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گويي زمان پاسخصفحه ةشمارسؤال ةشمارتعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

 

  دقيقه  10  3  1  10 ) 1فارسي و نگارش (

  دقيقه 15  4  11  10  )1زبان قرآن ( ،عربي

  دقيقه 10  5  21  10  )1دين و زندگي (

 )1زبان انگليسي (
 شاهد  دقيقه 25  6  31  20 طراحي

صي
صا

اخت
  

  8  51 20 عادي - ) 1رياضي (
  دقيقه 30

  11  71 20 موازي - ) 1رياضي (
  14 91  20 عادي  -) 1شناسي ( زيست

  دقيقه 20
  16  111 20  موازي  -) 1شناسي ( زيست

 عادي -) 1فيزيك (
  19  131 20 طراحي

 شاهد  دقيقه 35
 موازي -) 1فيزيك (

 شاهد  22  151 20 طراحي
  25  171 20 عادي  - )1شيمي (

  دقيقه 20
  28  191  20  موازي - ) 1شيمي (

 -  31  287 12 نظرخواهي
  طراحان  

  مسئولين درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون  سنام در

  الناز معتمدي - حميد اصفهاني )1فارسي و نگارش (
  محدثه پرهيزكار  درويشعلي ابراهيمي ـ خاكيفاطمه منصورـنسترن اردالن ميالد نقشي )1عربي  زبان قرآن (

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

  پوپك مقدم ـ حسين اسفيني ـ محمدرضا انصاريمهرداد ملوندي فروشانايمان چيني )1رياضي (
  اكبري ليدا علي  محمدمهدي روزبهانيفرد ـ سپيده نجفي ـ  مداري ـ اميرحسين بهروزيعلي عل  مهرداد محبي   ) 1شناسي ( زيست

  آتنه اسفندياري  بابك اسالمي ـ بهنام شاهني فروشان ـايمان چيني كفشحميد زرين )1فيزيك (
  سميه اسكندري  فرد موسوي علي يونس راستي ـ سيدـنژادايمان حسين علي علمداري  ) 1شيمي (

 

  فني و توليدگروه 
 محيا اصغري  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
  توانيد از سايت كانون (صفحة مقطع دهم تجربي) دانلود نمائيد. رچة پاسخ تشريحي را ميتوجه: دفت

 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 (

 بين ـ خالد مشيرپناهيمدجهانبخش ـ محبهزاد جهان  )1زبان قرآن (،عربي
 بقامحمد رضاييـابوالفضل احدزادهمحمد آقاصالح ـ  )1دين و زندگي (

 نژادساسان عزيزيـمقدمروزبه شهالييـآبيزمهدي رسوليفريبا توكلي ـ  )1انگليسي (زبان
ـ ـزادهفرشاد حسنـعلي ارجمند )1رياضي ( ـ  ـ  شكيب رجبي ـ  زنطمه رايفاـسجاد داوطلبمهرداد خاجي   ـ  پـور سـرابي   علي غالمـ   كيميا شيرزاد كيانوش شهرياري 

 وهاب نادريـميالد منصوريـعلي فارسي
ـ نمعين خـنژادسجاد خادمـعباس آرايش   )1شناسي ( زيست  ـ  علـي كرامـت   ـ  مرنـد  محمدرضـا قراجـه   ـ  پـور  سعيد فتحي ـ  سيدپوريا طاهريانـمحمد رضاييانـايمان رسوليافره 

 محمدامين ميريـمهرداد محبي

ـ زهره آقا )1فيزيك ( ـ زاده   لـه فقـه  عبدا ـه  زاد محمدرضـا شـيرواني   ـ  محمدرضا شـريفي ميثم دشتيان ـ  ـاسماعيل حداديـمهدي پارساـنسبعبدالرضا امينيمحمدي 
 زادهالهفرشاد لطف

ـ  ـكوكنده   حسن رحمتيعلي رحيمي ـ   ـدامن   ر خشكهنژاديان ـ طا اميرحاتميان ـ هادي حاجيـپوراحمدرضا جشانيـمطلقعلي اميري  ) 1( شيمي  علي علمداري 
   امير نگهبان ـ علي مؤيدي ـ اميرحسين مسلميـگرمهمجتبي كاظميـرضا قنبرآبادينژاد ـ عليفالحـ محمدعلي فرزادتبار

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    130تجربي:دهمد سؤالتعدا   
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 در كدام گزینه هر سه واژه درست معنا شده است؟ - 1
  طرب: شادي ـ معاش: زیست  وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودي چشم ـ )1
 شرقی وزد نقض: نيكو ـ صبا: بادي كه از طرف شمال  ) اهلیت: شایستگی ـ2
 دار ـ عداوت: برابري ـ غبطه: حال و روز كسي را آرزو داشتن) مكاري: چاروا3
 دادن دادن: تكيه ي شكاريان ـ یله اي از راسته ) رمه: نامه ـ هما: پرنده4
 امالیی وجود دارد؟  نادرستیدر كدام ابیات  - 2

 تا ابد بر سر كشد	النزخ	روزگارش خط/  اي خداوندي كه هركه از طاعتت سربركشد الف)
 ثیر حوادث خط به عالم دركشدأورنه ت/  دهد هاي كلكت می فتصرّ رونق عالمب) 
 محشر كشد ي ذیل تاریخ شرف در عرصه/  كيست آخر كو نخواهد كز پی تشریف توج) 
 كشد ذیورو  حلیهاطگی در از ره مشّ/  تا عروس بوستان را دست انصاف بهارد) 
  ) الف، د4  ) ج، د3    ) ب، ج2  ) الف، ب1
 ؟ نیستیا مترجم، هیچ اثري در جمع آثار زیر   سندهاز كدام شاعر، نوی - 3

  » ودمنه نامه ـ اسرارالتّوحید ـ كليله نامه ـ سیاست قابوس«
  الملك توسی  ) خواجه نظام4  ) نصراهللا منشی3    ) عنصرالمعالی كیكاووس2  ابوسعید ابوالخیر )1
  ؟ است نداده رخدر كدام بیت حذف فعل  - 4

  ي زارم از آن است چه پنهان از تو  از تو / ناله ) هست پنهان به دلم درد فراوان1
  ) من به دردت خوشدل و افزونی اندوه خویش / عالمی را گرچه هر دم فكر درمان من است2
  ) او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود / كام بستانم از او یا داد بستاند ز من3
  رانمایه شود مستقبلسرم پرسی حال / ماضی عمر گ ) گر تو بازآیی و پیرانه4
 ؟ را نسبت دادمفعول  توان نقش دستوري می ،بیتانتهاي در » ش«ي  ضمیر پیوستهدر چند تا از ابیات زیر به  - 5
 در شرع نباشد گنهش	و	بكشد زارم/  به بازي روزي	و	است	طفل	و	دلبرم شاهد«

 هشندارد نگ	و	ست نيك ندیده	و	كه بد/  من همان به كه از او نيك نگه دارم دل
 چشم سیهش ةچكد از شیو گر چه خون می/  آید بوي شیر از لب همچون شكرش می

 خود كجا شد كه ندیدیم در این چند گهش/  از پی آن گل نورسته دل ما یا رب
 »ببرد زود به جانداري خود پادشهش/  یار دلدار من ار قلب بدین سان شكند

 ) چهار بیت4  ) سه بیت 3    ) دو بیت2  يك بیت  )1
 

  ترتیب كدام است؟ در بیت زیر، به» و«واع ان - 6
  »اگر مدح و حمد و ثنا راست معدن / تویی معدن حمد و قطب ثنایی«
 ) ربط، ربط، عطف4  ) ربط، ربط، ربط3    ) عطف، عطف، ربط2  ) عطف، عطف، عطف1

 

  شود؟ ها همگی در بیت زیر دیده می كدام آرایه - 7
  »دمیان است رزق این مارانكه مغز آ/  دانی دهی، نمی عنان به طول امل می«
  آمیزي ) تشبیه، مبالغه، حس2    بخشی آمیزي، اغراق، شخصیت ) حس1
  تعلیل، تشبیه، تلمیح ) حسن4      ) كنايه، تلمیح، استعاره 3
 ؟نیستي كدام گزینه در بیت زیر  دو آرایه - 8

  »افتد ر، میكه چون زلفت ز مستی، بر گل و گلزا/  به بویت باد شبگیري، چنان مست است، در بستان«
  ) تضاد ـ تلمیح4  بخشی ) حسن تعلیل ـ شخصیت3  ) ایهام ـ تشبیه 2  ي حروف ـ استعاره ) نغمه1
  ؟ نیستمفهوم  هم» ال یعرفه االّ هو«كدام بیت با عبارت  - 9

  ) نه به كس نه كسي به او ماند / صفت ذات او هم او داند1
2 (چو آفتاب عیان/  هتو گوش باش كه تا بشنوي ز هر ذر	ال	اله	اال	اهللا  
3 (ستا كه حسن تو ز ادراك خرد بیرون زان/  ر نشودعقل را كنه جمالت متصو  
  كه او خارج از عبارت ماست / ذات او فارغ از اشارت ماست  ) آن4
  تر است؟  سازد كه به تصویر بیت زیر نزديك كدام بیت تصویري می - 10
  »كه جا نگه داردصبا بر آن سر زلف ار دل مرا دیدي / ز روي لطف بگویش «
  ) دلبر كه جان فرسود از او كام دلم نگشود از او / نومید نتوان بود از او باشد كه دلداري كند1
  كند دلدار را آگه كنيد / زینهار اي دوستان جان من و جان شما  ) دل خرابی می2
  حفاظ من / هرگز نگفت مسكن مألوف یاد باد تو دل بی ة) در چین طر3ّ
 ه چشم است و زلف و عارض و خال / هزار نكته در این كار و بارِ دلداریست) جمال شخص ن4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1فارسي و نگارش (هاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10ما در آزمون قبل چند از عملكرد ش

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

ستايش، ادبيات تعليمي،     )1و نگارش ( فارسي
ادبيات پايداري ، ادبيات 

غنايي، ادبيات سفر و زندگي، 
ادبيات انقالب اسالمي، ادبيات

  حماسي 
  109تا  10هاي  صفحه

  )1نگارش (
ستايش،  پرورش موضوع، 

عينك نوشتن، ...، نوشتة ذهني
  ه ) سنجش و مقايس2(

  97تا  11هاي  صفحه

  دقيقه 10
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گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10از گذاري چند  ، هدف)1عربي، زبان قرآن (هاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  
 

 
  

 نألا عي ن الجواب للتّرجمة  في  دقَّو األصحة أو م16 – 11( أو المفهومإلي العربي:( 
11- »بثَ كُلٌّح باتنَ الطّالم نَ نْعح أَ ولَصهاألشجارِ غَرْسِةِ مي جو وثيرةً ديثَ كَأحا نَد تَوبنَعج !   »:جميعاً
  كرد! زده شگفت را آنان همگی كه نمودند پیدا فراوان را هایی حدیث و گشتند درختان كاشت اهمیت مورد در متنی دنبال آموزان دانش) همة 1
  !كردند تعجب همگی و یافتند را بسیاري هاي درختان گشتند و حدیث نت كاشتربارة اهمید متنی دنبال به آموزان دانش) هر يك از 2
  !كردند زده شگفت را همه و را یافتند بسیاري هاي حدیث و نمودند وجو درختان را جست كاشتنمتنی پیرامون  آموزان ) هر كدام از دانش3
  كردند! تعجب گیهمو  كردندپیدا را ی فراوان احادیث باشد، لذا درختان كاشت دربارة كه كردند وجو جست را همگی يك متن ) شاگردان4
12- »عندما اقترب اَ من المدينةِ الكفرِ جيوشأ ذوالقرنين أن تُغلقَ رَمبواب المدينة حولَ ندقٍخَ بحفرِ الورود!«:  
  كفر به شهر نزديك شدند ذوالقرنین دستور داد كه درهاي ورود با كندن خندقی پیرامون شهر بسته شود! هاي  ارتش) زمانی كه 1
  كافران به شهر نزديك شد ذوالقرنین امر كرد درهاي ورودي با حفر خندقی در اطراف شهر بسته! شارت) هنگامی كه 2
  داد! هایی الدگوكندن  به شهر را با يكافران به شهر دستور بستن درهاي ورود سپاهیان) ذوالقرنین به هنگام نزديك شدن 3
  !كه درهاي ورود را با كندن گودالی در اطراف شهر ببندندلقرنین امر كرد اكفر به شهر نزديك شد ذو سپاهیانموقعی كه  )4
  عين الصحيح: -13
   رساند!  ها به كسي سود نمي پافشاري بر اختالفات و دشمني :!»أًعلَي نقاط الْخالف و العدوانِ ال ينْفَع أحد رارصاإل«) 1
  اندازند بنشينيم! ما نبايد با كساني كه ميان مردم تفرقه مي: !»علَينا أنْ ال تُجالس الّذينَ يفَرِّقُونَ بينَ النّاسِ«) 2
3 (»هندأبِي ع هلَسو أج سجدخَلَ فَقيرٌ الْمالةِ دالص عدب ومامروز پس از نماز فقيري وارد مسجد شد و پدرم كنار او نشست! :!»الي  
4 (»ومِ الْممِ يفلةِ تَكريي حم فضُورِكونا بِحبا حضور خود در جشن بزرگداشت روز معلّم به ما افتخار داديد!: !»علِّمِشَرَّفْتُم  
  :الخطأعين  -14
  شب را مرواریدهایی پخش شده در آن آراسته است! :!»زانَت الليل درر منتشرة فيه«) 1
  فروزان خورشید هنگام ظهر سوزان است! پارة آتش :!»مس مستعرة محرقةٌ عند الظهرجذوةُ الشَّ« )2
  د!نرس هاي ریزان خداوند همواره به ما می نعمت :ً!»نعم اهللا المنهمرة تَصل إلينا دائماًأ«) 3
  كه حرارتش گسترده است، بنگر!به خورشیدي  :!»تي حرارتها منتشرةمس الّنظُر إلى الشَّاُ«) 4
   :؛ عین الصحیح»شود؟! كنند در اسالم آزادي اندیشه پذیرفته نمی آیا دشمنانمان فكر می« -15
  ؟!لُ حرّيةَ العقيدةِتُقبِ يفكِّرونَ في اإلسالمِ ال أعداؤناهل  )2       ؟!في اإلسالمِ  لُ حرّيةُ العقيدةِيقب عداء يفكِّرونَ الهل األ )1
 ؟!لُ حرّيةُ العقيدةِتُقب يفكِّرونَ في اإلسالمِ ال أعداؤناهل  )4        ؟!العقيدةِ لُ في اإلسالمِ حرّيةُيقب هل عدونا يفكِّرونَ ال )3
  في الْمفهوم: الْخطأعين  -16
  اند در همه كار / هزار طعنة دشمن به نیم جو نخرند دو دوست با هم اگر يكدل :»و اعتَصموا بِحبلِ اهللا جميعاً و ال تَفَرَّقُوا«) 1
 به قیام / شاخ پر میوه شود خم به سالم میوه كشد سر شاخ بی :»و عباد الرّحمنِ الّذينَ يمشُونَ علي األرضِ هوناً«) 2

