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 
1) hobby and amusement  `   2) destination and vacation                             
3) choice and suggestion                  4) culture and tradition 

50- Which of the following choices can be an example of “hospitality in hotels and restaurants” in the passage? 
1) Personnel should be funny and careful. 
2) Personnel should welcome the guests warmly. 
3) Personnel shouldn’t receive money. 
4) Personnel should serve food fast. 

PART C: Reading Comperhension 
Directions: Questions 47-50 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), 
(3), or (4) is the best answer for each question. Then mark your answer sheet. 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 44-46 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3), or 
(4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-43 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

  

The Value of 
Knowledge 

  Writing از ابتداي
Traveling the World  

  Grammar تا ابتداي
  106تا  91هاي  صفحه

 دقيقه 15
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  است؟  درستزير  ةكدام گزار - 51

A) اگر 1 B  و مجموعهB ةنامتناهي باشد، مجموع A  .حتماً نامتناهي است  
A) اگر 2 B  و مجموعهA ةنامتناهي باشد، مجموع B تواند متناهي يا نامتناهي باشد.  مي  
  ، نامتناهي است. 20هاي طبيعي عدد  ي شمارنده ) مجموعه3
Bابي باشد، آنگاه مجموعه اعداد حس Bمجموعه اعداد صحيح و  A) اگر 4 A  .متناهي است  

Aي  متمم مجموعه - 52 (B A)  كدام است؟  
1 (A B    2 (A B    3 (B A    4 (A B     

  هاي سياه و سفيد در شكل يازدهم كدام است؟  زير، اختالف تعداد دايرهبا توجه به الگوي  - 53

  
1( 10  2 (11  3 (12  4 (14  

ي اول آن برابر با يك چهارم مجموع  و مجموع پنج جمله 1ي اول دنباله برابر  ي حسابي، جمله در يك دنباله - 54
  كدام است؟   ي بعدي است. قدرنسبت دنباله پنج جمله

1( 2-   2 (3-  3 (4-  4 (6-   

باشد،  120ي بين  اين دو ضلع  واحد است. در صورتي كه زاويه 12و  11االضالعي به طول   اضالع متوازي - 55
  االضالع كدام است؟  مساحت متوازي

1( 22 3   2 (66 3   3 (22 2   4 (66 2    

2طوري كه  اي در ربع سوم مثلثاتي باشد به زاويهاگر - 56
3sin    آنگاه مقدار ،cot tan    كدام است؟  

1( 1 2 5/   2 (2 8 5/   3 (0 9 5/   4 (0 7 5/   

 كدام است؟  Aةحاصل عبارت تعريف شد - 57

1 1
sin x cosxA tan x cot x

cosx sin x
   

 
   

1( 2  2 (1 1
sinx cosx

   3 (1  4 (sin x cosx   

5عبارت  در تجزية - 58 32 24y y y   ؟ نداردكدام عامل وجود   

1( 2 6y    2 (2y    3 (2y    4 (4y    

عبارت  - 59
18

  هاي زير برابر است؟  با كدام يك از گزينه 156

1( 8 5 6 36   2 (4 10 6 6  3 (
16 5 4
36  4 (12 10 3 36  

0اگر  - 60 1a   3باشد، آنگاه حاصل عبارت 3A | a a | | a a |      كدام است؟ 

1( 32 a   2 (a a   3 (a a   4 (32 a a a    

  دقيقه 30 مشترك - ) 1رياضي (
  

  

مجموعه، الگو و دنباله/ مثلثات/
هاي جبري/ هاي گويا و عبارت توان

  ها / تابع ها و نامعادله معادله
   5تا پايان فصل  1فصل 

  117تا  1هاي  صفحه
  

  محل انجام محاسبات
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)اگر  - 61 , )2 )و  5 , )1 xدو نقطه از يك سهمي و  20  اي با كدام  خط تقارن آن باشد، اين سهمي در نقطه 1
  كند؟ ها را قطع ميyمحور عرض

1( 5   2 (4   3 (3   4 (2     

yنمودار سهمي - 62 ax bx c  2  محورxهاي  ها را در نقاطي با طول1و محور 3وyاي با  ها را در نقطه
  ها كدام است؟xكند. فاصلة رأس سهمي از محور قطع مي 6عرض

1( 8   2 (10   3 (12   4 (14   

اگر نتيجة جدول تعيين عالمت عبارت  - 63
2 2

2
2

3
(x a )(x b)P(x)

( x c)
  




aصورت زير باشد،  به  b c2 كدام است؟ 

3 2 3 5
° ° °

x
P(x)

   
    

  

  

1( 3    2 (33   3 (3    4 (33    

xاگر مجموعه جواب نامعادلة  - 64 a b  )صورت  به 2 , , ) 3 6] aباشد،  ] b كدام است؟  
1( 5 25/   2 (4 5/   3 (6   4 (5 75/   

اگر  - 65 f ( , ) , ( ,a ) , (a , ) , ( , ) , ( ,b) , ( ,a )  23 7 3 3 5 2 4 6 6 aيك تابع باشد، حاصل  1 b كدام است؟  
1( 3  2 (1  3 (3  4 (5  

بازة  fدامنة تابع خطي - 66 ,0 و برد آن بازة 2 ,2 fاست. مقدار1 ( )2
  ؟تواند باشد كدام عدد مي3

1( 2 -  2 (1 -   3 (
1
2   4( 2    

ــر - 67 اگ f ( , m ) , ( , m) , ( , ) , ( m , m )      1 2 1 2 3 6 2 fو 1 ( ) f ( ) f ( )    2 6 2 1 ــرد 9 ــد، ب باش
  كدام است؟ fتابع 
1( , ,5 1 2      2(  , ,1 5 2     

3(  , , 5 2 1     4( , ,5 1 2      

ارتفاع اين جسم از سطح  شود. اگر ميمتر ارتفاع دارد، به هوا پرتاب  20ختمان كه يك جسم از باالي يك سا - 68

25از رابطة  t زمين در ثانيه 20 20h t t    محاسبه شود، در چه فاصلة زماني، ارتفاع توپ از سطح زمين در
  متر خواهد بود؟ 35تر از  شمسير برگشت به سطح زمين بي

1 (1 3( , )  2 (2 3( , )  3 (0 3( , )  4 (1 2( , )  

xاگر  - 69 ax af (x)
x

  




2 1
يك تابع هماني با دامنة  1 R  1 ،مقدار باشدa  كدام است؟ 

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

xاگر  - 70 x x
f (x)

x x

    
  

2

2
2 1

1 1
زير محور  fمودار تابع ن xگاه به ازاي كدام مجموعه مقادير  باشد، آن 

x؟نيست ها 

1 ([ , ] ( , ) 2 1 0 2     2 (( , ) [ , ] 1 0 2   
3 ([ , )0     4 (( , ] 2   

 ن ت

 محل انجام محاسبات
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   …توانند  جانداران مي همة - 71
      كنند.  آزادگرما ) 1
  ) به هر نوع محرك پاسخ دهند. 2
    ) كربوهيدرات گليكوژن را توليد كنند. 3
  موجود در هستة خود، رشد و نمو كنند.  DNA هاي به كمك مولكول) 4

  كند؟  درستي تكميل مي  را بهچند مورد، عبارت زير  - 72
  » …هر ياختة بافت عصبي «

  كند.  اي را تحريك مي هاي بافت ماهيچه الف) ياخته
  كند.  اي تا آكسون هدايت مي ب) پيام عصبي را از جسم ياخته

  تواند وضع دروني خود را ثابت نگه دارد.  ج) عالوه بر قابليت پاسخ به محيط، مي
 هاي هر بافت ديگر در ارتباط است.   نند با توانايي هدايت پيام عصبي است، با ياختهد) كه داراي زوائد رشته ما

   3) 4  2) 3  1) 2  صفر ) 1
   …ها در لولة گوارش انسان  دهندة كربوهيدرات هر آنزيم گوارش - 73

      ساكاريد به مونوساكاريد را دارد.  توانايي تبديل پلي) 1
  ريد را دارد. ساكاريد به مونوساكا ) توانايي تبديل دي2
 كند.  تجزيه مي ها را ) ضمن توليد آب، همة كربوهيدرات3
  شكند.  ها را مي همراه با مصرف آب پيوند بين مولكول) طي آبكافت، 4

