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 شاهد  28  191  20 طراحي

 -  31 289 10 نظرخواهي
  طراحان  

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

  الناز معتمدي  فاطمه فوقانيـمراديكامران اله حميد اصفهاني )1فارسي و نگارش (
  محدثه پرهيزكار  شعيب مقدم ـ خاكي ه منصورفاطمـدرويشعلي ابراهيمي ميالد نقشي )1زبان قرآن (عربي

  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني ـ بقامحمد رضايي-سكينه گلشني فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  فاطمه فالحت پيشه  آناهيتا اصغري ـ فريبا توكلي ـ پرهام نكوطلبان نسترن راستگو  )1(انگليسي زبان

  خانلو حميدرضا رحيم يكتا ـ هانيه ساعيساز هانيه نشاسته كفش ـ علي ونكي ـ عادل حسيني ـميد زرينح فروشانايمان چيني )1رياضي (
  اكبري ليدا علي  محمدمهدي روزبهاني ـ سپيده نجفي ـ فرد اميرحسين بهروزي ـ علي علمداري  مهرداد محبي    )1( شناسي زيست

  آتنه اسفندياري  ـ علي بيدار ـ اميراحسان بريري ر ـ بهنام شاهنيبابك اسالمي ـ عرفان مختارپو كفشحميد زرين )1فيزيك (
  سميه اسكندري  ـ هادي زمانيان نژاد اميرحسين اسفندي ـ مجيدبيانلو ـ ايمان حسين علي علمداري   )1( شيمي

 

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري  مدير گروه 

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

  پيشه فالحتمسئول دفترچه: فاطمه/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. توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي

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

 

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

 بين ـ خالد مشيرپناهيبخش ـ محمدجهانسعيد جعفري ـ بهزاد جهان  )1( زبان قرآنعربي
  نيا ـ مرضيه زماني ـ شعيب مقدممحمد آقاصالح ـ ابوالفضل احدزاده ـ سعيده بابايي  )1دين و زندگي (

  نژاد ـ پرويز فروغيآبيز ـ علي عاشوري ـ ساسان عزيزيفريبا توكلي ـ مهدي رسولي  )1انگليسي (زبان
پورسـرابي ـ    خواه ـ مهرداد خاجي ـ كيانوش شهرياري ـ كيميا شيرزاد ـ علـي غـالم      رايي ـ داوود بوالحسني ـ جمشيد حسينيعلي ارجمند ـ محمد بحي  )1رياضي (

 ناهوك ـ وهاب نادري ـ ايمان نخستينحسن نصرتي
ـ    )1( شناسي زيست ـ  فرد ـ اميررضا جشانياميرحسين بهروزيمازيار اعتمادزاده  فرد ـ علي كرامت ـ مهرداد محبي ـ     ي ـ محمدحسين ظهيري سعيد شرف  پور ـ معين خنافره 

 ناهوكيمحمود نصرت
ـ   پيمـان  محمد راسـت ـ   ميثم دشتيانـ فرهاد جويني ـ اسماعيل حدادي ـ ليال خداورديان ـ كميل خرمي ـ     مهدي پارساـسعيد اردمـزهره آقامحمدي )1فيزيك (

  منش ـ غالمرضا محبي ـ سيدعلي ميرنوري ـ حسين ناصحي زاده ـ كيانوش كيانكار ـ عبداهللا فقهكفش ـ كيانوش شهرياري ـ مجتبي ظريفحميد زرين
ـ   عليرضا قنبرآبادي ـ نژاد محمد فالحـ   علي علمداريـ  علي رحيميـ  كوكندهحسن رحمتيـدامنطاهر خشكـنژاديانهادي حاجيـپوراحمدرضا جشاني   )1( شيمي

 محمدرضا وسگريـعلي مؤيديـگرمهمجتبي كاظمي

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    130تجربي:دهمد سؤالتعدا   



 3: ةصفح                                              دهم تجربي پاية عمومي  آبان 3 آزمون - )2(پروژة 
 

  

  
  

 معنا شده است؟ نادرستهاي زير  چند تا از واژه - 1
 »نياز برد: دزد ـ مستغني: بي همتا ـ حازم: محتاط ـ زهي: شگفتا ـ نمط: طريقه ـ كام: دهان ـ دست نادره: بي«
  ) يكي4  ) دو تا 3  ) سه تا 2  ) چهار تا1
  است؟  تر اي متفاوت واژه بيتدر كدام » داد« - 2