  خواهی كه ممتّع شوي از دنیی و عقبی / با خلق كَرَم كن چو خدا با تو كَرَم كرد :»و أحسنْ كَما أحسنَ اهللاُ إليك« )3
  شثمر بخش دكه سنگت زن فكن / هر كم مباش از درخت سایه :»إنّ الْحسنات يذْهبنَ السيئات« )4
  :أكثرروفه الزائدة عين الفعل ح -17
  !العميلُ يحاوِلُ أن يفَرِّقَنا ألنَّه اليريد لنا خيراً )2     !أبناء شَعبنا يحتفظونَ بعقائدهم و يتَعايشُون سلمياً )1
  ! نجمد ينبسطبعد االختبارِ تَعلَّمت بأنَّ الماء حينما ي )4    !للغربان لغةٌ تستطيع من خاللها أن تَتفاهم مع بعضها )3
  فاعلُه: حذفعين الفعل  -18
  !هل تُصدقُ يوماً منَ األيامِ أن تُشَاهد أنَّ السماء تُمطرُ أسماكاً )2  !السمك ة مطرِيسمي النّاس تلك الظّاهرةَ الطبيعية ظاهر )1
  !يفرَز سائلٌ مطَهرٌ من لسانِ القطِّ و يعملُ السائلُ كسالحٍ طبي )4  !طبيعيةكان العلماء يحاوِلُونَ أن يعرِفُوا سرَّ بعض الظّواهرِ ال )3
  أن يبني للمجهول: يمكنُ العين فعالً  -19
  يتنابزونَ باأللقاب! يلمزونَ اآلخَرينَ و ال المؤمنونَ ال )2    !أنَّ الغيبةَ تُشبِه أكلَ لحمِ أخيك ميتاًيا أخي،  )1
3 (بهم يجتَنل و يصبرونَ للوصولِ إلي أهدافنَ الكسونَ ماعلوقايةِ منَ األمراض )4  !السل لُ األعشابتستَعم كيف الحيوانات!  
  في ضبط حركات الكلمات: الخطأعين  -20
  ؟!شجارِ في الصيفتَتَساقطَ اَوراقُ األ أنْ يمكنُأ )2    !السمك حتّي تُصدقَ مطَرَ إلي هذه الصورِ اُنظُرْ )1
  !اإلعصار ريح شديدةٌ تَنتَقلُ من مكانٍ إلي مكانٍ آخَر )4    !سوداء و رعداً تَينِ يالحظُ النّاس غَيمةَلمدة ساع )3

  )1زبان قرآن( ، عربي

  دقيقه 15
 

هذا«، ...، ذاك هو اهللاُ «
  ، ذوالقَرنَينِ»خَلقُ اهللاِ
  6تا  1هاي  درس
  72تا  1هاي  صفحه
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و دوري از شقاوت به انسان عطا كرده است، با استمداد از اي كه خداوند براي برگزیدن راه رستگاري  سرمایه - 21
 سازد؟  كدام قوه، این عملكرد را دارد و طبق آیات قرآن، فقدان آن، انسان را به چه امري گرفتار می

  ) اختیار ـ قرارگرفتن در زمرة دوزخیان2    ) عقل ـ قرارگرفتن در زمرة دوزخیان 1
  اختیار ـ ناسپاسی در برابر نعمت هدایت )4    ت عقل ـ ناسپاسی در برابر نعمت هدای )3

پشیمانی انسان در روز قیامت و با دیدن عاقبت شوم خویش، به سبب گزینش چه نوع دوستانی است و دركدام حادثة مطابق با آیات قرآن،  - 22
 قیامت كبري، گناهكاران به دنبال راه گریز از وحشت هستند؟ 

  ها  كننده ـ زنده شدن همة انسان غافل) 2    كننده ـ دادن نامة اعمال  تكذيب )1
 كننده ـ دادن نامة اعمال غافل )4    ها  كننده ـ زنده شدن همة انسان تكذيب )3

معلول علم او به » ال هم یحزنون«به معاد به وعدة د اي بین دور بودن يك چیز براي انسان و غيرممكن بودن آن وجود دارد و زیور دل انسان معتق چه رابطه - 23
  ؟مورد استكدام 
  گرا ماديمرگ براي گناهكاران  بودن ـ هولناك .بعید بودن چیزي براي انسان همیشه دلیل بر غيرممكن بودن آن است )1
  جهان آن پاداش نماندن كارهاي نيك انسان در ـ بی .بودن آن نیستبعید بودن چیزي براي انسان هرگز دلیل بر غیرممكن ) 2
  ـ ناامیدي و دلسردي در برابر عدم موفقیت در كارها  .هرگز دلیل بر غیرممكن بودن آن نیستبعید بودن چیزي براي انسان  )3
  یل فداكاري در راه خدا با عدم ترس از مرگ هـ تس .بعید بودن چیزي براي انسان همیشه دلیل بر غيرممكن بودن آن است )4

، به چه دسـتاویزهایی جهـت رهـایی از    »دادن نامة اعمال«و » بدن دادن اعضاي گواهی«در قیامت، در هر يك از حوادث  بدكارهاي  انسان - 24
 جویند؟  تمسك می همهلك
  وغ رت ـ انكار اعمال ناشایست با سوگند دداانكار حقایق و تكلّم جما )1
   اعمال خویش نتایج وجو كردن راه فرار از اعتراض و سرزنش كردن اعضاي بدن ـ جست) 2
  ن ـ انكار اعمال ناشایست با سوگند دروغ اعتراض و سرزنش كردن اعضاي بد) 3
  اعمال خویش  نتایج وجو كردن راه فرار از ت ـ  جستانكار حقایق و تكلّم جمادا )4

گردانـی از   در كالم موالنا چگونه مورد تبیین واقع گردیده است و شرط عـدم روي  ،حدیث شریف امیرالمؤمنین (ع) در مورد ارزش هر انسان - 25
   باشد؟ ه امام سجاد (ع) چه میذات حق تعالی در نگا

  نانی، نانی ـ درخواست محبت الهی از خداوند ةلقمتا در طلب گوهر كاني، كاني / تا در هوس ) 1
  انس با پروردگار ـ ینان ،ینان ةلقم/ تا در هوس  یكان ،یتا در طلب گوهر كان) 2
  انس با پروردگارـ  ؟سازد / خوبی قمر بهتر یا آنكه قمر ؟اي دوست شكر بهتر یا آنكه شكر سازد) 3
  درخواست محبت الهی از خداوند ـ ؟آنكه قمر سازد ای بهترقمر  ی/ خوب ؟سازد رآنكه شك ای بهتردوست شكر  يا )4

ـ    ،برخورداري از محصول سالم در حیات اخروي ةاز منظر رسول اكرم (ص)، الزم - 26 بـذر سـالم اسـت و     ةبه كارگيري ........... است كـه بـه مثاب
 باشد. رین زمین براي كشت آن ............. میت مناسب

  دل –اعمال نيك مستمر دنیایی ) 2    عقل –هاي انسان  سرمایه )1
  عقل –اعمال نيك مستمر دنیایی ) 4    دل –هاي انسان  سرمایه) 3

شود كه به مفاد كدام آية مباركه  گاه اثبات می ، آنكنند را توجیه می ظاهر نامناسب خود افرادي كهكذب بودن ادعاي دوستی قلبی برخی از  - 27
 ؟ استناد كنيم

   »نوبكُمبكُم اهللاُ و يغفرلكُم ذُقُل ان كُنتُم تُحبونَ اهللاَ فَاتَّبِعوني يحبِ«) 2   »نداداً يحبونَهم كَحبِّ اهللاِأو منَ النّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اهللاِ « )1
   »تَنهي عنِ الفَحشاء و المنكَرِ و لَذكرُ اهللاِ اَكبرُ ةَانَّ الصال« )4    » ذلك من عزمِ االُمورِ و اصبِر علي ما اَصابك انّ« )3

شود و طرح این  زده می ،خواستار بازگشت به دنیا به عنوان نهیبی به دوزخیانِ ،كفایت عمر انسان براي نیل به كدام غایت ،كریم نآاز نگاه قر - 28
 چه كسي یا كساني است؟ استدالل از جانب 

  ایمان و عمل صالح ـ خداوند متعال) 2    خداوند متعال   ورود به صراط مستقیم ـ )1
  عمل صالح ـ فرشتگان  ایمان و )4    ورود به صراط مستقیم ـ فرشتگان  )3

 آن چیست؟  به عمل در مقام بیان چیست و ثمرة» مِ الُامورِعزر علي ما اَصابك انَّ ذلك من صبِا و«آية شريفة  - 29
  و عزم ـ كسب رضایت الهی  هاي استحكام تصمیم راه) 2  و عزم ـ تسهیل رسیدن به هدف   هاي استحكام تصمیم راه )1
  و آثار عزم قوي ـ كسب رضایت الهی تثمرا )4    تسهیل رسیدن به هدفثمرات و آثار عزم قوي ـ  )3

به دنیا در  گناهكاران منتفی بودن درخواست بازگشت مبنی برعامل شعور و آگاهی در عالم برزخ، چیست و كدام آية مباركه به استدالل خداوند  - 30
 اشاره دارد؟  ،برزخ
  »رائهِم برزخٌن ولُها و مهو قائ ها كَلمةٌانَّ«) وجود حیات و فعالیت بعد روحانی ـ 1
  » ئهِم برزخٌانَّها كَلمةٌ هو قائلُها و من ورا«ل روح و جسم ـ دریافت تمام و كما )2
  »اَعملُ صالحاً فيما تَرَكت ارجعونِ لََعلّي«وجود حیات و فعالیت بعد روحانی ـ ) 3
  »كتحاً فيما تَرَارجعونِ لعلّي أعملُ صال«دریافت تمام و كمال روح و جسم ـ  )4

  )1و زندگي( دين

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1دين و زندگي (هاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ به چند سؤال مي سؤال 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه 10
  

  تفكر و انديشه
  قدم در راه

  آهنگ سفر، دوستي با خدا
  118تا  11هاي  صفحه
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31- A: Do you know that Mark … a shop in the center of the town? 

B: Really? What type of shop?  
1) will open 2) opens 3) is going to open 4) will opening 

32- It is a/an … that they had a terrible car accident, but fortunately no one was seriously hurt.  
1) danger  2) pain 3) wonder 4) injury    

33- I’ll ask around and see if I can find out if anyone has any idea on how to … the problem. 
1) give up 2) learn 3) study 4) solve  
 

 
 

Internet has become a very important tool for students. Using the Internet, they are able to get up-to-
date information …(34)… from different languages. Also, they can join online groups to talk about 
subjects they are …(35)… in. I belong to an Internet group on science. Actually, I live in a small town, 
where there are no laboratories for students to learn science. But, using the Internet, I don’t have to go 
to a special library or lab. I can enjoy watching scientists doing …(36)… on my computer at all times. 
34- 1) put out 2) translated 3) passed away   4) defended 
35- 1) participated    2) published  3) interested 4) collected 
36- 1) beliefs 2) elements 3) inventions  4) experiments 

 
 

 
 

Baseball is sometimes called “the national pastime” of the United States. But modern baseball is truly an 
international game. 
Baseball began in the U.S. in the early 19th century. The first World Series was played in 1903. However, 
only American and Canadian teams played in the series. The first non-U.S. victory was by the Toronto 
Blue Jays in 1991. 
Since the early 1990s, the managers of the U.S. teams have brought several foreign players to the U.S. 
game. Today, about 30 percent of players in American baseball come from foreign countries, including 
Puerto Rico, Japan, South Korea, and the Dominican Republic. 
One of the first Asian players in the U.S. was Japanese pitcher Hideo Nomo. Nomo got a lot of attention 
from the media when he joined the Los Angeles Dodgers in 1995. Soon, many other U.S. teams were 
making contracts with players from other countries. 
Today, world-class baseball is available to more fans than ever before. In 1994, baseball became part of the 
Asian Games. In 2006, 16 teams from around the world took part in the first World Baseball Classic   - an 
international series of professional baseball games. Finally, baseball has become a truly global pastime. 
37- The best title for the article could be … . 

1) The History of the World Series 2) Baseball: An International Sport 
3) The All-American Pastime 4) Baseball Has a Good Year 

38- In what year did Toronto win the World Series? 
1) 1903  2) 1994 3) 1991 4) 1995 

39- Which of the following happened first? 
1) A non-U.S. team won the World Series for the first time. 
2) The first World Baseball Classic was held. 
3) Baseball was played in the Asian Games for the first time. 
4) Hideo Nomo started playing for the Dodgers. 

40- In paragraph 5, the word “took part” could be replaced by … . 
1) played 2) left 3) learned 4) won 

PART C: Reading Comperhension 
Directions: Questions 37-40 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 34-36 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 31-33 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.

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( زبان انگليسيهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10هر  از
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند از  هدفآزمون قبل10چند از

  

Saving Nature 
Wonders of Creation

The Value of 
Knowledge 

  3و  2، 1هاي  درس
  95تا  15هاي  صفحه

 دقيقه 25
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41- I don’t like watching sports events at all. Surfing the net is … . At least that’s what I think. 

1) the most interesting of all  2) as interesting as it is 
3) more interesting than its  4) more interesting 

42- Which sentence is grammatically WRONG?   
1) I really don’t remember what the man was wearing at the last party. 
2) It’s strange that you called because I was just thinking about you. 
3) I was not driving very fast when the accident was happening. 
4) While I was sitting in a meeting, my mobile suddenly rang. 

43- I think it is really hard to change your situation. The only thing that you can do is how you … to 
deal with it.  

1) choose 2) enjoy 3) keep 4) quit 
44- At first, I thought I wouldn’t be able to get to the ceremony as early as possible, but … I managed to 

arrive on time. 
1) suddenly 2) strongly 3) fortunately 4) especially 

45- My brother is studying photography in Tehran University. He always … a camera with him 
wherever he goes.  

1) needs 2) donates 3) carries 4) describes 
46- The suggestion you offered to be discussed in the meeting has … the members of the committee 

into some opposing groups. 
1) polluted 2) increased 3) divided 4) destroyed 

 
This is an important question, and one that is difficult for scientists to understand. After all, the creation 
of our Solar System took place billions of years before when there were no people around to witness it. 
Our own evolution is tied closely to the evolution of the Solar System. Thus, without understanding 
where the Solar System came from, it is difficult to comprehend how mankind came to be. 
Scientists believe that the Solar System evolved from a giant cloud of dust and gas. They believe that this 
dust and gas began to collapse under the weight of its own gravity. As it did so, the matter contained 
within this cloud began moving in a giant circle, much like the water in a drain moving around the 
center of the drain in a circle. 
At the center of this spinning cloud, a small star began to form. This star grew larger and larger as it 
collected more and more of the dust and gas that collapsed into it. 
Further away from the center of this mass where the star was forming, there were smaller clumps of 
dust and gas that were also collapsing. The star in the center eventually ignited forming our Sun, while 
the smaller clumps became the planets, minor planets, moons, comets, and asteroids. 
47- Which of the following questions the passage tries to answer? 