  …در پارامسي  - 74
  . كند يها دفع م مژك نيمواد زائد را از ب ،ي) واكوئول دفع1
  شود.  واكوئول گوارشي در انتهاي حفرة دهاني تشكيل مي) 2
  . دشو يمنتقل م يدهان ةحفر به طيغذا از مح ،ها ژكتابا حركت ) 3
  يابد.   ) هنگام خروج مواد دفعي از ياخته همانند تشكيل واكوئول غذايي، سطح غشا افزايش مي4

 باشد، كدام عبارت صحيح است؟  هاي انسان مي با توجه به شكل مقابل كه مربوط به ساختار حبابك در شش - 75
  قرار دارد.   هاي ديوارة حبابك مويرگ درون 2ياختة ) 1
  ، فاقد غشاي پايه در ساختار ديوارة خود است.   1) شمارة 2
 در سطح مجاور هوا توسط الية نازكي از آب پوشيده شده است.  3) ياختة 3
   . كند يها را آسان م باز شدن حبابك ،مايع يكشش سطح يرويش نافزايبا  ، با ترشح نوعي ماده4) ياختة 4

  …مدت زمان  نيستدر يك فرد سالم در يك دورة قلبي، ممكن  - 76
 ها باشد.  هاي سيني بيشتر از مدت زمان باز بودن آن ) بسته بودن دريچه1
  ها باشد.  ها بيشتر از مدت زمان تخلية خون توسط آن ) دريافت خون توسط بطن2
  هاي سيني باشد.  ريچهبودن د بازبطني كمتر از مدت زمان  -هاي دهليزي ) باز بودن دريچه3
  ها باشد.  ) ممانعت از خروج خون از دهليزها كمتر از مدت زمان ممانعت از خروج خون از بطن4

  …در آبشش ماهي  - 77
  . ستندين  متصل يبه كمان آبشش يآبشش يها ) رشته1
  هاي آبششي قرار دارند.  هاي آبششي درون رشته تيغه) 2
  گيرد.  هاي حاوي خون پر اكسيژن صورت مي رگهاي آبششي توسط  ) ورود خون به تيغه3
    هاي آبششي بيشتر است.   هاي مويرگي جهت تبادل گازها با محيط از تعداد تيغه ) تعداد شبكه4

  دقيقه 20مشترك - )1شناسي ( زيست

  
دنياي زنده/ گوارش و جذب 
مواد/ تبادالت گازي/گردش 

دن/ تنظيم مواد در ب
  اسمزي و دفع مواد زائد 

  5تا فصل  1فصل 
   77تا  1هاي  صفحه

( )1
( )2

( )3( )4
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  …هاي انسان مربوط به ساختارهايي است كه  بيشترين حجم شش - 78
  . دهند يگونه را به شش م اسفنج ي) ساختار1
  اند.   ها ايجاد كرده ا در ششهايي مشابه تار عنكبوت ر قسمت) 2
  ها به وجود آورده است.   هايي داراي انشعاب را در شش ) بخش3
  ) متعلق به بخش هادي بوده و عدم وجود غضروف در آنها، امكان تنظيم هواي ورودي و خروجي را فراهم كرده است. 4

  …قطعاً  …در هر جانور داراي  - 79
  گيرد.  ان صورت ميگوارش مواد غذايي در سنگد - دان چينه) 1
  رسد.  اي در لولة گوارش به اتمام مي گوارش برون ياخته -) دهان2
 شوند.  هاي لولة گوارش ساخته مي هاي گوارشي درون اندام همة آنزيم - ) لولة گوارشي3

  كنند. يم افتيدر يبر را با درون ييغذا يها حفره، ذره نيا يها اختهي - ) حفرة گوارشي4
  است؟  نادرستقلب گوسفند  حيطه با تشردر راب نهيكدام گز - 80

  قلب حضور دارند.  يدر باال ها اهرگيها همانند س ) سرخرگ1
  قرار دارد.   ينيس چةيدر يدر باال يلياكل يها ) مدخل سرخرگ2
  .شوند يراست وارد م زيقلب به دهل يدر سطح پشت يلياكل يها اهرگي) س3
  راست است.   مةياز ن شتريب چپ مةيوارد شده به قلب در ن يها ) تعداد رگ4

 اي خون است؟  چند مورد از وظايف مشترك خوناب و بخش ياخته - 81

  انعقاد خون   ج)          ) ايمني و دفاع در برابر عوامل خارجي  ب             جايي گازهاي تنفسي جابه) الف
  ) صفر 4  3) 3  2) 2  1) 1

 باشد، صحيح است؟  كدام عبارت دربارة هر رگي كه در مسير گردش خون بدن انسان، داراي خون تيره مي - 82
  شود.  ها مي ) باقي ماندة فشارخون سرخرگي باعث حركت خون در آن1
   اي و پيوندي كم است ها ضخامت الية ماهيچهديوارة آن ) در2
  كند.  ) خون تيره و كم اكسيژن را به سمت قلب هدايت مي3
  ها جريان دارد.  طرفه درون آن ) خون به صورت منظم و يك4

  …به طور معمول، هر شبكة مويرگي موجود در ارتباط با نفرون،  - 83
 كند. تر مي ها را از طريق انتشار، آسان ) مبادلة آهستة مولكول2  صورت تركيب با هموگلوبين است.    به 2O) واجد مقدار زيادي1

  ) در دو انتهاي خود، به سرخرگ و سياهرگ متصل است. 4  كند.  ) خون روشن را از طريق يك سرخرگ آوران دريافت مي3
 دهد. كدام گزينه دربارة آن درست است؟  شكل مقابل يكي از مراحل چرخة قلبي را نشان مي - 84

  .دهد يآن رخ م يكيالكتر تيقبل از شروع فعال يها، اندك انقباض بطن ،مرحله ني) در ا1
 آيند. اي قلب، به انقباض درمي ماهيچهالية هاي  همة ياخته ،) در اين مرحله2
 گردد. ها ايجاد مي ) همزمان با اين مرحله، موج الكتريكي استراحت بطن3
  گردد.  تر قلب آغاز مي ) اين مرحله با شنيدن صداي طبيعي و كوتاه4

 .......... ،را در خود دارد گفت مولكولي كه اطالعات هر فرد توان نمي  - 85

  يوستن واحدهايي، تشكيل شده است. ) از به هم پ1
  شود.  ) در پزشكي شخصي هم از آن استفاده مي2
  دارد. ها در بدن  ) نقشي كامالً مشابه پروتئين3
  نوع عنصر شركت دارد.  5) در ساختار مولكولي آن 4
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  …… نيست ممكنمقابل،  ، در جانوري با سامانة گردش خونِمعمولطور   به - 86

 .بدن تلمبه كند يةها و پوست و سپس به بق بار به شش كيخون را  ،بطن) 1

 ها انجام شود. هاي اندام دار به تمام مويرگ بارة خون اكسيژن ) انتقال يك2

  .برقرار شود يا مبادله بخش تازه در مجاورت ياز هوا يا هوستيپ انيجر) 3

  ) تنفس ششي وجود داشته باشد.4

  صحيح است؟  ،چند مورد از موارد زير - 87

A.محل قرار گيري كالفك است : 

 B شامل سه بخش قشري، مركزي و لگنچه : 

C محل توليد ادرار و ورود آن به ميزناي : 

  صفر )4         3 )3       2 )2     1 )1

 كند؟ درستي تكميل مي  كدام گزينه عبارت زير را به - 88

  »وجود دارد. ……ويرگي گفت در دو سمت شبكة م توان نمي«

  ) آبشش ماهي، سرخرگ2    )كالفك كليه ، سرخرگ1

  انسان، سياهرگ هاي ) شش4    ) كبد انسان، سياهرگ 3

 اي دارد؟  راهكار مربوط به تنظيم اسمزي در دوزيستان چه مشخصه - 89

   ) داشتن غدد نمكي در نزديك چشم يا زبان1

 اي  روده استغدد ر) ترشح محلول نمك بسيار غليظ به روده توسط 2

 شدن محيط امكان افزايش بازجذب آب از مثانه به خون به هنگام خشك  )3

 هاي آبشش ها از طريق ياخته ) نوشيدن مقدار زيادي آب و دفع برخي از يون4

 ها و پشت محوطة شكم بـه  هاي لوبيايي شكل در طرفين ستون مهره اي است كه توسط اندام گر ويژگي هر ماده چند مورد، بيان - 90

 شود؟  خون وارد مي

 دهد.  هاي شيميايي را افزايش مي الف) سرعت واكنش

  ب) در حفظ و برقراري هومئوستازي بدن نقشي ندارد. 