1) How did human beings come into existence? 
2) Where did the stars and planets fall down? 
3) What is the solar system?  
4) How did the solar system form? 

48- What is the function of “so” in paragraph 2? 
1) It is a pronoun and refers to the dust and gas falling down because of the gravity. 
2) It is a conjunction that connects the first sentence to the next one. 
3) It describes how the dust begins moving in a big circle. 
4) It shows the movement of dust, gas and the water in a drain. 

49- What do you think the writer tries to compare the beginning processes of the formation of the 
solar system to?  

1) The collapsing of the smaller clumps of dust and gas 
2) The collection of more and more dust and gas at the center of the cloud 
3) The circular movement of water in the center of the drain 
4) The evolution of the solar system from a giant cloud of dust and gas 

50- The passage is most likely to continue with a discussion of …. . 
1) what the history of evolution taught us 
2) how the Sun became ignited 
3) how our planet the Earth came to be 
4) how human beings came into existence 

PART E: 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 D: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-46 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.

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-(گواه)آزمون شاهد
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 است؟  نادرستگزینه   كدام - 51

  اي نامتناهی است.  ، مجموعه5عدد  صحیح با مجموعة مضارب 3عدد  صحیح اشتراك مجموعة مضارب) 1

  تناهی است. نام ،مجموعة اعداد اول زوج) 2

Aدو مجموعة نامتناهی باشند،  Bو  Aاگر ) 3 B  .ممكن است متناهی یا نامتناهی باشد  

  يك مجموعة نامتناهی است.  Aتعریف كنيم،  3و  2را اعداد حقیقی بین  Aاگر مجموعة ) 4

Aفرض كنيد  - 52 { , , } 1 5 Bو  6 B { , , , , , , }  1 2 3 4 5 6 7     باشد، در ایـن صـورت مجموعـةA   شـامل

 چند عدد است؟ 

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

 در شكل دهم چند نقطه وجود دارد؟  زیر،  يبا توجه به الگو - 53

1 (121   

2 (131   

3 (122   

4 (132   

سه جملة متوالی از دنبالـة هندسـی غیـر ثابـت      ترتیب به نهم و یازدهم ،جمالت سوم در يك دنبالة حسابی، - 54

 چند برابر جملة دوم آن است؟ حسابی  ة. جملة هفتم این دنبالهستند

1 (17
12

   2 (3
2

   3 (1
2

   4 (5
4

   

tanاگر  -55 sin   هاي قابل قبول انتهاي كمان  همحدودگاه  باشد، آن رسـم  درستی  به در كدام شكل

 است؟ شده

1 (  2 (  3 (  4 (

  

  
 

 تا داشته باشید. گذاري چندتا از ده بهتر در آزمون، با توجه به ترازتان هدفبراي كسب نتيجة 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( يرياضهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 30  عادي - ) 1رياضي (
  

  

/ مثلثات/مجموعه، الگو و دنباله
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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tan) تعریف شدة عبارت حاصل - 56 tan )(sin sin )       4 2 4 22 1 2  ؟ كدام است 1

1 (cos 4   2 (cos 2   3 (sin 21   4 (1   

 كدام است؟ sinمقداررو،  شكل روبه در - 57

1 (1
3

     2 (
3 1
8 8

   

3 (1
2

     4 (
1 1
3 6

   

kيك عدد صحیح و  kاگر  - 58 k  5 300  كدام است؟  kباشد، مقدار  1

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

P(x) جدول زیر براي عبارتاگر  - 59 (ax )(x x )   29   كدام است؟  aگاه  آن ،باشد برقرار 1

1 (9   2 (3   3 (9   4 (3   

x) ،كدام بازه در - 60 x)( x)P(x)
x x
 


 

2

2
3 2

8 7
 همواره مثبت است؟  

1 ([ , ]5 7   2 ([ , )1 3   3 ([ , ]0 2   4 ([ , ] 3 1   

xاگر  - 61 x 2 x عبارت باشد، حاصل 1 x6  كدام است؟  34

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

xاگر معادلة  - 62 x m  2 3  ؟ نداردحقیقی  ةریش كدام معادلة زیر مضاعف باشد، ةراي ریشدا 0

1 (x x m  2 4 0     2 (x x m  22 2 0   

3 (mx x  2 1 0     4 (x mx  2 2 4 0   

AAنقاط در نمودار سهمی را  dدر نمودار زیر خط  - 63 (x , ) Bو  4 ( , )  1 مجموع  قطع كرده است.  2

 طول و عرض نقاط برخورد سهمی با محورهاي مختصات كدام است؟ 

1 (1   

2 (/3 5   

3 (/2 5   

4 (3   

 در كدام گزینه آمده است؟  fاست. دامنة  fدار تابع شكل مقابل نمو - 64

1 (( , ]3 5   

2 (( , ) ( , ) ( , ]  3 1 1 2 2 5    

3 (( , )3 5   

4 (( , ) ( , ]3 2 2 5   

  محل انجام محاسبات

x
P(x)
 

 
2 1

0
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65 - f  ،يك تابع ثابتg  همانی وh  خطی است. در این صورت حاصلa b c   چقدر است؟ 

g {(a,b ),( b,c )}   1 2 1    
x

f (x) a b


 
5 1

3 2  

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

fتوابع همانی باشند و داشته باشیم:  hو  gتابع ثابت و  fاگر  - 66 ( ) g( )
h( ) g( )




 
2 3 5 3

1 2 2
fگـاه حاصـل    ، آن ( )2 

 در نظر بگیرید.) را  hو  f ،g(دامنة توابع چقدر است؟ 

1 (2   2 (1
4

   3 (7
4

   4 (3   

 ست؟ ا aعنوان تابعی از  به Sبیانگر   گزینه مفروض است. كدام Sو مساحت  aطول ضلع  االضالعی به مثلث متساوي - 67

1 (S a 23
2

   2 (S a 24   3 (S a 23
4

   4 (S a 23   

1yاگر برد تابع  - 68 f (x)1صورت بازة  به 5,   21باشد، برد تابع
3

f (x ) دام است؟ ك  

1( 1 17
3 3

, 
 
 

    2 (2 6,    

3 (1 13
3 3

, 
 
 

    4( 0 4,    

دو تابع نمودار  - 69
x x

f (x) x x
x

  
    
 

2 1 1
5 1 5

3 5
g(x)و   | x |  1   ؟در چند نقطه متقاطع هستند 6

   3) 4   2) 3   1) 2  صفر) 1

fاگر نمودار تابع  - 70 (x)  نمودار تابعباشد،  به صورت y f (x )  2   كدام است؟  2

1(   2 (  

3 (  4(   

  محل انجام محاسبات
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 است؟  نادرستگزینه   كدام - 71

  اي نامتناهی است.  ، مجموعه5با مجموعة مضارب صحیح عدد  3) اشتراك مجموعة مضارب صحیح عدد 1

  نامتناهی است.  ،) مجموعة اعداد اول زوج2

Aدو مجموعة نامتناهی باشند،  Bو  A) اگر 3 B  .ممكن است متناهی یا نامتناهی باشد  

  يك مجموعة نامتناهی است.  Aتعریف كنيم،  3و  2را اعداد حقیقی بین  A) اگر مجموعة 4

Aرض كنيد ف - 72 { , , } 1 5 Bو  6 B { , , , , , , }  1 2 3 4 5 6 7     باشد، در ایـن صـورت مجموعـةA   شـامل

 چند عدد است؟ 

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

 با توجه به الگوي زیر،  در شكل دهم چند نقطه وجود دارد؟  - 73

1 (121   

2 (131   

3 (122   

4 (132   

توالی از دنبالـة هندسـی غیـر ثابـت     ترتیب سه جملة م در يك دنبالة حسابی، جمالت سوم، نهم و یازدهم به - 74

 هستند. جملة هفتم این دنبالة حسابی چند برابر جملة دوم آن است؟ 

1 (17
12

   2 (3
2

   3 (1
2

   4 (5
4

   

tanاگر  -75 sin   هاي قابل قبول انتهاي كمان  گاه محدوده د، آنباش درستی رسـم   در كدام شكل به

 شده است؟

1 (  2 (  3 (  4 (

  

tan)حاصل عبارت تعریف شدة  - 76 tan )(sin sin )       4 2 4 22 1 2  كدام است؟  1

1 (cos 4   2 (cos 2   3 (sin 21   4 (1   

 كدام است؟ sinرو، مقدار شكل روبه در - 77

1 (1
3

     2 (
3 1
8 8

   

3 (1
2

     4 (
1 1
3 6

   

 كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استی آموزان دانش مخصوص ها سوال نیا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

  دقيقه 30  موازي - ) 1رياضي (
  

  

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

  ها / تابع ها و نامعادله معادله
تا  5فصل  و 4تا فصل  1فصل 

  پايان دامنه و برد توابع
   108تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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tanاگر  - 78 x  sin عبارت حاصل ،باشد 3 x cos x
sin x cos x





3 3

5  كدام است؟  5

1 (60
71

   2 (71
60

   3 (70
61

   4 (61
70

   

kيك عدد صحیح و  kاگر  - 79 k  5 300  كدام است؟  kباشد، مقدار  1

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

P(x)اگر جدول زیر براي عبارت  - 80 (ax )(x x )   29   كدام است؟  aگاه  برقرار باشد، آن 1

1 (9   2 (3   3 (9   4 (3   

x)در كدام بازه  - 81 x)( x)P(x)
x x
 


 

2

2
3 2

8 7
 همواره مثبت است؟  

1 ([ , ]5 7   2 ([ , )1 3   3 ([ , ]0 2   4 ([ , ] 3 1   

xاگر  - 82 x 2 xباشد، حاصل عبارت  1 x6  كدام است؟  34

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

جـذر   .ایـم  كـرده متر مربع را حصار  144مستطیلی شكل به مساحت  ةيك مزرع ،متر نرده 50با استفاده از  - 83

  كدام است؟نسبت طول به عرض مستطیل 

1 (3
2

   2 (4
3

   3 (9
4

   4 (16
9

   

yرأس سهمی  - 84 x kx  2 yروي خط  1 x 2  است. مقدارk  كدام است؟ 

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

xاگر معادلة  - 85 x m  2 3  ؟ نداردحقیقی  ةمضاعف باشد، كدام معادلة زیر ریش ةداراي ریش 0

1 (x x m  2 4 0     2 (x x m  22 2 0   

3 (mx x  2 1 0     4 (x mx  2 2 4 0   

AAنمودار سهمی را در نقاط  dدر نمودار زیر خط  - 86 (x , ) Bو  4 ( , )  1 قطع كرده است. مجموع   2

 طول و عرض نقاط برخورد سهمی با محورهاي مختصات كدام است؟ 

1 (1   

2 (/3 5   

3 (/2 5   

4 (3   

 محاسباتمحل انجام 

x
P(x)
 

 
2 1

0
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 در كدام گزینه آمده است؟  fاست. دامنة  fشكل مقابل نمودار تابع  - 87

1 (( , ]3 5   

2 (( , ) ( , ) ( , ]  3 1 1 2 2 5    

3 (( , )3 5   

4 (( , ) ( , ]3 2 2 5   

ــر  - 88 ــرداگـ ــابع  بـ fتـ {( ,c c),( ,a b ),( , )}   2 4 22 2 3 1 8 ــة 2 } مجموعـ , }2 ــد 0 ــل  ،باشـ حاصـ

A a b c  23  كدام است؟  2

   6یا  5) 4   5یا  4) 3   4یا  3) 2   4یا  2) 1

  نشان دهندة يك تابع هستند؟ چه تعداد از نمودارهاي زیر  - 89

  

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

fحاصل عبارت  ،باشد fاگر نمودار مقابل مربوط به تابع - 90 ( ) f ( ) f (m) 1 3  كدام است؟  2

1 (8   

2 (12   

3 (6   

4 (4   

 محل انجام محاسبات
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 است؟  مناسبناكدام گزینه، براي تكميل عبارت زیر  - 91
 .»….فرد مبتال به در «

 ابد.ی افزایش می سكتة قلبی) چاقی، احتمال بروز انواعی از سرطان و 2  چربی در كبد موجب بیماري شده است. ) كبد چرب، ذخیرة بیش از اندازة1
  دهد. رخ می راهزیم یو تاخوردگ هیكلی افتادگنارسایی كليه،  )4  د.وشتواند مشاهده  می 19شاخص تودة بدنی كمتر از  ،سلیاك) 3

 …هستند كه  …هایی  ها، یاخته پودوسیت - 92
 اند.  در دیوارة بیرونی كپسول بومن قرار گرفته -) از بافت پوششی1
  ذ فراوانی براي عبور مواد هستند. در سطح خود داراي مناف - اي چندهسته )2
  اند.  قرار گرفته  و كالفك كپسول بومنبیرونی در فاصلة بین دیوارة  - هاي پامانند رشته داراي) 3
 ریزپرز دارند.  ،پیچ خوردة نزديك هاي پوششی سطح درونی لولة ختههمانند یا - اي هسته ) تك4

 است؟  نادرست »هاي يك فرد سالم كليه«، در ارتباط با عبارتكدام  - 93
  شود.  حضور نوعی تركيب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه كاسته می با) 1
  شود.  می یافتگردیزه (نفرون)  خوردة پیچهاي   در اطراف لوله وابرانسرخرگ ابات انشع) 2
 كند. ) تركيب شیمیایی ادرار اطالعاتی را دربارة وضعیت درونی بدن فراهم می3
  شود.  فرایند باز جذب آغاز می مواد به اولین بخش گردیزهبه محض ورود ) 4

 …. ،شبكة مویرگی باشدنوعی خون  …هر رگی كه  توان گفت و بالغ، میانسان سالم  در بدندر مورد گردش خون  - 94
  است.  تیرهخون  حاويهاي متصل به دهلیز راست،  كننده ـ همانند رگ  خارج) 1
 خروجی از بطن چپ، واجد ساختاري متناسب با كار خود است.  رگ خارج كننده ـ همانند )2
 عهده دارد.را بر ها رگیخون در مو انیجر یاصل میتنظرگ خروجی از بطن راست،  برخالفكننده ـ   وارد) 3
  ارد.د يادیز یقدرت كشسانشود و  می خون انیجر یوستگیباعث حفظ پهاي متصل به دهلیز چپ،  وارد كننده ـ برخالف رگ) 4

 ؟ است صحیح »سالم و بالغ هاي خونی انسان یاخته همة«دربارة مورد  چند - 95
    الف) توانایی تقسیم و تولید چندین نوع یاخته را دارند.

    .اند متصل ینیو پروتئ يدیپیفسفول يها ها به مولكول دراتیاز كربوه یانواعها  در غشاي آن) ب
  دهند. یم شیرا افزا ییایمیش يها كه سرعت واكنشند درون خود هست ینیپروتئي ها مولكولواجد ) ج
  شود، الزم است. یافت می حبوباتكه در  B از خانواده نیتامیو ینوع در مغز استخوان، ها آنتولید  يبرا) د
1 (1   2 (2   3(3   4 (4  

 ، صحیح است؟ »هر اندام لنفی«، در ارتباط با چند مورد - 96
  .كنند یمبادله م اطراف خود عیرا با ما یتنفس يآن، گازها يها اختهی) الف
    د.وجود داردر آن متفاوت  يها ها به نسبت بافت ی ازانواع) ب
  نقش دارد.زا  يماریب يها كروبیبردن م نیبدر از ) ج
      د.ه درهر دو سمت بدن قرار دارقرین صورت به )د
1 (1   2 (2   3(3   4 (4  

 دهد؟  ، رخ می»تر قلب انسان سالم بالفاصله پس از شنیدن صداي واضح و كوتاه«كدام گزینه  - 97
 در منحنی نوار قلب              P) ثبت موج 2    ها هاي خروجی از بطن ابتداي سرخرگهاي سینی  چه) بسته شدن دری1
  ها با خون دهلیزها پر شدن بطنآغاز ) 4   هاي بدن آئورت به همة قسمت  ارسال خون از طریق سرخرگآغاز ) 3

 كند؟  طور مناسب كامل می كدام گزینه، عبارت زیر را به - 98
در آسمان و  دیخورش گاهیجا یعصبي ها اختهی توسطو  دینمایپ یتا جنوب كانادا و بالعكس م كیرا از مكز لومتریسال هزاران كهر جانورانی كه «

 ».… ،گونه عضاي بالغ ایناي هستند كه همة ا ، متعلق به گونهكنند یآن پرواز م يدهند و به سو یم صیتشخ را جهت مقصد
  .خود ندارندگوارش  لةلودر را غذا  ةطرف كی انی) امكان جر1
  . كنند تخلیه میجذب غذا اصلی دفعی خود به محل  سامانةاسید را به كمك  اوريك) 2
  .مواد وجود دارد ییجا جابهي برا یعیدر آن ما دارند وگردش مواد  يبرا یدستگاه اختصاص) 3
  .رندیگ یبدن قرار م يها اختهی اغلبدر كنار  ،ها آنی انیانشعابات پا كه منشعب و مرتبط به هم هستند يها لولهدرون بدن خود واجد  )4

 
 ) استفاده كنيد. 1شناسی ( توانید از كتاب پرتكرار زیست هاي مدرسه می آمادگی در امتحانراي ب

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شناسي يستزهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ؤال ميسؤال به چند س 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

 عادي - )1شناسي ( زيست

  دقيقه 20

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



 15: ةصفح                                          بيدهم تجر ةاختصاصي پاي  فروردين 15آزمون  - )6(پروژة 

 ، صحیح است؟ »شوند رودة انسان خارج میپرزهاي هایی كه از  همة مویرگ«چند مورد، دربارة  - 99
  حضور دارند.  ها ها در آن ) انواعی از یاختهالف
 ند. كن به سمت قلب هدایت میدر نهایت ) محتویات خود را ب
  تر از سمت سیاهرگی است.  ها بیش ) فشار تراوشی در سمت سرخرگی آنج

 باشند. هاي بسیار درشت می نوعی صافی براي محدود كردن عبور مولكول فاقدد) 
1 (1   2 (2   3(3   4 (4  

 ؟ ، صحیح است»كند عبور میها  از قلب آنكه خون تیره  یداران مهره همة« دربارةمورد چند  - 100
  در بازجذب آب دارد. يادیز يها توانمند آن ية) كلالف
 كنند.  اي خود از پمپ فشار مثبت استفاده می ) در سازوكار تهویهب
  كنند.  نتقل میتنفسی م سطحخون تیره را از قلب به  ،) از طریق سرخرگج

  .دهند یو گازها را انجام م یدفع ،ییتبادل مواد غذا ،یبافت انیها و با كمك آب م اختهیدر كنار  ها آنخونی ي ها رگیمود) 
1 (1   2 (2   3(3   4 (4  

 صحیح است؟ »انسان سالم اي شكل دستگاه گوارش هر بخش كيسه« چند مورد دربارة - 101
  . كند یم فاینقش ا دهایپی) در گوارش لالف
  .آورد یبه وجود م را كرمی ، حركاتآن ةوارید يها چهیانقباض ماه) ب
 شود. ، تنظیم میاي روده هاي عصبی توسط شبكها میمستق  ) فعالیت آنج
 .شود كه با ورود غذا باز می هاي غیردائمی در ساختار خود است گیخورد ) واجد چیند
1 (1   2 (2   3(3   4 (4  

 كند؟ درستی كامل می كدام گزینه عبارت زیر را به - 102
 »…شكل گرفت،  … دارانی كه اولین مهرهدر «

  كنند. ها جلوگیري می طرفه كنندة جریان خون قلب، از برگشت خون به بطن هاي يك دریچه -سامانة گردش خون مضاعف) 1
 .است ازین يشتریب ژنیاكس ، بهداران مهره رینسبت به سا -هاي ششی ورود خون به قلب از طریق سیاهرگ) 2
 و محدود به نواحی خاص است.  پراكندة پوستی هاي كوچك و اندام تنفسی، برجستگی -آبشش )3
  رود. بازگشتی از سطوح تنفسی، به دهلیز چپ میروشن خون  - واجد چهار حفرهقلب ) 4

 كند؟ كامل می نادرستی كدام گزینه عبارت زیر را به - 103
  »… قطعاً شود، انجام می …هر بازدمی كه در انسان سالم و بالغ، «

  گیرد.  اي داخلی صورت می هاي بین دنده اض ماهیچهبدون انقب - پس از يك دم عادي )1
  جایی بیش از يك حجم تنفسی نقش دارد.  در جابه -اي داخلی بین دندههاي  چهانقباض ماهی به كمك) 2
 كند. ها خارج می بخشی از ظرفیت تام را از شش -هاي شكمي و پس از يك دم عمیق ) به كمك ماهیچه3
  .دهد رخ میاي خارجی  هاي بین دنده بند و ماهیچه ت در آمدن ماهيچة میانبا به استراح - صورت عادي ) به4

ها  هاي ماهیچة قلبی وجود دارد؛ این یاخته اي مربوط به شبكة هادي و دیگر یاخته در ساختار قلب انسان سالم و بالغ، دو دسته یاختة ماهیچه - 104
 با يكديگر تفاوت دارند. …به يكديگر شباهت و از نظر  …از نظر 

  خودي قلب اختصاصی بودن براي تحريك خودبه -داشتن قدرت انقباض ارادي) 1
  خودي قلب تحريك خودبهتوانایی  - توانایی انتشار پیام الكتریكي انقباض) 2
   داشتن صفحات بینابینی - جریان الكتریكي انتشارسرعت ) 3
  داشتن ظاهري مخطط -محل قرارگیري در دیوارة قلب) 4

 كند؟  میی تكميل درست یر را بهبارت زع كدام گزینه - 105
   »… بخش برخالف …در بخش  ،مقابلشكل  با توجه به«

 د. نخورده حضور ندارهایی با غشاي چین ، یاخته»4« - »3) «1
  . مشاهده شوداي  ماهیچه ياختة بیش از يك نوعتواند  می ،»2« - »1«) 2
  . وجود دارددیوارة آن اي در ساختار  بیش از يك الية ماهیچه ،»4« - »2) «3
 د. نشو میمشاهده قطعا ها  ، زیرواحدهاي تشكيل دهنده پروتئین»3« - »2«) 4

( )1

( )2

( )3

( )4
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 … نیستممكن  … كه داري مهره انجانور در - 106
  داشته باشد. وجود ، سینوس سیاهرگی دهلیزقبل از  - دنكن ادرار رقیق دفع می) 1
 .شونددفع  ظیغلبه صورت ادرار  هیها توسط كل ونی یبرخ -دننوش میآب زیادي  مقدار) 2
  شود. دفع ادرار كم ط،یهنگام خشك شدن مح  به - هاست ونیآب و  ةریمحل ذخ ةمثان )3
  . یابدانتقال  ها سایر اندامح تنفسی به خون روشن مستقیماً از سط -یا زبان وجود داردغدد نمكي نزديك چشم ) 4

. …ها از نوع  داران كه دستگاه گردش خون آن مهرهگروهی از برخالف  ،باشد می …ها از نوع  داران كه دستگاه گردش خون آن گروهی از مهره - 107
 …، باشد می

 .ندكن پوست مبادله  قیاطراف از طر طیبا محرا  گازهاتوانند  میو  دنفراوان دار يها رگیبا مو یرپوستیز یرگیمو ةشبك - »1« - »2«) 1
 دهند. ها توسط سامانة گردش خون خود انجام می هاي انداممویرگ زبرخی ا به تنهادار را انتقال يكبارة خون اكسيژن - »2« - »1« )2
 داشته باشند. ، خون تیره هاي آبششی خود هاي خارج شده از مویرگ توانند در رگ می - »2« - »1«) 3
  دهند.  میآمد انجام بسیار كار صورت شش، بهپس از بلوغ، تبادل گازها را از طریق آب - »1« - »2«) 4

  كند؟  درستی تكميل می ارت زیر را بهكدام گزینه عب - 108
 »… ،واجد نقش در باز جذب و ترشحهر شبكة مویرگی  … ،واجد نقش در تراوشهر شبكة مویرگی در كلية انسان سالم، «

 شود.  آوران به آن وارد می هاي منفذدار دارد و خون سرخرگ  مویرگ -) همانند1
  قرار دارد.  هیكل يبخش مركز نوو در زهیگرد شكل یفیدر اطراف بخش ق -) برخالف2
 كند.  می دریافتخون را از آن  ،درون كپسول بومن قرار دارد و سرخرگ وابران -) برخالف3
  شود.  می مشاهدههنله  لولةو در اطراف  آورد یبه وجود مرا  یكوچكي ها اهرگیس -همانند )4

 كند؟  درستی كامل می كدام گزینه عبارت زیرا به - 109
 »…آن قرار دارد،  …كه  يساختار …مقابل، با عالمت سؤال مشخص شده است،   بخشی كه در شكل«

 هاي غضروفی شبیه به نعل اسب است.  داراي حلقه - شدن  بعد از محل دو شاخه -) همانند1
 دیوارة خود است. ساختار در  چهار الیه داراي -بالفاصله در پشت -همانند) 2
 . اتصال داردانگور  ةبه خوش هیشب يبه ساختار - در ابتداي -برخالف) 3
  دارد.  هوا را باز نگه می مسیر عبور - در ابتداي -برخالف )4

 ، تنها مربوط به بخش خوناب (پالسما) است. …برخالف  …در خون انسان سالم، وظيفة انتقال  - 110
 شدن خون  لخته - داروها یبعض) 2    انتقال اوره به كليه  - د غذاییا) مو1
  زا مبارزه با عوامل بیماري - ) گازهاي تنفسی4    ظ فشار اسمزي خون حف  - سیلین پنی )3
 

  
 درستی بیان شده است؟  كدام گزینه به - 111

 كند، واجد مژك است.  می تولید ) هر بافت پوششی كه موسین1
  ب كنند.بري جذ هاي بزرگ را با فرایندي به نام درون توانند ذره ها می ) همة یاخته2
 هاي بافت پوششی، ساختاري متشكل از دو نوع مولكول زیستی وجود دارد.  ) در زیر یاخته3
  زایی باشد كه نسبت به داروهاي رایج مقاوم است. تواند عامل بیماري هاي زیستی نمی ) سالح4

 كند؟  درستی تكميل می بهكدام گزینه عبارت زیر را  - 112
 » .… طور حتم به ،…هر جانوري كه «

 د.دار هیدو نوع ساز و كار متفاوت در تهو - است هوادار يها سهیبه نام ك ییساختارهاي عالوه بر شُش، دارا) 1
 آبششی است. تيغةآبششی در هر  رشتةواجد تعدادي  - دارد  بین مخروط سرخرگی و بطن قلب يك دریچه )2
 كند. صورت يك تلمبه عمل می سامانة گردش خون مضاعف دارد و قلب آن به - ) قلب آن بیش از دو حفره دارد3
  .كنند یم فراهم طیبدن را با مح يها اختهیكه ارتباط  دارد يا هژیو یتنفس يساختارها - ی داردچهار قسمت ةمعد) 4

 كند؟ درستی كامل می كدام گزینه عبارت زیر را به - 113
 »….تواند  می …هاي بنیادي  اختة منشأ گرفته از یاختههر یسالم و بالغ، در انسان «

 در هستة خود باشد.  هاي ذخیره كنندة اطالعات وراثتی واجد مولكول -میلوئیدي )1
 دانه باشد.  داراي سیتوپالسم واي لوبیایی در  داراي هسته - ) لنفوئیدي2
 . ی باشدعوامل خارج دفاع از بدن در برابردر واجد نقش  - لنفوئیدي) 3
 ان خون شود. پس از تولید وارد جری -) میلوئیدي4

    موازي - )1شناسي (زيست
دنياي زنده/ گوارش و جذب 
مواد/ تبادالت گازي/گردش 
مواد در بدن/ تنظيم اسمزي

  و دفع مواد زائد
تا 5فصل  و 4تا فصل  1فصل 

 ها ايستايي و كليه پايان هم
   72تا  1هاي  صفحه

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استی آموزان دانش مخصوص ها سوال نیا به دندا پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواست

1 2 

? 

  دقيقه 20
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 بیان شده است؟  درستینا به »سالم اي دستگاه تنفسی انسان بخش مبادله«در مورد كدام گزینه  - 114
  باشد.  ) هر يك از اجزاي آن، داراي ساختار دفاعی می2  .شود یبه نام حبابك مشخص م یكوچك ي) با حضور اجزا1
  هاي انسان قرار دارند.  ) همواره درون شش4  شود.  بخشی از آن، هواي مرده یافت می در) 3

 كند؟ كامل می نادرستی كدام گزینه عبارت زیر را به - 115
 .»…است، قطعاً . …هر جانداري كه واجد توانایی «

 كند.  لید میشوند، تو هایی را كه در دنیاي غیرزنده دیده نمی مولكول - ) حفظ پایداري وضعیت درونی خود1
 كند. هاي زیستی خود از انرژي استفاده می براي انجام فعالیت - ها پاسخ به محرك )2
  ها را دارد.  توانایی ساخت همة انواع كربوهیدرات -) رشد و نمو3
   د.یابی حیات را دار رین سطح سازمانت پایین -) تولیدمثل4

  ؟دندار رتیمغا ا نظر ارسطوب نهیكدام گز م،یكش یكه چرا نفس م نیدر ارتباط با ا - 116
  از چند نوع گاز است. یهوا مخلوط )1
  است. كسانی ییایمیش بیاز نظر ترك یو بازدم یدم يهوا )2
  .شود یبه خون روشن م رهیخون ت لیموجب تبد یدستگاه تنفس )3
 .استش خون، فراتر از خنك شدن قلب ارتباط دستگاه تنفس و دستگاه گرد تیاهم )4

 است؟  نامناسباي تكميل عبارت زیر كدام گزینه، بر - 117
 .»…در فرد مبتال به .« 

 یابد. ) چاقی، احتمال بروز انواعی از سرطان و سكتة قلبی افزایش می2  ) كبد چرب، ذخیرة بیش از اندازة چربی در كبد موجب بیماري شده است.1
  دهد. رخ می راهزیم یو تاخوردگ هیكلی افتادگیه، نارسایی كل )4  تواند مشاهده شود. می 19شاخص تودة بدنی كمتر از ) سلیاك، 3

 …خون نوعی شبكة مویرگی باشد، . …توان گفت هر رگی كه  در مورد گردش خون در بدن انسان سالم و بالغ، می - 118
  هاي متصل به دهلیز راست، حاوي خون تیره است.  كننده ـ همانند رگ ) خارج 1
 ، واجد ساختاري متناسب با كار خود است.خروجی از بطن چپ  خارج كننده ـ همانند رگ )2
 را برعهده دارد. ها رگیخون در مو انیجر یاصل میتنظكننده ـ برخالف رگ خروجی از بطن راست،   ) وارد3
  دارد. يادیز یقدرت كشسانشود و  می خون انیجر یوستگیباعث حفظ پهاي متصل به دهلیز چپ،  ) وارد كننده ـ برخالف رگ4

 صحیح است؟ » هاي خونی انسان سالم و بالغ همة یاخته« چند مورد دربارة - 119
    الف) توانایی تقسیم و تولید چندین نوع یاخته را دارند.