  دهد. ج) تنظيم آب بدن را تحت تنظيم عوامل مختلفي انجام مي

  شود.  د) در نتيجة افزايش غلظت مواد حل شده در خوناب ترشح مي

 ) صفر 4   3 )3   2) 2   1) 1

A 
  

B 

C 
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/قطر هر اتم هيدروژن  - 91 nm0 است. چه تعداد اتم هيدروژن در يك راستا كنار يكديگر قرار دهـيم   1

  صورت كره درنظر بگيريد.)  ميكرون حاصل شود؟ (اتم هيدروژن را به 100 ةتا طولي به انداز

1( 310   2 (610   3 (810   4 (1110   

دست آورده  گيري نموده و اعداد زير را برحسب گرم به آموزي، جرم يك جسم را ده بار اندازه دانش  - 92

 گيري، جرم اين جسم چند گرم است؟  است. با كمترين خطاي اندازه

0/318 – 0/348  - 0/321 – 5/318 – 0/322 – 5/304 – 5/321 – 5/319 – 0/318 – 5/321   

1 (25/321   2 (3/321  3 (0/320  4 (2/321    

مايعي به چگالي  cm190متر مربع تا ارتفاع  سانتي 30متر و سطح مقطع  2اي به ارتفاع  در استوانه - 93

g
cm31 طور كامل در اسـتوانه قـرار دهـيم،     گرم را به آرامي و به 864ايم. اگر فلزي به جرم  ريخته

cm320 ريزد. چگالي فلز چند كيلوگرم بر متر مكعب است؟  از مايع بيرون مي  

1( /2 7  2( / 32 7 10  3( /62 5  4( / 26 25 10  

 ؟ نيستيك از موارد زير نيروي كشش سطحي  دليل كدام - 94

  فرو نرفتن سوزن بر سطح آب  )1

  آيد.  صورت كره درمي رها شده از يك شير آب به ة) قطر2

   پخش نشدن قطرة جيوه پس از ريختن آن روي سطح شيشة تميز) 3

  ) ايستادن حشرات بر سطح آب 4

دو  Aرا در اختيار داريم. اگر ابعـاد ظـرف    Bو  Aپر از آب در يك مكان، دو ظرف مكعبي شكل  - 95

مايع برابر فشار چند  Aمتري ظرف  سانتي 15در عمق مايع باشد، آنگاه فشار  Bبرابر ابعاد ظرف 

N(gاست؟  Bمتري ظرف  سانتي 30در عمق  )
kg

 10  

1( 1
2   2 (1  3 (2/1  4 (2   

  دقيقه 35   مشترك – )1فيزيك (
  
گيري  فيزيك و اندازه  

هاي فيزيكي مواد /  /ويژگي
كار،  انرژي و توان/ دما و گرما

تا  4و فصل  3تا  1فصل 
  پايان دما و دما سنجي 

   87تا  1ي ها صفحه

 محل انجام محاسبات
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برابـر مسـاحت مقطـع لولـه در سـمت       2شكل در سمت چپ  Uدر شكل زير مساحت مقطع لولة  - 96

/gمتر مكعب از مايعي به چگالي  است است. چند سانتير
cm

 3 30 به شاخة طرف راست اضافه  9

 ها در دو طرف لوله همتراز شود؟  كنيم تا سطح مايع

 

1( 20  

2 (40  

3 (60  

4 (80  

 ؟براي يك جسم شناور روي يك مايع، كدام گزينه درست است - 97

  ارتفاع با جسم برابر است. ) جرم جسم با جرم ستوني از مايع هم1

  تر است. ) بزرگي وزن جسم از نيروي شناوري وارد از طرف مايع بر آن بيش2

  تر از بزرگي وزن جسم است. ) نيروي شناوري بيش3

 شود، برابر است. ) بزرگي وزن جسم با نيرويي كه از طرف مايع به آن وارد مي4

mمطابق شكل مقابل، آب با تندي - 98
s

هـاي ورودي و خروجـي    شود. اگر قطر لوله وارد يك پمپ مي 2

باشد، تندي آب خروجي از پمپ چند متر بر ثانيه است؟ (جريان  mm20و mm25ترتيب پمپ به

 .)ددر پمپ را پايا در نظر بگيري

1( 3    

2( 5/2    

3( 5/12    

4(25
8   

 محل انجام محاسبات
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يابـد. تنـدي اوليـة     كيلوژول افزايش مي 800برابر شود، انرژي جنبشي آن  3اگر تندي يك خودرو  - 99

  در نظر بگيريد.)  kg2000خودرو چند متر بر ثانيه بوده است؟ (جرم خودرو را

1(20   2(10   3(60   4(30   

روي سـطح   dجـايي افقـي    )، اگر كار كل انجام شده روي جسم را در جابـه 2) و (1هاي ( در شكل - 100

نه صحيح است؟ (از اصطكاك بين جسم و سطح افقي نشان دهيم، كدام گزي W2و W1ترتيب با به

  نظر كنيد.)  صرف

)/2 1 4  3/و 1 7(  

                        

  )2شكل (                                                )                    1شكل (                

1(W W 1 2 0   2(W W2 1   3(W W2 1   4(W W 1 2 0   

mبا تندي ثابت  kg1000اتومبيلي به جرم    - 101
s

در مسيري مستقيم و افقي در حال حركت است. اگر  50

mدي آن به در اثر ترمز، تن
s

  يند نيروهاي وارد بر اتومبيل چند كيلوژول است؟ ابرسد، اندازة كار بر 10

1 (1200     2( 1250    

3( 2400    4 (2500   

 4رود. اگر طول آونـگ   مي Bبه نقطة  Aگرم از نقطة  400آونگي به جرم  ةمطابق شكل زير، گلول  - 102

N(cosجايي چند ژول است؟  ين جابهمتر باشد، كار نيروي وزن در ا / , g )
kg

 37 0 8 10   

1(/4 8     2(/1 6     

3(/4 8     4(/1 6   

  محل انجام محاسبات
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m تندياي با  گلوله - 103
s

 آن در تنـدي شـود.   در راستاي قائم از سطح زمين به طرف باال پرتاب مـي  50

h4 ارتفاع
h1 ارتفاع آن در تنديچه كسري از از سطح زمين  5

 hباشـد؟ (  مـي از سـطح زمـين    5

g و نظر شود ها صرف از تمام اصطكاك ،ارتفاع اوج گلوله است m
s

 210 (  

1 (2  2 (2
2  3 (2  4 (1

2  

mبه جرم  B ةو گلول vرا با تندي  mبه جرم  A ة، گلولزير مطابق شكل - 104
از  v2با تنـدي  را  2

 ةدو گلولـه در لحظـ   (E)و انـرژي مكـانيكي    (v)كنيم. در مورد تنـدي   پرتاب مي يارتفاع يكسان

  نظر كنيد.) است؟ (از اتالف انرژي صرفدرست كدام گزينه  ،زمينسطح رسيدن به 

1 (v  ،يكسانE يكسان   

2 (v  ،يكسانE متفاوت  

3 (v متفاوت ،E يكسان  

4 (v متفاوت ،E  متفاوت  

 ةتغييـرات انـرژي جنبشـي بـه انـداز      ةنسبت انداز ،سقوط جسمي در نزديكي سطح زمين در حين - 105

2 با برابر فاع معينآن در يك ارت تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي
شروع حركت  ةاز لحظباشد.  مي 3