    .اند متصل ینیو پروتئ يدیپیفسفول يها ها به مولكول دراتیاز كربوه یانواعها  ب) در غشاي آن
  دهند. یم شیرا افزا ییایمیش يها ند كه سرعت واكنشدرون خود هست ینیپروتئي ها مولكولج) واجد 

  شود، الزم است. یافت می حبوباتكه در  B از خانواده نیتامیو ینوع در مغز استخوان، ها ي تولید آنبراد) 
1 (1   2 (2   3(3   4 (4  

 ، صحیح است؟ »هر اندام لنفی«رد، در ارتباط با چند مو - 120
  .كنند یمبادله م اطراف خود عیرا با ما یتنفس يآن، گازها يها اختهی) الف
    وجود دارد.در آن متفاوت  يها ها به نسبت بافت ی ازانواعب) 

  نقش دارد.زا  يماریب يها كروبیبردن م نیبج) در از 
      ار دارد.صورت قرینه درهر دو سمت بدن قر به د)
1 (1   2 (2   3(3   4 (4  

 دهد؟  ، رخ می»تر قلب انسان سالم بالفاصله پس از شنیدن صداي واضح و كوتاه«كدام گزینه  - 121
 در منحنی نوار قلب              P) ثبت موج 2    ها هاي خروجی از بطن رخرگهاي سینی ابتداي س ) بسته شدن دریچه1
  ها با خون دهلیزها ) آغاز پر شدن بطن4  هاي بدن  آئورت به همة قسمت  ) آغاز ارسال خون از طریق سرخرگ3

 كند؟  طور مناسب كامل می كدام گزینه، عبارت زیر را به - 122
هاي عصبی جایگاه خورشید در آسمان و  پیمایند و توسط یاخته ا از مكزيك تا جنوب كانادا و بالعكس میجانورانی كه هر سال هزاران كيلومتر ر«

 ».…گونه،  اي هستند كه همة اعضاي بالغ این دهند و به سوي آن پرواز می كنند، متعلق به گونه جهت مقصد را تشخیص می
 طرفة غذا را در لولة گوارش خود ندارند. ) امكان جریان يك1
  .اردی نقش دتنفس يدستگاه گردش مواد، در انتقال گازها) 2
  جایی مواد وجود دارد. ) دستگاه اختصاصی براي گردش مواد دارند و در آن مایعی براي جابه3
  گیرند.هاي بدن قرار می  ها، در كنار اغلب یاخته انشعابات پایانی آن هاي منشعب و مرتبط به هم هستند كه ) درون بدن خود واجد لوله4
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 ، صحیح است؟ »شوند هایی كه از پرزهاي رودة انسان خارج می همة مویرگ«چند مورد، دربارة  - 123
  حضور دارند.  ها ها در آن الف) انواعی از یاخته

 كنند.  ب) محتویات خود را در نهایت به سمت قلب هدایت می
  تر از سمت سیاهرگی است.  ها بیش ج) فشار تراوشی در سمت سرخرگی آن

 باشند. هاي بسیار درشت می فاقد نوعی صافی براي محدود كردن عبور مولكولد) 
1 (1   2 (2   3(3   4 (4  

 ، صحیح است؟ »كند ر میها عبو دارانی كه خون تیره از قلب آن همة مهره«دربارة  مورد چند - 124
 .داده استرخ  ها كامل بطن ییجداها  در آنالف) 

  كنند.  اي خود از پمپ فشار مثبت استفاده می ب) در سازوكار تهویه
 كنند.  ج) از طریق سرخرگ، خون تیره را از قلب به سطح تنفسی منتقل می

  دهند. تی، تبادل مواد غذایی، دفعی و گازها را انجام میباف ها و با كمك آب میان ها در كنار یاخته هاي خونی آن د) مویرگ
1 (1   2 (2   3(3   4 (4  

 صحیح است؟» اي شكل دستگاه گوارش انسان سالم هر بخش كيسه«چند مورد دربارة  - 125
  . كند یم فاینقش ا دهایپیدر گوارش ل) الف
  .آورد یرا به وجود م كرمی ، حركاتآن ةوارید يها چهیانقباض ماهب) 

 شود. اي، تنظیم می روده هاي عصبی مستقیما توسط شبكه  ج) فعالیت آن
 شود. هاي غیردائمی در ساختار خود است كه با ورود غذا باز می خوردگی د) واجد چین

1 (1   2 (2   3(3   4 (4  
 كند؟ درستی كامل می كدام گزینه عبارت زیر را به - 126

 »…شكل گرفت،  …دارانی كه  در اولین مهره«
  كنند. ها جلوگیري می قلب، از برگشت خون به بطنطرفه كنندة جریان خون  هاي يك دریچه -) سامانة گردش خون مضاعف1
 .است ازین يشتریب ژنیاكس، به داران مهره رینسبت به سا -هاي ششی ورود خون به قلب از طریق سیاهرگ) 2
 و محدود به نواحی خاص است.  هاي كوچك و پراكندة پوستی اندام تنفسی، برجستگی -آبشش )3
  رود. زگشتی از سطوح تنفسی، به دهلیز چپ میخون روشن با - ) قلب واجد چهار حفره4

 كند؟ كامل می نادرستی كدام گزینه عبارت زیر را به - 127
  »…شود، قطعاً  انجام می …در انسان سالم و بالغ، هر بازدمی كه «

  گیرد.  اي داخلی صورت می هاي بین دنده بدون انقباض ماهیچه - ) پس از يك دم عادي1
  جایی بیش از يك حجم تنفسی نقش دارد.  در جابه -اي داخلی ین دندههاي ب ) به كمك انقباض ماهیچه2
 كند. ها خارج می بخشی از ظرفیت تام را از شش -هاي شكمي و پس از يك دم عمیق ) به كمك ماهیچه3
  دهد. اي خارجی رخ می هاي بین دنده بند و ماهیچه با به استراحت در آمدن ماهيچة میان - صورت عادي ) به4

ها  هاي ماهیچة قلبی وجود دارد؛ این یاخته اي مربوط به شبكة هادي و دیگر یاخته ر قلب انسان سالم و بالغ، دو دسته یاختة ماهیچهدر ساختا - 128
 با يكديگر تفاوت دارند. …به يكديگر شباهت و از نظر  …از نظر 

  خودي قلب اختصاصی بودن براي تحريك خودبه -) داشتن قدرت انقباض ارادي1
  خودي قلب توانایی تحريك خودبه - یی انتشار پیام الكتریكي انقباض) توانا2
  داشتن صفحات بینابینی  - ) سرعت انتشار جریان الكتریكي3
  داشتن ظاهري مخطط -) محل قرارگیري در دیوارة قلب4

  كند؟  ی تكميل میدرست عبارت زیر را به كدام گزینه - 129
  »…برخالف بخش  …با توجه به شكل مقابل، در بخش «

 خورده حضور ندارند. هایی با غشاي چین ، یاخته»4« - »3) «1
  اي مشاهده شود.  تواند بیش از يك نوع ياختة ماهیچه ، می»2« - »1) «2
  اي در ساختار دیوارة آن وجود دارد.  ، بیش از يك الية ماهیچه»4« - »2) «3
 ند. شو ها قطعا مشاهده می ، زیرواحدهاي تشكيل دهنده پروتئین»3« - »2) «4

. …ها از نوع  داران كه دستگاه گردش خون آن باشد، برخالف گروهی از مهره می …ها از نوع  داران كه دستگاه گردش خون آن گروهی از مهره - 130
 …باشد،  می

 .ندكن  پوست مبادله قیاطراف از طر طیبا محرا  گازهاتوانند  و می دنفراوان دار يها رگیبا مو یرپوستیز یرگیمو ةشبك - »1« - »2«) 1
 دهند. ها توسط سامانة گردش خون خود انجام می هاي اندامدار را تنها به برخی از مویرگانتقال يكبارة خون اكسيژن - »2« - »1« )2
 هاي آبششی خود، خون تیره داشته باشند.  هاي خارج شده از مویرگ توانند در رگ می - »2« - »1«) 3
 2 1  دهند.  صورت بسیار كارآمد انجام می را از طریق آبشش، بهپس از بلوغ، تبادل گازها  - »1« - »2«) 4

( )1

( )2

( )3

( )4



 19: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي  فروردين 15آزمون  - )6(پروژة 

 

A cm 2
2 10 A cm 2

1 30

 
  

 هاي زير صحيح است؟  سازي يك از مدل كدام - 131
  ماند.  كنيم با تغيير فاصلة ماهواره از مركز زمين، وزن آن ثابت مي ، فرض ميها به دور زمين چرخش ماهوارهسازي  در مدل )1
  نظر كرد.  از مقاومت هوا صرف توان مي ،را باز كرده استبازي كه چتر خود سازي حركت چتر در مدل )2
  رسند.  طور موازي به سطح زمين مي ، بهپرتوهاي نور خورشيدكنيم  فرض مي ،سازي تشكيل تصوير در دوربين عكاسي در مدل )3
ليزر خارج  واگرا كه از و دار صورت خطوطي جهت مدادي، پرتوها را به سازي باريكة نور خروجي از ليزر در مدل )4

  كنيم.  ، فرض ميشوند مي

kgبا چگالي  ينو همگ سنگ توپر ةقطع - 132
m36000 اگر آوريم. بيرون مي به آرامي ر از آبيرا از استوانة مدرج پ 

 گرم است؟  جرم قطعه سنگ چند ،يابد كاهش  cm325حجم آب استوانه 
1( 15   2( 150   3( 30   4( 300   

هاي نشان  و تا ارتفاع است cm2150و مساحت كف مكعب مستطيل  cm2300مساحت كف استوانه در شكل زير،  - 133
و در كف مكعب مستطيل  P1جنس ريخته شده است. فشار حاصل از مايع در كف استوانه  ها مايع هم داده شده در آن

P2 را بر كف استوانه از طرف مايع نيروي وارد و F1 را بر كف مكعب مستطيل از طرف مايع و نيروي وارد F2 ظر در ن
 گزينه صحيح است؟  . كدامبگيريد

1( P P1 2
4
Fو  5 F1 2

4
5   

2( P P1 2
2
Fو  5 F1 2

4
5  

3( P P1 2
4
Fو  5 F1 2

8
5  

4( P P1 2
2
Fو  5 F1 2

8
5  

/g) 1اگر چگالي مايع (مطابق شكل زير،  - 134
cm31 gچند گرم آب با چگالي  ،باشد 8

cm31  در شاخة راست

   ؟طرف ظرف هم تراز شوددو  ) در1مايع ( پس از برقراري تعادل، سطحتا  بريزيم

1( 180   

2( 540   

3( 360   

4( 270  

  

  
 هاي آبي كانون استفاده كنيد.  جهت بازيابي قبل از آزمون، از كتاب

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1فيزيك (هاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟ري گذا هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  عادي  – )1فيزيك (

  دقيقه 35
  

  

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  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات



 20: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي  فروردين 15آزمون  - )6(پروژة 

 

d / mm 0 05

d / mm 0 1

l / m 2 4

mشكل زیر پیستون هر دو سرنگ را با تندي یكسان  رد - 135
s

210 2. در مدت دهیم به سمت راست حركت می 

)) است. 2از محلول خارج شده از سرنگ ( …متر مكعب  سانتی …) 1ثانیه محلول خارج شده از سرنگ ( ) 3  

   تر  ، بیش30 )1

  تر  ، كم30 )2

  تر ، بیش15 )3

  تر  ، كم15 )4

mجسمی به جرم  - 136 kg جایی  كه پس از جابه طوري ،كنيم پرتاب می v0با سرعت اولية  یافق یرا روي سطح 8

m، سرعت آن dبه اندازة
s

باشد، تندي اولية  J36 جایی در این جابه كار نیروي اصطكاك اندازة اگر .یابد كاهش می 6

 آن چند متر بر ثانیه است؟ 
1( /7 5     2( /3 75   
3( 15     4( /3 5   

متري از  5كه جسم در فاصلة  كنيم. هنگامی به سمت باال پرتاب می vبا تندي  سطح زمین از جسمی را - 137

vتندي جسم به  ،باالترین نقطة مسیر حركت است
3

متر  رسد. حداكثر ارتفاع جسم از سطح زمین چند می 

 نظر كنيد.) است؟ (از مقاومت هوا صرف
1( 30   2( 35   3( 40   4( 45   

/را به نخی به طول  g500جسمی به جرم مطابق شكل زیر،  - 138 m2 كنيم. اگر تندي  رها می A ةایم و از نقط  بسته 4

m با برابر B ةنقط عبور از جسم در
s

m(g ؟چند ژول است ABباشد، كار نیروي مقاومت هوا در مسیر  4 )
s

 210  

1( 8   
2( 8    
3( 2   
4( 2   

 سلسیوس است؟  ةدر چه دمایی برحسب درجة سلسیوس، دما برحسب درجة فارنهایت، دو برابر دما برحسب درج - 139
1( 40   2( 80   3( 120   4( 160   

این دماسنج دماي ذوب  .دهد نشان می 200را عدد  C96دماي  و 20را عدد  C36دماي  ،يك دماسنج - 140
 دهد؟  را چه عددي نشان می در فشار يك اتمسفر یخ

   36   3( 88   4( 128 )2  صفر )1

 

bصورت  به dو  a ،b ،cرابطة میان چهار كميت  - 141 ca
d


3

ترتیـب   به dو  b ،cهاي  است. اگر كميت 2

kN1 ،MPa1  وGJ1  باشد، كميتa كدام است؟ 

1 (Pa3 210   2 (W5 210  3 (Pa310  4 (J3 210  

 ؟ن شده استبه درستی بیاگیري  دقت وسيلة اندازه ،كدام گزینهدر دهد.  دیجیتال را نشان می  سنج شكل زیر يك زمان - 142

1 (s1    2 (/ s0 1   3 (ms1   4 (/ ms0 1   

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. -  (گواه) آزمون شاهد

  محل انجام محاسبات

5/307s



 21: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي  فروردين 15آزمون  - )6(پروژة 

 

متري آب رودخانه چند  سانتی 136متر جیوه باشد، فشار در عمق  سانتی 76 با اگر در مكانی فشار هوا برابر - 143

kgمتر جیوه است؟  سانتی )
m

  31000JA kg( ,
m

  313600½¼Ã]  

1 (82  2 (86  3 (92  4 (96 

kgو چگالی جیوه  پاسكال 510اگر فشار هوا  زیر جیوه در حال تعادل است.در شكل  - 144
m313600  باشد، فشار

N(gگاز درون ظرف، چند پاسكال است؟  )
kg

 10  

1 (38800    2 (61200    

3 (138800    4 (161200  

است. پس از  J100كند و انرژي جنبشی آن  ها حركت میxدر جهت مثبت محور  m/s10جسمی با تندي  - 145

این  رويرسد. كار كل انجام شده  می m/s20ها به xمدتی تندي این جسم تغییر كرده و در جهت منفی محور 

 این مدت چند ژول است؟ طیجسم 

1  (500 -  2  (300 -  3  (300  4  (500  

گذرد. هنگامی  ترین نقطة مسیر می   از پایین vشود و با تندي رها می A، گلولة آونگ از نقطةزیردر شكل  - 146

v2وله به كه تندي گل
2

نظر شـود،   رسد، زاوية نخ با راستاي قائم چند درجه است؟ (از مقاومت هوا صرف می 

mg
s

 cosو  210 /053 0 6( 

1 (60  2 (45  3 (37  4 (30  
 

اي برحسب متر بر ثانیه باشد تا با تلف شدن نیمی از انرژي  داراي چه تندي Aدر نقطة  mجسمی به جرم  - 147

m(gشود؟  Aتندي آن نصف تندي آن در نقطة  B، در نقطة Bتا  Aجنبشی اولية آن در مسیر  )
s

 210  

1 (4   

2 (8   

3 (16   

4 (32  

مق % است. این تلمبه در هر دقیقه چند كيلوگرم آب را از ع95آن  ةكيلووات و بازد 2توان يك تلمبة برقی  - 148

g)آورد؟  باال می دي ثابتي سطح زمین با تنمتر 5/9 m / s ) 210 

1 (/  41 2 10  2 (/  31 2 10  3 (200  4 (20  

 ؟ اند دماهاي زیر معادل  يك از زوج بندي سلسیوس و كلوين، كدام در دو درجه - 149

1 (K273  وC   2 (K  وC273   3( K273  وC  4 (K273  وC100  

انتخاب كرده باشـند.   220و  40آب را در شرایط متعارفی فرض كنيد كه در يك دماسنج، نقاط ذوب یخ و جوش  - 150

 نشان دهیم، كدام رابطة زیر درست است؟  Cو دماي دماسنج سلسیوس را با  Fاگر دماي این دماسنج را با 

1 (F C   
9 40
5

  2 (CF  


32
180 100

  3 (F C   
9 32
5

  4 (F C/   2 2 40  

0
53

A

H= cm80

A

B

  محل انجام محاسبات



 22: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي  فروردين 15آزمون  - )6(پروژة 

 

d / m m 0 05

d / m m 0 1

A cm 2
2 10 A cm 2

1 30

  
 هاي زير صحيح است؟  سازي يك از مدل كدام - 151

  ماند.  ة ماهواره از مركز زمين، وزن آن ثابت ميكنيم با تغيير فاصل ها به دور زمين، فرض مي سازي چرخش ماهواره در مدل )1
  نظر كرد.  توان از مقاومت هوا صرف بازي كه چتر خود را باز كرده است، ميسازي حركت چتر در مدل )2
  رسند.  طور موازي به سطح زمين مي كنيم پرتوهاي نور خورشيد، به سازي تشكيل تصوير در دوربين عكاسي، فرض مي ) در مدل3
دار و واگرا كه از ليزر خارج  صورت خطوطي جهت سازي باريكة نور خروجي از ليزر مدادي، پرتوها را به مدلدر  )4

  كنيم.  شوند، فرض مي مي

kgبا چگالي  و همگني قطعة سنگ توپر - 152
m36000 ر از آبي به آرامي بيرون ميآوريم. اگر  را از استوانة مدرج پ

 گرم است؟  يابد، جرم قطعه سنگ چند كاهش  cm325حجم آب استوانه 
1( 15   2( 150   3( 30   4( 300   

هاي نشان  است و تا ارتفاع cm2150حت كف مكعب مستطيل و مسا cm2300در شكل زير، مساحت كف استوانه  - 153
و در كف مكعب مستطيل  P1جنس ريخته شده است. فشار حاصل از مايع در كف استوانه  ها مايع هم داده شده در آن

P2 را بر كف استوانه از طرف مايع و نيروي وارد F1 را بر كف مكعب مستطيل از طرف مايع و نيروي وارد F2  در نظر
 بگيريد. كدام گزينه صحيح است؟ 

1( P P1 2
4
Fو  5 F1 2

4
5   

2( P P1 2
2
Fو  5 F1 2

4
5  

3( P P1 2
4
Fو  5 F1 2

8
5  

4( P P1 2
2
Fو  5 F1 2

8
5  

/g) 1مطابق شكل زير، اگر چگالي مايع ( - 154
cm31 gباشد، چند گرم آب با چگالي  8

cm31  در شاخة راست

  ) در دو طرف ظرف هم تراز شود؟ 1بريزيم تا پس از برقراري تعادل، سطح مايع (

1( 180   

2( 540   

3( 360   

4( 270   

mتندي يكسان در شكل زير پيستون هر دو سرنگ را با  - 155
s

210 2دهيم. در مـدت   به سمت راست حركت مي 

)) است. 2از محلول خارج شده از سرنگ ( …متر مكعب  سانتي …) 1ثانيه محلول خارج شده از سرنگ ( ) 3  

   تر  ، بيش30 )1
  تر  ، كم30 )2
  تر ، بيش15 )3
  تر  ، كم15 )4

  دقيقه 35  موازي –) 1فيزيك (
  

  
هاي  گيري /ويژگي فيزيك و اندازه

 فيزيكي مواد / كار،  انرژي و توان
  3تا  فصل  1فصل 
  82تا  1هاي  صفحه

 كانون برنامة از ها آن مدرسة امةبرنكهاستيآموزاندانشمخصوصهاسوالنيابهدادنپاسخ:توجه
 .اند ندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

  محل انجام محاسبات



 23: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي  فروردين 15آزمون  - )6(پروژة 

 

mموتورسواري با تندي  - 156
s

  از انرژي جنبشیدر حركت است. او پس از مدتی تندي خود را كاهش داده و  15

 است؟   شده كمثانیه موتورسوار چند متر بر  ، تنديشود درصد كم می 84 آن
1( 9   2( 6   3( 11   4( 8   

F1گرم فقط تحت تأثیر سه نیروي  1600جسمی به جرم  - 157


، F2


F3و  


جایی،  متر جابه 20قرار گرفته و در  

kmتندي آن از 
h

kmبه  36
h

F1رسد. اگر كار نیروي  می 72


باشد، كار برایند  J60جایی معادل  در این جابه 

F2نیروهاي 


F3و  


 جایی چند ژول است؟  در همین جابه 
1( 300   2( 180   3( 240   4( 120   

متري از  5كه جسم در فاصلة  كنيم. هنگامی به سمت باال پرتاب می vجسمی را از سطح زمین با تندي  - 158

vباالترین نقطة مسیر حركت است، تندي جسم به 
3

رسد. حداكثر ارتفاع جسم از سطح زمین چند متر  می 

 نظر كنيد.) است؟ (از مقاومت هوا صرف
1( 30   2( 35   3( 40   4( 45   

به سمت پایین پرتاب  يشیبدار  از باالي سطح vرا با تندي  kg2به جرم  جسمی زیر، مطابق شكل - 159

v3كنيم و جسم با تندي  می
2

انرژي درونی سطح، جسم و هوا  ،رسد. اگر در این مسیر به پایین سطح می 

J175  افزایش یابد، تندي جسم در پایین سطح چند متر بر ثانیه است؟m(g )
s

 210  

1( 10   

2( 15   

3( 20   

4( 25   

با  متري چاهی 6از عمق  تواند می هر دقیقه چند كيلوگرم آب را در W1000 خروجیاي با توان  تلمبه - 160

m(gمتري باالي سطح زمین منتقل كند؟  4به ارتفاع  تندي ثابت )
s

 210  

1( 300   2( 400   3( 600   4( 1000   

 
  

bصورت  به dو  a ،b ،cرابطة میان چهار كميت  - 161 ca
d


3

ترتیـب   به dو  b ،cهاي  است. اگر كميت 2

kN1 ،MPa1  وGJ1  باشد، كميتa كدام است؟ 

1 (Pa3 210   2 (W5 210  3 (Pa310  4 (J3 210  

 گیري به درستی بیان شده است؟ دقت وسيلة اندازه ،ر كدام گزینهدهد. د دیجیتال را نشان می  سنج شكل زیر يك زمان - 162

1 (s1    2 (/ s0 1   3 (ms1   4 (/ ms0 1   

متري آب رودخانه چند  سانتی 136ر جیوه باشد، فشار در عمق مت سانتی 76اگر در مكانی فشار هوا برابر با  - 163

kgمتر جیوه است؟  سانتی )
m

  31000JA kg( ,
m

  313600½¼Ã]  

1 (82  2 (86  3 (92  4 (96 

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. -  (گواه) آزمون شاهد

5/307s

  محل انجام محاسبات
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kgو چگالي جيوه  پاسكال 510در شكل زير جيوه در حال تعادل است. اگر فشار هوا  - 164
m313600  باشد، فشار

N(gگاز درون ظرف، چند پاسكال است؟  )
kg

 10  

1 (38800    2 (61200    
3 (138800    4 (161200  

3800هاي  نشدني به چگالي در شكل زير، دو مايع مخلوط - 165 kg

m
31000و   kg

m
شكل قرار دارند.  Uدر يك لولة  

N(g؟ برقرار است SIباشد، كدام رابطه در  BPو  APترتيب  به Bو  Aهاي  اگر فشار در نقطه )
kg

 10  

  

1( P PA B    2( P PA B
4
5    

3( P PA B 100    4( P PA B 100  
است. پس از  J100كند و انرژي جنبشي آن  ها حركت ميxدر جهت مثبت محور  m/s10جسمي با تندي  - 166
رسد. كار كل انجام شده روي اين  مي m/s20ها به xدتي تندي اين جسم تغيير كرده و در جهت منفي محور م

 جسم طي اين مدت چند ژول است؟

1  (500 -  2  (300 -  3  (300  4  (500  

m ةاي از سطح زمين با تندي اولي گلوله ،در شرايط خأل - 167
s

شود. در  باال پرتاب ميطرف  در امتداد قائم به 30

Ng(انرژي جنبشي گلوله نصف انرژي پتانسـيل گرانشـي آن اسـت؟    ،چند متري سطح زمين
kg

 و سـطح   10

 زمين به عنوان مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي در نظر گرفته شود.)

1( 15    2( 20  3(30  4( 35  
گذرد. هنگامي  مسير مي ةترين نقط   از پايين vشود و با تندي رها مي Aةآونگ از نقط ة، گلولزيردر شكل  - 168

2كه تندي گلوله به 
2 v نظر شـود،   (از مقاومت هوا صرف ؟نخ با راستاي قائم چند درجه است ةرسد، زاوي مي

210 mg
s

  053و 0 6cos /( 

1( 60  2( 45  3( 37  4( 30  
  

متر بـاال   100كنيم و حداكثر تا ارتفاع  در راستاي قائم به سمت باال پرتاب مي v ةاي را با تندي اولي گلوله - 169

40mگردد تندي آن  پرتاب باز مي ةكه به نقط رود و هنگامي مي
s

يابـد. اگـر    نسبت به تندي اوليه كـاهش مـي   

210چند متر بر ثانيه است؟ ( vنيروي مقاومت هوا در تمام طول مسير حركت گلوله ثابت باشد،  mg
s

 ( 

1( 20  2( 40  3( 60  4( 80  
% است. اين تلمبه در هر دقيقه چند كيلوگرم آب را از عمق 95ازدة آن كيلووات و ب 2توان يك تلمبة برقي  - 170
g)آورد؟  متري سطح زمين با تندي ثابت باال مي 5/9 m / s ) 210 

1 (/  41 2 10  2 (/  31 2 10  3 (200  4 (20 

0

53
A

  محل انجام محاسبات
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 است؟  نادرستكدام مطلب  - 171
  ها در آب هستند.  ها و مولكول دریاها مخلوطی ناهمگن از انواع یون )1
نوع و مقدار مواد حل شده در دریاها يكسان نیست.) 2
كنند كه مواد شیمیایی گوناگون دارند. یی گذر میها ریزند در مسیر خود از زمین هایی كه به دریاها می آب )3
 گوارا و آشامیدنی است. ،ها، آبی زالل و شفاف دارند كه شیرین ها و رودخانه ها، قنات اغلب چشمه )4

CaOچه تعداد از مطالب زیر درباره اكسيدهاي  - 172 , MgO , CO , Na O , SO , NO2 2 2 باشد؟ درست می 2
Naكاتيون موجود در الف)  O2 ها در آب دریا دارد. ترین غلظت را نسبت به سایر یون بیش

بی دارد.آرا به  pHب) كلسيم اكسيد همانند منیزیم اكسيد توانایی تغییر رنگ كاغذ 
.پیوند كوواالنسی است نیمی از تركيبات باال یونی و نیم دیگر داراي) پ
.شوند آب می pH ب تغییرموجها  همة آن) ت

1 (1   2 (2  3( 3  4( 4
 كند؟ درستی كامل می كدام گزینه عبارت زیر را به - 173

بخش دیگر …ها با  دیگر بخش …كره  زیستكنند.   نقش اساسی ایفا می …ها  هاي آن ن است. در واكنشزیست كره شامل جانداران روي كرة زمی«
 »هاي فيزيكي و شیمیایی دارد. كنش كرة زمین، برهم

هاي حیاتی ـ برخالف ـ سه مولكول) 2  ـ دو  برخالفهاي حیاتی ـ  مولكول) 1
ـ سه همانندها ـ  مولكول  درشت )4 دو ها ـ همانند ـ شت مولكولرد )3

اند؟ كدام موارد از مطالب زیر، درست - 174
گویند. می آلوتروپ یا دگر شكل ساختار مولكولي يكساني دارنديك عنصر كه  بلوريهاي مولكولي یا  الف) به هريك از شكل