  كدام است؟ ،نسبت كار نيروي مقاومت هوا به كار نيروي وزنتا اين ارتفاع، 

1 (1
3  2 (

1
3  3 (3

5  4 (
3
5  

 محل انجام محاسبات

v2
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متر  50كنيم و حداكثر تا ارتفاع  در راستاي قائم به سمت باال پرتاب مي v ةاي را با تندي اولي گلوله - 106

mگردد تندي آن  پرتاب باز مي ةكه به نقط رود و هنگامي باال مي
s

كـاهش  نسبت به تندي اوليه  20

چند متر بر ثانيـه   vيروي مقاومت هوا در تمام طول مسير حركت گلوله ثابت باشد، يابد. اگر ن مي

m(gباشد؟  مي )
s

 210  

1 (20  2 (40  3 (60  4( 80  

اگـر در مـدت   در دست دارد.  Wيك چمدان به وزن  وات 96و توان  كيلوگرم 50شخصي به جرم  - 107

كـه هـر طبقـه     پنجم برود، در صـورتي  ةاول به طبق ةاز طبقبا تندي ثابت يك دقيقه و چهل ثانيه 

m(g باشد، وزن چمدان چند نيوتون است؟ cm20پله و ارتفاع هر پله  15 داراي )
s

 210 

1 (30  2 (300  3 (5/7  4 (75   

ليتـر نفـت بـه چگـالي      100در هر دقيقه،  kW24اي با توان ورودي  نفت، تلمبهدر يك پااليشگاه  - 108

g/
cm30 كشي  متري سطح زمين در داخل نفت 50متري تا ارتفاع  400از عمق با تندي ثابت  را 8

mg(كدام است؟ برحسب درصد تلمبه ةدهد. بازد انتقال مي
s

 210(  

1 (5/7  2 (75   3 (25  4 (5/2  

است. دماي اين جسم چند درجة فارنهايت افزايش يابد تا دماي مطلق (دماي  C127دماي جسمي  - 109

  درصد افزايش يابد؟  25كلوين) آن 

1( 100  2 (540  3 (212  4( 180  

دهـد. ايـن    نشان مي 105را  C50و دماي آب  25را  C10ايم كه دماي آب  دماسنجي ساخته - 110

  دهد؟  را چند درجه نشان مي C35دماسنج اختالف دماي 

1( 35  2 (50  3 (70  4( 90  

 محل انجام محاسبات



  دقيقه 
  

  

دگاه الفباي 
دپاي گازها در 
  ب، آهنگ زندگي

و فصل  2صل 
ن همراهان 

  داي آب 
  92تا  1هاي 
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ه  

  

  ت. 

 كند؟  يل مي

  طبيعي است. 

20

زا كيهان
هستي/ رد
زندگي/ آب

و فص 1فصل 
تا پايا 3

ناپيد
ها صفحه

                       

دهد. با توجه بـه

كاهش يافته است. 

 افزايش يافته است

  ) است. 3لت (

تكمي نادرسترت 

دن يك گرم گاز ط

                    بي

د فاوت نشان مي

) ك2گاز در حالت (

) فشار گاز3لت (

تر از حا ) بيش1 (

  باشد.  ن مي

  شود.

  وجود دارد. فرس

  ب و ت  )4

 و (پ) را به صور

ازاي سوزاند ده به

   است.

صي پاية دهم تجرب

را در شرايط متف

براين تعداد ذرات گ

د. بنابراين در حال

ش حجم در حالت

  شد.

تر از اوزون ن بيش

ش ميانجام پوسفر

وزون در استراتوس

  پ

هاي (ب)  عبارت

   باشد. مي …

 از گرماي آزاد شد

ژن و گاز طبيعي

اختصاص                      

 نسبت به دما ر

 ست؟

باشد. بناب STPط

) موجود باشد3و (

بت،ميزان افزايش

  باشند؟  ست مي

باش  تر مي يژن بيش

وندي در اكسيژن

عمده در اليه ترو

ترين مقدار او يش

) ب و3

 صورت درست و

 تروپوسفري گاز

بيشتر  …رم از

غال سنگ، هيدرو

  

  

    د

  اكسيد  دي

مشترك            -ين

جم يك نوع گاز

ب زير درست اس

 فشار گاز در شرايط

) و1گاز در حالت (

كسان در فشار ثا

   

   

    

 

ن كدام موارد درس

لي اوزون از اكسي

ي ناپيوندي به پيو

32O (g) به طور ع

يپذيرتر است و ب ش

 ) الف و پ 2 

(الف) را به  بارت

كنش توليد اوزون

ي سوزاندن يك گر

وزاندن بنزين، زغ

 بخارآب  –نگ 

بخارآب –هيدروژن

اكسيد دي كربن –ن 

د كربن –غال سنگ

فرورد 29آزمون  -

   

زير تغييرات حج

دام يك از مطالب

)2) و (1 منحني (

/ m0 از اين گ 04

ش دما به مقدار يك

 »ب«و » الف«ط 

 »پ«و » ب«ط 

»پ«و » ب«، »ف

» پ«و » الف«ط 

د اوزون و اكسيژن

 جوش و جرم مو

هاي  جفت الكترون

(23 ش O (g)

ز اكسيژن واكنش

 و ت 

زينه به ترتيب، عب

هاي واك ز فراورده

 آزاد شده به ازاي

اوردة مشترك سو

زغال سن –يتروژن 

ه –وژن مونوكسيد 

هيدروژن –يتروژن 

زغ –وژن مونوكسيد 

   مشترك – )

- )7(پروژة 

 

نمودار - 111

آن كد

الف) اگر در

olب) اگر 

پ) با افزايش

) فقط1

) فقط2

الف) «3

) فقط4

در مورد - 112

الف) دماي

ب) نسبت

پ) واكنش

ت) اوزون ا

الف و )1

كدام گز - 113

الف) يكي ا

ب) گرماي

فر  …پ) 

گاز ني) 1

) نيترو2

) گاز ني3

) نيترو4

1شيمي (



   

    

  كردن 

  

 ؟ 

27(Al , S 

ر بـا عنصـر كلـر

 شود.)  

 20: ةصفح   

سرد ك –شود  مي

تقطير –شود  مي

Alگرم  3 است؟

32 16, O : g .

واكنش اين عنصر

ت به چپ خوانده ش

                       

 دهد؟  ي

  

فشار اتاق انجام نم

فشار اتاق انجام نم

ريباً شامل چند گ

1mol )

18 6   

ركيب حاصل از و

  ت آن است؟  

ها از راست . (گزينه

                    بي

را نشان مي» پ«

كنند؟ داسازي مي

در دما و ف  واكنش

واكنش در دما و ف

  تر است؟  ك

وجود دارد و تقر 

4 (2302 10/ 

هاي زير، تر  گزينه

4 (XCl   

هاي ظرفيت كترون

4 (35Br   

است دهاي اسيدي

   

   

4 (1 – 5   

  تري است؟  رگ

صي پاية دهم تجرب

پرسش نادرست

  شود؟   نمي

N2  وH2 جد

2 (N2 - و

4 (N2 - و

ها كوچك واكنش

SOچند يون 2
4

9 6 02 10/   

شد، كدام يك از گ

  دهد؟  ي

XC  

برابر تعداد الك 2،

11  

اكسيد  مورد جزء

 م اكسيد

 ن دي اكسيد

  م اكسيد

2  

خص شده عدد بزر

  ها تم

 

  اي اكسيژن

  ژن

اختصاص                      

و پاسخ» ب«و »

  يتروژن؟

به فراورده تبديل

NH را از گازهاي

 سرد كردن

 قطير

H O2 از بقيه و

3 5C H (N   

2 8C H   

 راست به چپ، چ

18    3 (230

lانتومي  باش 1

ه درستي نشان مي

3 (2Cl

ها اشغال شده اتم

3 (Na

م …و دهاي بازي

سديم ●

كربن ●

سزيم ●

3 (4 –

هاي مشخ داد اتم

ي نيتروژن به كل ات

هاي اكسيژن  ه اتم

ها ي نيتروژن به اتم

هاي اكسيژ ن به اتم

مشترك            -ين

»الف«هاي  پرسش

تر است يا ني  بيش

ها ب دهنده  واكنش

H3 هابر، چگونه

س –پذير است  ت

تق –پذير است  ت

موازنه، ضريبز 

3NH    

3 3 2NO ) CO

8 2 2 4N N O 

2 5C H OH O  

Al2 به ترتيب از

 2 (232 01 10/ 

كترون با عدد كو

عده هشت تايي به

 2 (4XCl  

هاي الكتروني ا يه

 2 (12Mg  

اكسيدمورد جزء  

  