.هاي خود است الكترون در الیه ظرفیت اتم 18ب) هر مولكول اوزون داراي 
تري نسبت به اكسيژن دارد. پ) اوزون، نقطه جوش و پایداري بیش

 كنیم، مضر و زیانبار است. ت) وجود اوزون در هوایی كه تنفس می
»ت«، »ب« )4  » ت«، »الف« )3  »پ«، »ب«) 2  » پ«، »الف«) 1

 است؟ نادرستزیر  هاي عبارتچند مورد از  - 175
.به رنگ شعلة گوگرد و منیزیم استرنگ شعلة گاز طبیعی در شرایط مناسب مشاالف) 

شود. زغال سنگ اتم اكسيژن مشاهده می كامل سوختن هاي حاصل از فراوردهب) تنها در دو نوع از 
تر است. بیش هوادر مقایسه با  هاي فسیلی سوخت حاصل از سوختن ناقص هايگاز يكي از ج) چگالی

حاصل از يك واكنش شیمیایی تأثیرگذار باشد. هاي تواند در نوع فراورده میمحیط د) میزان اكسيژن 
1 (1   2 (2   3( 3   4( 4 

ترتیب بهسپس، ترات و باریم كلريد وجود دارد هاي نقره نی محلول ترتیب  ، بهاند ) مشخص شده2و () 1( هاي در دو لوله آزمایش كه با شماره - 176
شود تشكيل می …و  …ترتیب رسوب   ) به2) و (1هاي ( ریزیم. در لوله م كلريد و سدیم سولفات مییهاي سد محلول)، 2) و (1درون لولة (

 .هستندرنگ  …كه هر دو رسوب 
ات ـ نارنجیسدیم نیترات ـ باریم سولف) 2  سدیم نیترات ـ سدیم كلرید ـ سفید ) 1
نقره كلريد ـ باریم سولفات ـ سفید )4  نقره كلريد ـ سدیم كلريد ـ نارنجی  )3

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1شيمي ( هاي گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

عادي - ) 1( شيمي

دقيقه 20
  

زادگاه الفباي  كيهان  
هستي/ ردپاي گازها در 
زندگي/ آب، آهنگ زندگي

و فصل 2و فصل  1فصل 
تا پايان همراهان 3

  ناپيداي آب 
92تا  1هاي  صفحه

يكي از راه هاي ارتباط با گروه تولید آزمون، نوشتن كامنت درصفحه مقطع دهم تجربی در سایت كانون است.
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در كدام گزینه ترتیب طول موج نورهاي رنگی جدول به  ،. با توجه به آنداده شده استنوع رنگ متفاوت  4جدول زیر اطالعات مربوط به در   - 177
 است؟  مقایسه شدهدرستی 

  A  رنگ شعله سدیم كلريد
  B  المپ نئونرنگ تابلوهاي تبلیغاتی داراي 

  C  سولفات (II)رنگ شعله مس 
  D  هاي رنگین كمان  ترین انحراف در رنگ رنگ نور مربوط به بیش

1 (B A C D     2 (B C A D     3( D C A B     4( D A C B    

 ؟ تر از يك است بزرگها  ها به فرآورده واكنش دهنده استوكيومتري نسبت مجموع ضرایب ،در كدام معادلة واكنش پس از موازنه - 178
1 (C H O CO H O  8 18 2 2 2   2 (KNO K O N O  3 2 2 2   
3( (NH ) Cr O Cr O H O N  4 2 2 7 2 3 2 2   4( Al HBr AlBr H  3 2  

  … جز به ،اند هاي زیر درست همة عبارت - 179
  كند.  ا طول موج معین نشر میتر منتقل شود، نور ب هاي پایین ) هنگامی كه الكتروني از اتم برانگیخته به تراز1
  تر آن است. هاي پایین تر از تفاوت انرژي میان الیه هاي باالتر اتم هیدروژن كم ) تفاوت انرژي میان الیه2
  دست آورد.  اي اتم هیدروژن و طیف نشري خطی اطالعات ارزشمندي از اتم هیدروژن به ) بور به كمك مدل الیه3
  كند.  منتشر می قرمزبیاید، نور با طول موج  2به  3از الية  الكترون) اگر در اتم هیدروژن 4

 است؟  نادرستشود،  ختم می s24كه آرایش الكترونی آن به  Xعنصر  ةكدام گزینه دربار - 180
    تعلق داشته باشد.  dو یا  s ةند به يكي از دو دستتوا ) این عنصر می1
Xممكن است تركيبي به فرمول ) 2 O2   تشكیل دهد.  3
  رسد.  كاتيون این عنصر به طور حتم به آرایش آرگون می )3
 جدول تناوبی قرار دارد.  4 ةاین عنصر به طور حتم در دور )4

 است؟  نادرست گزینهكدام  - 181
  كاربرد دارد.  MRI هاي تصویربرداري مانند در دستگاه یيكترین گاز نجیب در خنك كردن قطعات الكترون ) سبك1
  شود.  میهاي بیولوژيك استفاده  ) از گاز نیتروژن براي نگهداري نمونه2
  است.  6ها كاربرد دارد برابر  ها و آزادراه هاي بزرگراه در المپآن  بخار هاي عنصري كه ) مجموع اعداد كوانتومي فرعی الكترون3
 است.  pاتالیزگر واكنش گاز هیدروژن و اكسیژن نافلزي از دسته عناصر ك) 4

است؟  نادرستها  كدام عبارت در مورد آن .باشد ازهاي مختلف با حجم و دماي برابر میشكل زیر مربوط به چهار ظرف حاوي گ - 182

(C , O , H , He : g.mol )    112 16 1 4  

 
  ترین فشار را دارد.  بیش Bترین و ظرف  كم Aظرف ) 1
  شود.  برابر می Bفشار آن با ظرف  ،وارد شود Aیژن در ظرف گرم گاز اكس 24اگر ) 2
  باشد.  می Cتر از فشار ظرف  درصد بیش D ،50فشار ظرف  )3
 باشد.  می Cهاي موجود در ظرف  تر از تعداد اتم بیش Aوجود در ظرف هاي م تعداد اتم )4

 هاي زیر صحیح است؟  چند مورد از عبارت - 183
  اكسيد است.  دي تر از كربن اكسيد بیش هاي پیوندي به ناپیوندي در مولكول گوگرد تري الف) نسبت تعداد الكترون

  تر است.  هاي لیتیم فسفید كم هاي منیزیم نیترید برابر و از تعداد اتم اكسيد با تعداد اتم نیتروژن تري هاي دي تعداد اتم، فرمولیدر هر واحد ) ب

قرار دارد.  تناوبی جدول 15الكترون داشته و در گروه  5ظرفیت خود  ةدر الی Xتوان گفت كه عنصر  ، میمقابلپ) با توجه به ساختار لوویس 
|

H X H

H
 


  

1كلرید برابر  (II)ت) نسبت تعداد آنیون به كاتیون در تركيب مس 
2

 . تر است رنگ شعلة لیتیم كم جطول مو طول موج رنگ شعلة آن ازاست و  

1 (1   2 (2   3( 3   4( 4  
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 باشند؟  صحیح می زیرهاي  زیر بر طبق واكنش هاي عبارتچه تعداد از  - 184

) N O NO 2 23 2               ) NO O NO O  2 2 32             ) O O3 21 2 3   

  باشد.  گازي می واكنش 3این حالت فيزيكي تمامی مواد شركت كننده در ) الف

   .الزامی استحضور رعد و برق  ،واكنش دومبراي انجام ) ب

  . نقطه جوش باالتري داردپذیري و  نسبت به فراوردة آن واكنش» 1«دهنده واكنش   واكنش )پ

  اي دارند.  عمدتا رنگ قهوه 3و  2هاي حاصل از واكنش  فرآورده )ت

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

  … جز بهاند  هاي زیر صحیح همة عبارت - 185

n مجموعالكترون با  7عنصري كه داراي هر ) 1 l    گروه است.  م همیباشد با عنصر لیت 4

  دارند.  پر s4 ةعنصر زیرالی 15 تناوبی در میان عناصر دورة چهارم جدول) 2

  جدول قرار دارد.  18شود در گروه  كه در كپسول غواصی استفاده می يكي از گازهاییشود همانند  می  اي استفاده هاي رشته عنصري كه در ساخت المپ) 3

 . تري دارد پذیري بیش سازندة هواي پاك و خشك، واكنش ترین گاز ترین عنصر نافلزي در سیارة زمین از فراوان فراوان )4

/مخلوطی به جرم  - 186 kg0 Cاز دو گاز  1 H2 Cو  4 H3 STP ،/156سوزانیم تا در شرایط  طور كامل می را به 8 و مقداري  CO2لیتر گاز  8

Cتولید شود. در این شرایط چند مول  آب H2 C)در مخلوط اولیه وجود داشته است؟  4 , H : g.mol )  112 1  

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

NaN)واكنش تجزية سدیم آزید  - 187 Feبا  NaN3است. اگر سدیم حاصل از تجزیه  زیرصورت  به 3( O2 دراثر تجزیه  وارد واكنش شود و 3

NaN3 ،112  لیتر گاز نیتروژن در دمايC273  و فشار/ atm0 Naگاه اختالف جرم  آزاد شود، آن 3 O2  باFe ًچقدر خواهد  تقریبا

Na)بود؟  , Fe , O : g.mol )   123 56 16  

NaN (s) Na(s) N (g) 3 22 2 3   

Na(s) Fe O (s) Na O(s) Fe(s)  2 3 26 3 2  

1 (/5 75   2 (6   3( /6 17   4( 7   

Xآرایش الكتروني یون  - 188 3  به زیرالیهd33 درباره اتم  گزینهشود كدام  ختم میX  درست است؟ 

  وجود دارد.  یزیر الیه دو الكترون 4) در آن 2    الكترون ظرفیتی دارد.  6) 1

lبا عدد كوانتومي  الكترون 8داراي  )4    است.  23) عدد اتمی آن 3   است.  0

Aایزوتوپ  2عنصري داراي  - 189 Xو A X2 هاي  است اگر تعداد نوترونA X هاي آن برابر باشد و درصد فراوانی ایزوتوپ  داد الكترونبا تع

37/تر برابر  سنگین 35/جرم اتمی میانگین این عنصر  ودرصد باشد  5  باشد عدد اتمی این عنصر كدام است؟  75

1 (17   2 (16   3( 15   4( 18  

 ؟ نیستجز هواي مایع صحیح  كدام گزینه در ارتباط با تقطیر جزبه - 190

Cدر دماي ) 1 196 شود كه در پر كردن تایرهاي خودرو كاربرد دارد.  عنصري از مخلوط واكنش جدا می  

Cدر دماي ) 2 186 اثر در جوشكاري كاربرد دارد.  شود كه به عنوان محیط بی گازي از مخلوط واكنش جدا می  

Cدر دماي  )3 183 اي رنگی را تولید كند.  تواند گاز قهوه می اكسيدمونونیتروژن شود كه در واكنش با  عنصري از مخلوط واكنش جدا می  

Cماي در د )4 78 شود.  است از مخلوط هواي مایع جدا میهم اي   كه يكي از گازهاي گلخانه مولكولي 
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 است؟  نادرستهاي زیر  كدام يك از گزینه - 191
  ها بتوان كيفيت زندگی را ارتقا داد.  ك آنكم هایی هستند كه به وجوي فرایندها و فراورده شیمیدانان در جستدر شیمی سبز ) 1
  یابد.  گذارند كاهش می سبز، تولید یا مصرف مواد شیمیایی كه ردپاي سنگینی روي هواكره بر جاي می در شیمی) 2
  ترین سوخت است.  هر چند ارزان كند تولید میترین گرما را  و كم فراورده تنوعترین  بیش ،سنگ در اثر سوختن زغال) 3
 جفت الكترون ناپیوندي است.  4سنگ و گاز طبیعی در ساختار لوویس خود داراي  غالزسوختن بنزین،  هاي ك فراوردهاشتراه وج )4

 تر است؟  كدام گزینه زیر براي پركردن جملة داده شده مناسب - 192
 » شود. می …،  …اي  اگر گازهاي گلخانه«

Cكم شوند ـ میانگین دماي كرة زمین ) 2  تر  یشفرابنفش به جو زمین ب پرتوهاي كم شوند ـ میزان ورود) 1 18   
 تر  افزایش یابند ـ گرماي خارج شده از زمین كم )4  تر  كرة شمالی بیش افزایش یابند ـ مساحت برف در نیم )3

  ؟باشد چه تعداد از عبارات زیر در مورد تولید آمونیاك به روش هابر صحیح می - 193
  شود.  الف) در پایان واكنش در ظرف واكنش تنها گاز آمونیاك دیده می

  . فشار مناسب عبور داد و هابر براي انجام واكنش مخلوط گازهاي هیدروژن و نیتروژن را از روي يك ورقه آهنی در دماب) 
NH«صورت  ) با استفاده از اختالف نقطه جوش كه بهپ N H 3 2   كنند.  آمونیاك را جدا می گاز ،است »2
 است.   ها یب استوكیومتري  واكنش دهندهامجموع ضر نصف  وردهافر استوكيومتري یبدر واكنش تولید آمونیاك مجموع ضر) ت

1 (1   2 (2   3( 3   4( 4  
 اند؟  كدام موارد از مطالب زیر، درست - 194

  گویند.  هاي مولكولي یا بلوري يك عنصر كه ساختار مولكولي يكساني دارند آلوتروپ یا دگر شكل می الف) به هريك از شكل
  هاي خود است.  الكترون در الیه ظرفیت اتم 18ب) هر مولكول اوزون داراي 

  تري نسبت به اكسيژن دارد.  ، نقطه جوش و پایداري بیشپ) اوزون
 كنیم، مضر و زیانبار است.  ت) وجود اوزون در هوایی كه تنفس می

 »ت«، »ب« )4  » ت«، »الف« )3  »پ«، »ب«) 2  » پ«، »الف) «1
 است؟  نادرستهاي زیر  چند مورد از عبارت - 195

  ة گوگرد و منیزیم است. الف) رنگ شعلة گاز طبیعی در شرایط مناسب مشابه رنگ شعل
  شود.  هاي حاصل از سوختن كامل زغال سنگ اتم اكسيژن مشاهده می ب) تنها در دو نوع از فراورده

  تر است.  در مقایسه با هوا بیش هاي فسیلی سوختج) چگالی يكي از گازهاي حاصل از سوختن ناقص 
 ك واكنش شیمیایی تأثیرگذار باشد. هاي حاصل از ی تواند در نوع فراورده د) میزان اكسيژن محیط می

1 (1   2 (2   3( 3   4( 4  
  … جز به ،اند ها صحیح همة عبارت - 196

  دهد.  از دست میصورت تابش فروسرخ  ) زمین بخش قابل توجهی از گرماي جذب شده را به1
   .توان از سویا استفاده كرد براي تولید سوخت سبز می) 2

Nبا افزایش نسبت ) 3
P

  یابد.  عمر كاهش می ها همواره نیم در ایزوتوپ 

 شود.  ) بخش كوچكي از پرتوهاي خورشیدي به وسیله هواكره جذب می4
نگ متفاوت داده شده است. با توجه به آن، در كدام گزینه ترتیب طول موج نورهاي رنگی جدول به نوع ر 4در جدول زیر اطالعات مربوط به  - 197

 است؟  درستی مقایسه شده
  A  رنگ شعله سدیم كلريد

   B  رنگ تابلوهاي تبلیغاتی داراي المپ نئون
   C  سولفات (II)رنگ شعله مس 

   D  هاي رنگین كمان  ترین انحراف در رنگ رنگ نور مربوط به بیش
1 (B A C D     2 (B C A D     3( D C A B     4( D A C B    

 كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استی آموزان دانش مخصوص ها سوال نیا به دادن پاسخ: توجه  موازي   - ) 1( شيمي
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

  دقيقه 20
    

كيهان زادگاه الفباي هستي/ 
  ردپاي گازها در زندگي

   2و فصل  1فصل 
   84تا  1هاي  صفحه
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 تر از يك است؟  ها بزرگ ها به فرآورده نسبت مجموع ضرایب استوكيومتري واكنش دهنده ،در كدام معادلة واكنش پس از موازنه - 198
1 (C H O CO H O  8 18 2 2 2   2 (KNO K O N O  3 2 2 2   
3( (NH ) Cr O Cr O H O N  4 2 2 7 2 3 2 2   4( Al HBr AlBr H  3 2  

  … جز بهاند،  هاي زیر درست همة عبارت - 199
  كند.  تر منتقل شود، نور با طول موج معین نشر می هاي پایین ) هنگامی كه الكتروني از اتم برانگیخته به تراز1
  تر آن است. هاي پایین تر از تفاوت انرژي میان الیه هاي باالتر اتم هیدروژن كم ) تفاوت انرژي میان الیه2
  دست آورد.  ي اتم هیدروژن و طیف نشري خطی اطالعات ارزشمندي از اتم هیدروژن بها ) بور به كمك مدل الیه3
  كند.  منتشر می قرمزبیاید، نور با طول موج  2به  3) اگر در اتم هیدروژن الكترون از الية 4

 است؟  نادرستشود،  ختم می s24كه آرایش الكترونی آن به  Xكدام گزینه دربارة عنصر  - 200
  تعلق داشته باشد.  dو یا  sتواند به يكي از دو دستة  ) این عنصر می1
Xممكن است تركيبي به فرمول ) 2 O2   تشكیل دهد.  3
  رسد.  كاتيون این عنصر به طور حتم به آرایش آرگون می )3
 جدول تناوبی قرار دارد.  4این عنصر به طور حتم در دورة  )4

آمده » پ«و » ب«، »الف«ترتیب  ها به (پاسخدر كدام گزینه آمده است؟ » پ«و» الف«هاي  پرسش نادرستو پاسخ » ب«پاسخ صحیح پرسش  - 201
 است.)

  ؟ كند هاي پر شده از هوا، درون نیتروژن مایع حجم آن چگونه تغییر می با قرار دادن بادكنكالف) 
  كند؟  چه تغییري می به ترتیب ب) با افزایش فاصله از هسته، سطح انرژي الكترون در الیه و پایداري آن در الیه

 اتم به چه عاملی وابسته است؟ هاي الكتروني پیرامون هستة هر  پ) انرژي الیه
  كاهش، كاهش و افزایش، عدد اتمی آن اتم ) 1
  عدد اتمی آن اتم  ،افزایش، افزایش و كاهش) 2
  افزایش، افزایش و كاهش، طیف نشري خطی آن اتم  )3
 كاهش، افزایش و كاهش، طیف نشري خطی آن اتم  )4

است؟  نادرستها  باشد. كدام عبارت در مورد آن و دماي برابر میشكل زیر مربوط به چهار ظرف حاوي گازهاي مختلف با حجم  - 202

(C , O , H , He : g.mol )    112 16 1 4  

 
  ترین فشار را دارد.  بیش Bترین و ظرف  كم A) ظرف 1
  شود.  برابر می Bوارد شود، فشار آن با ظرف  Aگرم گاز اكسیژن در ظرف  24اگر ) 2
  باشد.  می Cتر از فشار ظرف  درصد بیش D ،50فشار ظرف  )3
 باشد.  می Cهاي موجود در ظرف  تر از تعداد اتم بیش Aهاي موجود در ظرف  تعداد اتم )4

 هاي زیر صحیح است؟  چند مورد از عبارت - 203

  اكسيد است.  دي تر از كربن اكسيد بیش هاي پیوندي به ناپیوندي در مولكول گوگرد تري الف) نسبت تعداد الكترون
  تر است.  هاي لیتیم فسفید كم هاي منیزیم نیترید برابر و از تعداد اتم اكسيد با تعداد اتم نیتروژن تري هاي دي ، تعداد اتمب) در هر واحد فرمولی

جدول تناوبی قرار دارد.  15ته و در گروه الكترون داش 5در الیه ظرفیت خود  Xتوان گفت كه عنصر  پ) با توجه به ساختار لوویس مقابل، می
|

H X H

H
 


  

1كلرید برابر  (II)ت) نسبت تعداد آنیون به كاتیون در تركيب مس 
2

 تر است.  رنگ شعلة لیتیم كم طول موج است و طول موج رنگ شعلة آن از 

1 (1   2 (2   3( 3   4( 4  
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 باشند؟  صحيح مي زيرهاي  هاي زير بر طبق واكنش چه تعداد از عبارت - 204

) N O NO 2 23 2            ) NO O NO O  2 2 32          ) O O3 21 2 3   

  باشد.  واكنش گازي مي 3الف) حالت فيزيكي تمامي مواد شركت كننده در اين 
  براي انجام واكنش دوم، حضور رعد و برق الزامي است. ) ب
  پذيري و نقطه جوش باالتري دارد.  نسبت به فراوردة آن واكنش» 1«دهنده واكنش  واكنش  )پ
  اي دارند.  عمدتا رنگ قهوه 3و  2هاي حاصل از واكنش  فرآورده )ت

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

  … جز بهاند  صحيحهاي زير  همة عبارت - 205
nالكترون با مجموع  7) هر عنصري كه داراي 1 l    گروه است.  باشد با عنصر ليتيم هم 4
  دارند.  پر s4عنصر زيراليه  15در ميان عناصر دورة چهارم جدول تناوبي ) 2
  جدول قرار دارد.  18شود در گروه  كه در كپسول غواصي استفاده مي شود همانند يكي از گازهايي مي  اي استفاده ههاي رشت ) عنصري كه در ساخت المپ3
 تري دارد. پذيري بيش نشترين گاز سازندة هواي پاك و خشك، واك ترين عنصر نافلزي در سيارة زمين از فراوان فراوان )4

206 - /7 10/نش داده و ككسيژن وااز اگبا  Xگرم از فلز  5 ، در باشد 20 با برابر Xهاي  اگر تعداد نوترونشود.  توليد مي XOگرم فراوردة  5
lچند الكترون با  Xاتم عنصر   O)وجود دارد؟  1 g.mol ) 116  

1 (7   2 (18   3( 19   4( 12  

NaN)واكنش تجزية سديم آزيد  - 207 Feبا  NaN3است. اگر سديم حاصل از تجزيه  زيرصورت  به 3( O2 وارد واكنش شود و دراثر تجزيه  3
NaN3 ،112  ليتر گاز نيتروژن در دمايC273  و فشار/ atm0 Naگاه اختالف جرم  آزاد شود، آن 3 O2  باFe ًچقدر خواهد  تقريبا

Na)بود؟  , Fe , O : g.mol )   123 56 16  

NaN (s) Na(s) N (g) 3 22 2 3   
Na(s) Fe O (s) Na O(s) Fe(s)  2 3 26 3 2  

1 (/5 75   2 (6   3( /6 17   4( 7   

Xآرايش الكتروني يون  - 208 3 ةبه زيرالي d33  شود كدام گزينه درباره اتم  ميختمX  درست است؟ 
  زير اليه دو الكتروني وجود دارد.  4) در آن 2    الكترون ظرفيتي دارد.  6) 1
lبا عدد كوانتومي  الكترون 8) داراي 4    است.  23) عدد اتمي آن 3   است.  0

Aايزوتوپ  2عنصري داراي  - 209 X وA X2 هاي  است اگر تعداد نوترونA X هاي آن برابر باشد و درصد فراواني ايزوتوپ  با تعداد الكترون
37/تر برابر  سنگين 35/درصد باشد و جرم اتمي ميانگين اين عنصر  5  باشد عدد اتمي اين عنصر كدام است؟  75

1 (17   2 (16   3( 15   4( 18  

 ؟ نيستجز هواي مايع صحيح  كدام گزينه در ارتباط با تقطير جزبه - 210
C) در دماي 1 196 شود كه در پر كردن تايرهاي خودرو كاربرد دارد.  عنصري از مخلوط واكنش جدا مي  
Cدر دماي ) 2 186 اثر در جوشكاري كاربرد دارد.  شود كه به عنوان محيط بي گازي از مخلوط واكنش جدا مي  
Cدر دماي  )3 183 اي رنگي را توليد كند.  تواند گاز قهوه مي اكسيد مونو شود كه در واكنش با نيتروژن عنصري از مخلوط واكنش جدا مي  
Cدر دماي  )4 78 شود.  اي هم است از مخلوط هواي مايع جدا مي  مولكولي كه يكي از گازهاي گلخانه  
 

  هاي كدام درس عمومي در آزمون امروز بهتر بود؟ كيفيت سوال - 211
  )  1فارسي و نگارش () 4  ) 1) دين و زندگي (3  )     1) عربي، زبان قران (2  ) 1زبان انگليسي ( )1
  هاي كدام درس اختصاصي در آزمون امروز بهتر بود ؟ كيفيت سوال - 212
  )1فيزيك () 4  )1شيمي ( )3  )1رياضي () 2  )     1شناسي ( زيست) 1
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  گذاري دو  درس  و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت               
  وگو كرد؟  درس گفت 2گذاري  آیا پشتیبان شما در تماس تلفنی خود با شما دربارة هدف - 287
  درس صحبت نكردیم. 2گذاري  خیر، در این نوبت دربارة هدف )1
  پشتیبان با من تماس تلفنی نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  ما دربارة هدفوگوي  گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتیبان با من دربارة هدف4

   انـي پشتيبـتلفنتمـاس                
   با شما تماس تلفنی گرفته است؟كنون  تا از آزمون گذشتهآیا پشتیبان شما  - 288
  .لفنی نگرفتندتماس ت) خیر، ایشان 1
  .تماس تلفنی گرفتند) بله، ایشان 2
   بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظودقیقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفنی ایشان از لحاظ زمانی3
  بود.  در حد عالیمحتوا  از لحاظودقیقه)  5(بیش از تماس تلفنی ایشان از لحاظ زمانی ،) بله4

  تماس تلفني:چه زمانـي؟
  با شما تماس گرفت؟  چه زمانـیپشتیبان  - 289
 ).(قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بودیمطبق توافق قبلیدر زمان مناسب ) 1
 ).تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بودیم زمان مناسبدر ) 2
 ) تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزموندر روز ) 3
 تماس گرفت. نامناسب روز یا ساعتدر ) 4

  :چند دقيقه؟تلفنيتماس 
  ؟با شما تماس تلفنی داشت چند دقیقهپشتیبان شما  - 290
  دقیقه         5دقیقه تا   3) 2    يك دقیقه تا سه دقیقه  ) 1
  دقیقه  10بیش از ) 4    دقیقه       10تا   5بین ) 3

  تماس پشتيبان با اوليـا
   شما تماس تلفنی داشته است؟ يبا اولیا ونتا كن طی يك ماه گذشتهآیا پشتیبان شما  - 291
                ) بله،يك تماس تلفنی مستقل با ایشان داشته است.1
  وگو كرد با والدینم نیز سخن گفت. ) بله،هنگامی كه با من گفت2
                           دانم،شاید تماس گرفته باشد. ) نمی3
  رفته است.من تماس نگ يایشان هنوز با اولیا،) خیر4

  ريزي بررسي دفتر برنامه
  ریزي شما را بررسی كرده است؟  دفتر برنامه تا كنون طی يك ماه گذشتهآیا پشتیبان شما  - 292
  ام را با دقت بررسی كرد.        ریزي ) پشتیبان من دفتر برنامه1
 ام را بررسی كرد. ریزي ) پشتیبان من دفتر برنامه2
  را بررسی نكرد.                  ام ریزي ) پشتیبان من دفتر برنامه3
  ریزي ندارم.   ) من دفتر برنامه4

  كالس رفع اشكال
  آیا در كالس رفع اشكال پشتیبان شركت می كنيد؟ - 293
 شركت خواهم كرد.                   پشتیبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
  ).شركت خواهم كرد(زیرا به آن درس نیاز بیش تري دارم پشتیبان دیگربله، در كالس ) 2
  )  پشتیبان من كالس رفع اشكال برگزار می كند اما من امروز شركت نمی كنم.3
  پشتیبان من كالس رفع اشكال برگزار نمی كند.) 4

  شـروع به موقع
  شود؟  شروع می به موقـعي شما  آیا آزمون در حوزه - 294
    شود. دقیقاً سروقت آغاز می ) بله، هر دو مورد به موقع و1
  شود. گویی به نظرخواهی رأس ساعت آغاز نمی ) پاسخ2
    شود. هاي علمی رأس ساعت آغاز نمی گویی به سؤال ) پاسخ3
  نظمی وجود دارد. ) در هر دو مورد بی4

  متأخـرين
  شوند؟ متوقف می در محل جداگانهآموزان متأخر  آیا دانش - 295
  آزمون (و حتی گاهی اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند. ) خیر، متأسفانه تا زمان شروع1
  شود اما نه به طور كامل ) این موضوع تا حدودي رعایت می2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ایجاد می شوند و بعداً وارد حوزه می ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف می3
  شود. نمی نظمی و سروصدا ایجاد اي در نظر گرفته شده و بی شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه می4

  مراقبـان
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزیابی می عملكرد و جدیت مراقبان - 296
  ) ضعیف4  ) متوسط3  ) خوب2  ) خیلی خوب1

  ترك حوزه –پايان آزمون 
  شود؟ داده می خروج زودهنگامي  اجازه قبل از پایان آزموني شما به داوطلبان  ا در حوزهآی - 297
    شود. ي ترك حوزه داده می ) بله، قبل از پایان آزمون اجازه1
  ) گاهی اوقات2
  ) به ندرت3
  گاه ) خیر، هیچ4

  امروز  ارزيابي آزمـون
  كنيد؟ می را چگونه ارزیابی كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  - 298
 ) ضعیف4  ) متوسط  3  ) خوب2   ) خیلی خوب1

  

  ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار گويي به سؤالپاسخدر هنگامآموزان گرامي، لطفاًدانشنظرخواهي:
  

 پشتيبــان
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