 يد 

  

 2 (3 – 3  

ي زير، نسبت تعد

هاي تعداد اتم د 

ها به تعداد كل اتم 

هاي تعداد اتم د 

 هاي آهن شمار اتم

فرورد 29آزمون  -

زينه پاسخ درست

پذيري اكسيژن ش

هابر همة  فرايند 

ين مرحلة فرايند

O - واكنش برگشت

O - واكنش برگشت

م واكنش پس از

2O NO H 

2 2H O N  

2 2N CO H 

2 2O CO H 

SO)گرم  1 )2 4 3

9 2 01 1/   

X  الك 15داراي

را با رعايت قاع )

XC  

م گزينه، تعداد الي

20C  

… اكسيدهاي زير

 رد تري اكسيد 

نيتروژن پنتا اكسي

 يم اكسيد

4  

م يك از اكسيدها

نيتروژن پنتا اكسيد

رد تري اكسيد 

نيتروژن تري اكسيد

(III)  اكسيد

- )7(پروژة 

كدام گز - 114

الف) واكنش

ب) چرا در

پ) در آخر

1 (O2

3 (O2

در كدام - 115

1( 2H O

2 (2O

3 (2H O

4( 2H O

114در  - 116

1 (230

اگر اتم - 117

17Cl)

1 (3Cl

در كدام - 118

1( Ca

در ميان - 119

گوگر ●

دي ●

كلسي ●

1 (2 –

در كدام - 120

دي ن) 1

) گوگر2

) دي ن3

) آهن4



 

شده در حالت 

است؟  Heگاز 
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C

 ؟ د

  كره شوند.

 با گازهاي جداش

ط به كاربردهاي گا

 شكي

  

 ر دارد.

                       

C

نيستندير مشابه 

 4 (4  

 و غبار وارد هواك

   

 4 (4  

دهد، در ارتباط

 4 (4  

 چه تعداد مربوط

 ت الكترونيكي

 بيولوژيك در پزش

 واصي

 4 (1 – 5

راز كل شما تأثير

                    بي

مورد از خواص ز

مد به صورت گرد

تر است. يم بيش

د ايع را نشان مي

  كاربرد دارد.

  شود.  مي

شك و پاك 

صد هواي آزاد 

و N2ردهاي گاز

خنك كردن قطعات

هاي گهداري نمونه

 كردن كپسول غو

 

تر جباري است و در

صي پاية دهم تجرب

كسيد در چند مو

   ول از تركيب

3 (3 

 ت است.

  ه است.

واد شيميايي جام

ت به كاتيون سدي

3 (3 

جود در هواي ما

اي هاي رشته مپ

واشناسي استفاده

ي هواي خش سازنده

ه حدود يك درص

3 (3 

اد مربوط به كاربر

ب) خن

ت) نگ

ج) پر

3 (4 – 2 

ه اين سؤاالت اجب

اختصاص                      

نات و منيزيم اك

 ميايي

ي تشكيل يك مو

  وواالنسي

 باشد؟

زمين تقريباً ثابت ي

 و ... تشكيل شده

هاي گوناگون و مو

گرم آب دريا نسبت

ي از گازهاي موج

 صحيح است؟ 

ده و در ساخت الم

هاي هو ردن بالون

% جرم گازهاي س

) با تركيبي كه2 (

ت به چپ چه تعدا

پاسخ دادن به-)

مشترك            -ين

لفات، روي كربن

  مول شيميايي

شيمژن در فرمول

مبادله شده به ازاي

ع پيوند يوني و كو

 2 (2 

ب مي نادرست زير 

ي هاي كره در آب

ها وچك آب، يون

شود گازه سبب مي

حلول در هر كيلوگ

 2 (2 

 جداسازي برخي

از مطالب زير ص

اتمي بود ) تك1 (

) در پر كر2حالت (

%78) حدود 1ت (

جدا شده در حالت

  باشد.  مي

 2 (2 

ه ترتيب از راست

 ها

 د مواد غذايي

 2 (2 – 4  

(گواهمون شاهد

فرورد 29آزمون  -

ت آلومينيم سو

ها در فرم ر كاتيون

هاي اكسيژ مار اتم

هاي م مار الكترون

ا بودن هر دو نوع

هاي رد از عبارت

شده كل مواد حل

هاي كو مولكولاز 

هاي آتشفشاني س

اتيون منيزيم مح

 به شكل زير كه

)، چه تعداد2 (

جدا شده در حالت

شده در حاز جدا 

 جدا شده در حالت

  دهد. ل مي

ل فضاپركن گاز ج

دهد، مشابه ل مي

موارد داده شده به

كردن تاير خودروه

اسازي براي انجما

 شكاري

– 3  

آزم

- )7(پروژة 

 
  

تركيبا  - 121

آ) شمار

ب) شم

پ) شم

ت) دار

1 (1 

چند مور - 122

الف) جرم ك

كره  ب) آب

ه پ) فعاليت

ت) مقدار كا

1 (1 

باتوجه - 123

) و1(

آ) گاز ج

ب) از گا

پ) گاز

را تشكيل

ت) مدل

را تشكيل

1 (1 

م - 124 از ميان
  

الف) پر ك

سرماپ) 

ث) جوش

1 (3 –
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اكسيد، دي  كربن

  

CO2گـرم  0/0

,Na : 16 23

250 

C

                       

است. 7از  ........

بيشتر –اسيدي  

 بيشتر  –بازي  

  بيشتري 

  تري  لي بزرگ

 4 (1   

 4 (3  

و بيشترين ردپاي

 سنگ 

  كنند. ي

88 هوا، داراي

g.molـد؟   )1

4 (0

B

                    بي

... pHو داراي

–اكسيد  ربن دي

–ربن مونوكسيد 

 كند؟ ي

الكترون گنجايش

عدد كوانتومي اصل

 ت؟

  چهارم است. 

 داراي كمترين و

زغال س  - خورشيد

  غال سنگ

ها عمل مي گلخانه

  دهد. شان مي

N2اگر هر ليتر ،

كنـ  كفايـت مـي  

20 

صي پاية دهم تجرب

داردت ........... ل

) كر2

) كر4

رستي كامل مي

گب) 

ت) عد

3 (2 

ي اتم درست است

  باشد.

  عين است.

هاي سوم و چ  اليه

  مراه است.

3 (1 

ز راست به چپ،

) انرژي خ2

زغ  - ) باد 4

ي پالستيكي در گ

ي خورشيدي را نش

C  .شود  

Na O (s) C2 2 2

 چند ليتر هوا، ك

3 (0

اختصاص                      

ل آن، اندكي خص

ده شده را به در

 » رد.

ه مدل كوانتومي

واه انرژي داشته

 ندهد، ثابت و مع

ر از تفاوت انرژي

 دريافت انرژي هم

 شده به ترتيب از

   است؟ ت

  تري دارد. ش

ي شكل همانند اليه

هاي در برابر تابش

Cتعداد پرتوهاي

CO (g) N2 2

CO2موجود در

15 

مشترك            -ين

....... محلول در

 كمتر  –يدي 

 كمتر  –يدي 

ي دا ي زير جمله

دار s4ي  يراليه

 تري  ي بزرگ

   تري  گ

 2 (3 

بهي زير با توجه

ند هر مقدار دلخو

ني كه تغيير اليه

تر ي اول و دوم كم

ها فقط با ين اليه

 2 (4 

ليد برق نام برده

 شند؟

 ت خام

  

نادرستدام مورد

B وC انرژي بيش

اكسيد در اين ش ي

هاي اوزون د لكول

باعث كاهش در تع

Na CO (s) O2 3

2راي جذب گاز

2 (50

فرورد 29آزمون  -

ه دليل وجود ....

اسي –اكسيد  ن دي

اس –ن مونوكسيد 

هاي داد از عبارت

از زي..........  d3ي

د كوانتومي فرعي

nموع  l بزرگ

هاي ورد از عبارت

توا ون در اتم نمي

ي الكترون تا زمان

هاي ت انرژي اليه

رون بيجايي الكت ه

 گزينه، منابع تول

باش برق يكسان مي

نفت  - ي خورشيد 

 نفت خام   -

 به شكل زير كد

Bاز پرتوهاي Aو

هاي كربن دي كول

 شكل عملكرد مو

تواند ب گي هوا مي

Oش:س واكن (g)2

سديم پراكسيد بر

 

- )7(پروژة 

باران به - 125

) كربن1

) كربن3

چه تعد - 126

ي زيراليه«

الف) عد

پ) مجم

1 (4 

چند مو - 127

آ) الكترو

ب) انرژي

پ) تفاو

ت) جابه

1 (2 

در كدام - 128

مقدار ب

) انرژي1

-) باد 3

باتوجه - 129

) پرتو1

مولك) 2

) اين3

) آلود4

براساس - 130

گرم س

 
1 (100

  
  
 

  



  

  
  
  
  
  
  

  هاي غيرمشتركهاي غيرمشترك  سؤالسؤال
  

  سوالسوال 1010 رياضيرياضي
  سوالسوال 1010 شناسيشناسي زيستزيست

  سوالسوال 1010 فيزيكفيزيك
  سوالسوال 1010 شيميشيمي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
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xاگر  - 131
f (x)

mx m




 
3 2

fتابعي ثابت باشد، مقدار  1 ( )
m


1  كدام است؟  1

1 (3   2 (5   3 (25
3   4 (3

25   

yمساحت محدود بين قسمتي از نمودار  - 132 | x | a  2  كه زير محورx  ها قرار دارد با محورx ها دو برابر
 كدام است؟  aسازد. مقدار  كه نمودار با محورها در ناحية اول مختصات مياست اي  مساحت سطح بسته

1 (1   2 (2   3 (1   4 (2   
 رفت؟  Eبه شهر  Aتوان از مسيرهاي يك طرفة زير از شهر   به چند طريق مي - 133

1 (14   

2 (16   

3 (20   

4 (22   

توانند اين  كند، به چند طريق مي ايستگاه توقف مي 5ها خانم هستند، در  نفر آن 20مسافر كه  50قطاري با  - 134
ند؟ (ايستگاه پنجم، ايستگاه آخر است. در انتها قطار بايد به حالت تخلية كامل باشد و در اين مسافرها پياده شو

 شود.) ايستگاه مسافر جديدي سوار نمي 5

1 (550   2 (505   3 (5 520 30   4 (20 305 5   

طوري كه به هر كدام از افراد، حداقل يك  نفر تقسيم كرد به  2كتاب متمايز را بين  5توان  چند طريق ميبه  - 135
 كتاب برسد؟ 

1 (32   2 (25   3 (23   4 (30   

 توان نوشت؟  رقمي باشند، مي 4رقمي و حداكثر 2چند عدد طبيعي كه حداقل  2و  1و  0با استفاده از ارقام  - 136

1 (81   2 (78   3 (72   4 (68   

 تر باشد؟  بزرگ 300پذير باشد و هم از  بخش 5ه هم بر توان نوشت ك  چند عدد سه رقمي با ارقام فرد متمايز مي - 137

1 (12   2 (8   3 (9   4 (10   

وسط آن پيمايش نفر پشت) شوند و مسيري را ت 3نفر جلو،  2خواهند سوار يك خودروي سواري ( نفر مي 5 - 138
 گيرد؟  ها مجاز به رانندگي باشند، اين كار به چند حالت مختلف صورت مي نفر آن 3كنند. اگر فقط 

1 (36   2 (48   3 (72   4 (96   

كه فقـط پسـرها يـك درميـان      طوري توانند در يك رديف قرار گيرند، به  يق ميدختر به چند طر 4پسر و  3 - 139
 نسبت به هم باشند؟ 

1 (284   2 (144   3 (288   4 (218   

 ؟گيرند نميكنار هم قرار  samلمة سه حرف ك» sample«در چند جايگشت حروف كلمة  - 140

1 (672   2 (576   3 (480   4 (432   
  

  دقيقه 15 غيرمشترك - ) 1ياضي (ر
  

  

تابع/ شمارش، بدون 
  شمردن

توابع تا  انواعاز ابتداي 
تا  6پايان فصل و فصل 

  جايگشتپايان 
  132تا  109هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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 است؟  نادرستكدام گزينه، در ارتباط با تركيبات سازندة ادرار  - 141

  .رديگ يم صورت ها ونيحفظ تعادل  يها برا كه دفع آن دهند يم لياز ادرار را تشك يها بخش مهم وني) 1

  شود.  فوق كبدي وارد بزرگ سياهرگ زيرين مي  ترين مادة دفعي آلي در ادرار، از طريق سياهرگ فراوان )2

  يايي مايع تشكيل دهندة ادرار را تغيير دهند. توانند تركيب شيم  ) دو فرايند بازجذب و ترشح در خارج از گرديزه نيز مي3

 آيد  پذيري كم در آب، در كليه و مفاصل پديد مي دار با انحالل ) نقرس نوعي بيماري است كه به دليل رسوب نوعي مادة دفعي نيتروژن4

 است؟  نادرستبا توجه به شكل مقابل، كدام گزينه  - 142

 . رسد يبه مصرف م انيرشد و نمو رو يبرا باشد كهدر گندم و جو  موجود نيپروتئتواند محل ذخيرة نوعي  مي» ب«) بخش 1

  شود. يبرقرار ماين بخش و سيتوپالسم  بين ها ارتباط آن قيوجود دارند كه از طر يمنافذ» ج«بخش در پوشش  )2

    كند.   داراي ساختاري است كه در همة گياهان با كاهش طول روز و كم شدن نور تغيير مي» د«) بخش 3

 هاي گياهي نقش داشته باشد.  تواند در كنترل تبادل مواد بين ياخته مي» الف«) بخش 4

 كند؟  درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 143

 »  …قطعا   … كه هياة بالغ گياختيهر در يك گياه، «

 واجد اندامك سبزديسه است.  -) تركيبات پاداكسنده دارد1

  است. ريپذنانسبت به آب نفوذ - تين دارد) در ساختار ديوارة خود پك2

  كند.  تركيبات آلكالوئيد توليد نمي - توانند در پيشگيري از سرطان نقش داشته باشند تركيبات آن مي )3

  .كند يمانند چسب عمل مواجد تركيبي در ساختار ديوارة خود است كه  - شود يمگياهي اندام  يريپذ انعطاف سبب) 4

 درست است؟ » گروهي از آوندهاي چوبي«فقط دربارة  چند مورد از موارد زير، - 144

  جا مانده است.  ها، به آن ةشد يچوب ةواريكه د ندهست  يا مرده يها اختهالف) ي

  هايي با ديوارة نخستين سلولزي هستند.  داراي ياخته ب)

  ج) قادر به ترابري شيرة خام درون پيكر گياه هستند. 

  اند.  خته شدهشكل درازي سا هاي دوكي د) از ياخته
1 (1   2 (2   3( 3   4 (4  

 كند؟ كامل مي نادرستي چند مورد عبارت زير را به - 145

 » …طور حتم  ، به…در انسان، هر يك از فرايندهاي تشكيل ادرار كه «

  با شبكة اول مويرگي در ارتباط است.  - گيرد بدون صرف انرژي زيستي صورت ميالف) 

  قط درون كپسول بومن قابل مشاهده است. ف - ب) در خروج مواد از خون نقش دارد

  كند.  جا مي تراوش شده جابه مواد را بين خون و مايع - ج) با صرف انرژي زيستي همراه است

 اي شكل نفرون قابل مشاهده است.  فقط در بخش لوله - شود د) باعث افزايش گروهي از مواد در خون اطراف مي

1 (1   2 (2   3( 3   4 (4  

  غيرمشترك - )1شناسي (زيست

تنظيم اسمزي و دفع مواد 
  زائد/ از ياخته تا گياه

تشكيل ادرار از ابتداي  5فصل 
تا پايان فصل و  و تخليه آن

سامانة بافتيتا پايان  6فصل 
   89تا  73هاي  صفحه

  دقيقه 10
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 كند؟ كامل مي نادرستي ت زير را بهكدام گزينه عبار - 146

 »…ها . در ياخته …در نوعي بافت گياهي، فرايند «

  .شود ياهيوزن بافت گ ايدر اندازه  رييتغتواند منجر به  ) پالسموليز، مي1

  شود. اي و پروتوپالست مي ) پالسموليز، سبب افزايش فاصلة بين ديوارة ياخته2

 شود. اي  يزان تماس غشاي پروتوپالست با ديوارة ياختهتواند باعث افزايش م ) تورژسانس، مي3

  دهد. هاي آب بدون صرف انرژي فقط از غشاي پروتوپالست رخ مي مولكول علت عبور بههمواره ) تورژسانس، 4

 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 147

  »…همواره  …دانه، هر سامانة بافتي كه  در يك گياه نهان«

  .پوشاند يرا م اهيگ هاي سراسر اندام - هاي فتوسنتزكننده است ياخته ) داراي1

  خود است. يها اختهي نيب كمي ةفاصلواجد  -كند ) فاصله بين روپوست و بافت آوندي را پر مي2

  .شده است ليتشك اختهي هيال كياز  - كند گر حفظ مي زا و تخريب ) گياه را در برابر عوامل بيماري3

 هاي گوناگوني تشكيل شده است. عملكرد خاصي دارد و از ياخته -يا ساقه قرار دارد) در مركز ريشه 4

 باشد؟  ، صحيح مي»داري كه واجد غدد نمكي است هر جانور مهره«چند مورد، دربارة  - 148

 در آن توانمندي زيادي در بازجذب آب دارد.   الف) كليه

 كند.  مي ب) ترشحات نمكي از طريق مجرايي به سمت نوك منقار آن حركت
 كند.  هاي بدن منتقل مي ج) خون روشن را از سطوح تنفسي مستقيما به بافت

  د.كن يم فراهم طيبدن را با مح يها اختهيكه ارتباط  دارد يا هژيو يساختار تنفسد) 

1 (1   2 (2   3( 3   4 (4   

  … تواند يم كند، يم …كه اوره را  ياندامدر انسان،  - 149

  شود. نيتيتروپويارسبب افزايش ميزان ترشح هورمون خون،  اهش ميزان اكسيژنكدر پاسخ به  - دفع) از بدن 1

  دهد. شيضربان قلب و فشارخون را افزاتوسط نوعي هورمون مترشحه از خود  - دفعاز بدن  )2

  ، بسازد.كند يها كمك م يبه گوارش چربتركيبي حاوي آنزيم را كه  -ديتول )3

  هاي قرمز بپردازد. در نوزادان به توليد گويچه -) توليد4

 است؟ نادرستدهد،  كدام گزينه در رابطه با شكل مقابل كه ديوارة يك ياختة گياهي را نشان مي - 150

 هاي سلولز وجود دارند. رشته» 2«، همانند بخش »3«) در بخش 1

 تواند بين بيش از دو ياختة گياهي مشترك باشد. ، مي»1«) بخش 2

  است. شدهنازك  »1«بخش در  يا اختهي ةواريد كهشود يگفته م يا الن به منطقه) 3

  سازد. يرا م» 2«بخش شده،  ليتازه تشكگياهي  يها اختهياز  كيپروتوپالست هر )4

  

3 

2
1 
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صورت يكنواخت افزايش دهيم، كدام رابطه مقايسة درسـتي از تغييـر    اگر دماي صفحة فلزي شكل زير را به - 151

 دهد؟  درستي نشان مي را به l3و  l1 ،l2هاي  طول

1 (l l l    1 2 3   

2 (l l l    1 3 2   

3 (l l l    1 2 3   

4 (l l l    3 2 1   

است. اگر مجموع طول اين  cm50برابر با  C10در دماي  Bو  Aجنس  اختالف طول دو ميلة فلزي هم - 152

300/برابر با  C60دو ميله در دماي  برحسـب   C10تـر در دمـاي    ة كوتـاه متر باشد، طـول ميلـ   سانتي 6

)متر كدام است؟  سانتي )
K

   5 14 10 

1 (225   2 (175   3 (125   4 (150  

شـود. هـوا در محـل تحويـل      ليتر بنزين بـارگيري مـي   30000با  در يك روز گرم، يك تانكر حامل سوخت - 153

دهــد؟  ســردتر از محــل بــارگيري ســوخت اســت. راننــده چنــد ليتــر ســوخت تحويــل مــي C50ســوخت 

)
C

 3 110  بنزين نظر شود.) و از تبخير بنزين صرف 

1 (30000  2 (28500   3 (31500  4 (29500 

قرار دارد. دماي گلوله را چقدر و چگونه  C10در دماي  g40و جرم  cm1يك گلولة فلزي توپر به شعاع  - 154

gتغيير دهيم تا چگالي آن 
/

cm30 )كاهش يابد؟  03 , )
C

   


5 13 10q±Î  

 كاهش دهيم.  C90) دماي گلوله را 2  افزايش دهيم.  C90) دماي گلوله را 1

  كاهش دهيم.  C100) دماي گلوله را 4  افزايش دهيم. C100) دماي گلوله را 3

Cصورت يكنواخت داده شود تا دماي آن بدون تغيير حالت از  اي به از ماده g200گرما به  kJ16اگر - 155 10 

Jبرسد. گرماي ويژة ماده چند  C70به 

kg. C
 است؟  

1 (160   2 (200   3 (800   4 (1000  

 شود؟  كنيم، گرماي ويژة آن چند برابر مي برابر  3و  2ترتيب  اگر جرم و گرماي داده شده به جسمي را به - 156

1 (6  2 (3
2   3 (1

6   4 (1  

  دقيقه 15  غيرمشترك –) 1فيزيك (
  

  
  دما و گرما

  گرماتا پايان  4فصل 
   102تا  83هاي  صفحه
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هايي داخل ظرف آب در حـال جوشـيدني    هاي مختلف را توسط ريسمان ) از جنس2) و (1دو گوي فلزي ( - 157

) پـارافين  1دهـيم. گـوي (   ها را بيرون آورده و روي يك ورقة پارافين قرار مي دهيم. پس از مدتي گوي قرار مي

باشـد، كـدام    c2و  c1هـا   و گرماي ويژة آن m2و  m1ترتيب  ها به  كند. اگر جرم گوي تري را ذوب مي شبي

 گزينه الزاماً درست است؟ 

1 (m m1 2   2 (c c1 2   3 (m c m c1 1 2 2   4 (c c ,m m 1 2 1 2  

315000چگـالي فلـز   ،2cmخـالي بـا شـعاع خـارجي     به يك كرة فلزي تو - 158 kg

m
Jو گرمـاي ويـژة    

kg. C
400 ،

0دهيم. اگر شعاع كره  ما ميگر 6000Jمقدار متر  درصد افزايش يابد، حجم اولية حفرة درون كره چند سانتي/5

(مكعب است؟
K

  4 )3و 110  

1 (12  2 (22 5/  3 (15  4 (20  

آب صـفر درجـة    g100را درون ظرفـي محتـوي    C80و دمـاي اوليـة   g500يك گلولة مسي بـه جـرم    - 159

برسد. ظرفيت گرمايي  C10اندازيم. اگر پس از برقراري تعادل گرمايي، دماي نهايي مجموعه به  سلسيوس مي

Jاسـت؟ (  درجـة سلسـيوس  ظرف چند ژول بـر   J
c ، c

kg. C kg. C
 

 
400 ــسآب4200 و اتـالف انـرژي    مــ

 نداريم.)

1 (890   2 (700   3 (980   4 (820  

ريـزيم. اگـر پـس از     سنج مـي  را در يك گرما C75و  C25ترتيب با دماهاي اولية  به Bو  Aدو مايع  - 160

سنج وجود داشته باشـد، جـرم    خل گرمادر دا C40گرم مايع با دماي تعادل  450تعادل گرمايي در مجموع 

ــايع  ــم    Bمـــ ــنج چشـــ ــا گرماســـ ــا بـــ ــة گرمـــ ــت؟ (از مبادلـــ ــرم اســـ ــد گـــ ــي  چنـــ پوشـــ

Aكنيد، B
J J

c c
kg. C kg. C

 
 

2400  دهد)  و تغيير حجم رخ نمي و3600

1 (100   2 (350   3 (280   4 (330  

  

  محل انجام محاسبات
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   …هاي هيدروژن سولفيد است، زيرا  برابر مولكول …هاي آب به تقريب  گشتاور دو قطبي مولكول - 161

  ) سه ـ پيوندهاي هيدروژن با گوگرد برخالف پيوندهاي هيدروژن با اكسيژن، ناقطبي است. 1

  تر از قطبيت پيوندهاي هيدروژن با گوگرد است.  پيوندهاي هيدروژن با اكسيژن بيش ) سه ـ قطبيت2

  ) دوـ پيوندهاي هيدروژن با گوگرد برخالف پيوندهاي هيدروژن با اكسيژن، ناقطبي است. 3

 تر از قطبيت پيوندهاي هيدروژن با گوگرد است.  ) دو ـ قطبيت پيوندهاي هيدروژن با اكسيژن بيش4

 شود؟  تري توليد مي هر واحد از كدام تركيب زير در آب، يون بيشاز انحالل  - 162

 ) آلومينيم سولفات 4  ) آمونيوم سولفات3  ) ليتيم نيترات 2  ) آمونيوم نيترات 1

 شناساگر يون داده شده درست است؟  (موارد) در كدام مورد - 163

 پ) يون كلسيم، يون فسفات           ت) يون سديم، يون سولفات     الف) يون باريم، يون كلريد            ب) يون نقره، يون نيترات         

 » پ«) فقط 4  »ت«، »ب«، »الف) «3  »پ«، »ب) «2  » پ«، »الف) «1

 شود؟ هاي موجود در كدام گزينه به درستي كامل مي ترتيب با كلمه هاي زير به جاهاي خالي در جمله - 164

  ها بستگي دارد.  يك از آن هر …ها به خواص حالل، حل شونده و  خواص محلول - 

  كنند.  يا محلول تعريف مي …ها غلظت يك محلول را برابر با مقدار حل شونده در مقدار معيني از  دان شيمي - 

 در آب است.  …ضديخ، محلول  - 

  هاي ـ آب ـ چند ماده آلي ) شمار مول2    اتيلن گليكول  –) مقدار ـ حالل 1

 ظت ـ واحد حجم ـ نمك) غل4    ) نوع ـ حجم حالل ـ اتانول3

0/پذيري كلسيم فسفات در دماي مشخص برابر  اگر انحالل - 165 ليتر از محلول سيرشدة كلسيم فسفات  8گرم آب باشد، در  100گرم در  0005

Caاست؟ (در همان دما  به تقريب چند گرم آنيون فسفات موجود  , P , O : g.mol   140 31 گرم  1) (چگالي محلول را به تقريب 16

 نظر كنيد.) از جرم حل شونده در برابر حالل صرف و ليتر فرض كنيد بر ميلي

1 (/0 016   2 (/0 048   3 (/0 024   4 (/0 032  

  دقيقه 10    غيرمشترك - ) 1( شيمي
  

  

  آب، آهنگ زندگي
تا پايان نيروهاي  3فصل 

ز بين مولكولي آب فراتر ا
   انتظار

   107تا  85هاي  صفحه
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 است؟  نادرستدهد، كدام گزينه  هاي آب و متان را در ميدان الكتريكي نشان مي هاي داده شده كه رفتار مولكول با توجه به شكل - 166

   

                                                     )2                  (                    )1(  

  ) است. 1هاي يكسان مانند گاز كلر، در ميدان الكتريكي شبيه شكل ( راي اتمهاي دواتمي دا ) رفتار مولكول1

  تر از صفر دباي است.  ) بيش1هاي مشابه با شكل ( ) گشتاور دوقطبي مولكول2

  دهند.  تشكيل ميرا   هاي هيدروژن، سر مثبت مولكول دهد كه اتم اكسيژن، سرِ منفي و اتم ) نشان مي2هاي آب در شكل ( گيري مولكول ) نحوة جهت3

  ) خواهد داشت. 2شود، رفتاري همانند شكل ( كه در صنعت به روش هابر توليد مي AB3) تركيبي با فرمول 4

18/غلظت مولي محلول  - 167 HNOدرصد جرمي نيتريك اسيد  9 (aq)3 1/محلول اسيد را،  چند مول بر ليتر است؟ (چگالي گرم بر  1

Hليتر فرض كنيد.) ( ميلي , N , O : g.mol   11 14 16( 

1 (/3 3   2 (/2 2   3 (/5 5   4 (/4 4   

 پر كردن عبارت زير مناسب است؟  چه تعداد از موارد زير براي - 168

  »دماي جوش باالتري دارد. …، ماده …در شرايط يكسان، از ميان «

HFو  HFالف)  HCl            (بNe  وAr Ar              ت)              اتانول پ) اتانول و استون ـHF  وHF F 2  

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

/ اگر غلظت سديم سولفات در يك نمونه آب دريا برابر - 169 ppm35  گرم يون سولفات وجود دارد؟  48در چند كيلوگرم از اين نمونه آب دريا   باشد، 5

(Na , S , O : g.mol )   123 32 16  

1 (5000   2 (2000   3 ( 62 10   4 ( 65 10  

0/ها معادل با  در كدام گزينه آمده است؟ (هر گوي در شكل» پ«و » ب«، »الف«هاي  هاي زير، پاسخ درست پرسش با توجه به شكل - 170 01 

 مول است.) 

  زير را در يك ظرف جداگانه مخلوط كنيم. غلظت محلول ظرف جديد چند موالر خواهد شد؟ هاي دو ظرف  ليتر از هر كدام از محلول ميلي 10الف) اگر 

  چند موالر خواهد شد؟   ) نصف شود. غلظت مولي آن2ب) اگر در اثر گرما و تبخير آب، حجم محلول ظرف (

 ) برابر خواهد شد. 1) با غلظت مولي ظرف (2پ) با انجام چه تغييري، غلظت مولي ظرف (

1 (/2 1 0/اضافه كردن  - 5   ) 1مول از حل شونده به ظرف ( 05

2 (4 0/اضافه كردن  - 3   )1مول از حل شونده به ظرف ( 05

3 (/2 1   )2ليتر آب به ظرف ( ميلي 50افزودن  - 5

4 (/4 1   ) 2ليتر آب به ظرف ( ميلي 50افزودن  - 5



  31:ةصفح                                                     تجربي دهم پاية                                          فروردين 29 زمونآ – )7( پروژة  
 

 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  گذاري دو درس و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت
  وگو كرد؟  درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -289
  درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2اري گذ وگوي ما دربارة هدف گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

  انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  زمان ثبت ناماز آيا پشتيبان شما  -290

  تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
  .تلفني گرفتند تماس) بله، ايشان 2
   بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
  بود.  در حد عاليمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

  ي؟ـتماس تلفني:چه زمان
  با شما تماس گرفت؟  چه زمانـي پشتيبان -291

 ).تماس توافق كرده بوديم ساعتدر مورد روز و  (قبالً طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 ).در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم (البته قبالً تماس گرفت زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

  :چند دقيقه؟نيتلفتماس 
  ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -292
  دقيقه         5دقيقه تا   3) 2  يك دقيقه تا سه دقيقه           ) 1
  دقيقه   10بيش از ) 4  دقيقه                  10تا   5بين ) 3

  كالس رفع اشكال
  كنيد؟ آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي -293
 شركت خواهم كرد.                   پشتيبان خودمروز در كالس رفع اشكال بله، ام) 1
  شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
  )  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.3
  ي كند.پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نم) 4

  شـروع به موقع
   شود؟ شروع مي به موقـعشما  ةآيا آزمون در حوز -294
  شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
  شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
  شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3
  نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4

  متأخـرين
  شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295
  ) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
  به طور كاملشود اما نه  ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
  شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

  ـانمراقب
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
  ) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب               2  ) خيلي خوب  1

  ترك حوزه –پايان آزمون 
  شود؟ داده ميخروج زودهنگام  ةاجاز قبل از پايان آزمونشما به داوطلبان  ةآيا در حوز -297
  ) گاهي اوقات2  شود. حوزه داده مي ترك ة) بله، قبل از پايان آزمون اجاز1
  گاه ) خير، هيچ4    ) به ندرت3

  امروز  ارزيابي آزمـون
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
  ) ضعيف4  ) متوسط  3  ) خوب     2  ) خيلي خوب  1

  ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار گويي به سؤالدر هنگام پاسخآموزان گرامي، لطفاًدانشنظرخواهي:
  

 پشتيبــان
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