  ) دوشم نويد داد عنايت كه حافظا / بازآ كه من به عفو گناهت ضمان شدم 1
  غلط باشد كه حافظ داد تلقينم ) حديث آرزومندي كه در اين نامه ثبت افتاد / همانا بي2
  ) او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود / كام بستانم از او يا داد بستاند ز من3
  تو داد به باد / به خاك پاي عزيزت كه عهد نشكستم ) اگرچه خرمن عمرم غم4
 اماليي دارد؟  نادرستيكدام بيت  - 3

 ايم ت بر خراب افكندهسيمرغ همي  هساي/  ايم ما اميد از طاعت و چشم از ثواب افكنده) 1
 ايم گو بيا كز روي مستوري نقاب افكنده/  كند محتسب گر فاسقان را نهي منكر مي) 2
 ايم پوشند و ما بر آفتاب افكنده مي باز/  ي تر نيست ليكن پيش خلقدامن كس بي هيچ) 3
 ايم الب شويم افراسياب افكندهقو ا گر بر/  رستمي بايد كه پيشاني كند با ديو نفس) 4
  در بيت زير يكسان است؟ » ها رنگ«و » خندان«هاي  با نقش دستوري واژهبه ترتيب شده،  ي مشخّص نقش دستوري كدام دو واژه - 4

  »شمار است ي بيها رنگدر بهار است / از آنش  خندانل از شوق تو گ«
 بنياد ـ وي بي    ننهاد كارها بنياد ويحكيم در /  بنياد بيچو كارهاي جهان است جمله ) 1
 مقيم ـ كس    مقيم نماند در اين خراب آباد كسچو /  در آبادي خراب جهان مقيممشو ) 2
 بلندي ـ خس    بلند شد از باد، ليك باز افتاد خسكه  / داري يا بلنديمپر ز باد غرور ار ) 3
  بنده ـ آزاد    آزادخوشا كسي كه ازين بندگي بود /  خلق آدمي ز بهر طمع ي بندهچو هست ) 4
  ي پيشين دارد چيست؟  نقش دستوري گروهي كه در بيت زير وابسته - 5

  »حمت يك نظر در كار ما كنر زالهي فضل خود را يار ما كن / «
  ) متمم4  ) مسند3  ) مفعول2  ) نهاد1
  صفت؟ » آن«ضمير است و يك » آن«در كدام بيت يك  - 6

  ) دلربايي همه آن نيست كه عاشق بكشند / خواجه آن است كه باشد غم خدمتكارش1
  ي عشق / تيره آن دل كه در او شرم محبت نبود ) خيره آن ديده كه آبش نبرد گريه2
  هر آن كسي كه بدو اين دهند، آن ندهند) به كوي عاشقي از عافيت نشان ندهند / 3
  ) مكش آن آهوي مشكين مرا اي صياد / شرم از آن چشم سيه دار و مبندش به كمند4
   ؟شده وجود دارد در كدام بيت فعل حذف - 7

 فرياد عندليب ز هر جانبي بخاست/  در باغ شد شكفته به هر جانبي گلي) 1
 هان نهم به غريبي ز دست توسر در ج/  گر سوي من چنين نگرد چشم مست تو) 2
  پرست نشين گر نشود باده ) چشم مست تو به هر گوشه چنين گر نگرد / چه عجب گوشه3
 صفتي ريخت، كه ديوار نماند سيل خونين/  چشم من بر سر خاك درش از شوق امشب) 4
  به بيت نسبت داده شده است؟   نادرستيي  آرايه، در كدام گزينه - 8

  مجاز   فتد به خاك / زو بدمد بس گهر تابناكي باران كه درا ) قطره1
  تشبيه   / ديده سيه كرده شده زهره در رنعره برآورده فلك كرده ك) 2
  تشبيه  ) راست به مانند يكي زلزله / داده تنش بر تن ساحل يله3
  مجاز  ي نيلوفري / كيست كند با چو مني همسري؟ ) در بن اين پرده4
 معنايي دارد؟  بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت - 9

  »گذرند غم بزي كه شادي و غم / زود آيند و زود مي شاد و بي«
  چه بيني هم نماند بر قرار چه ديدي بر قرار خود نماند / وين آن) 1
  خويشي نداند شادي از غم ) حريفي نيز خواهم غمگساري / ز بي2
  ) چو گنجشك در باز ديد از قفس / قرارش نماند اندر او يك نفس3
 دم از شادي و گر از غم زنيم / جمع بنشينيم و دم با هم زنيم ) گر4
 بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي دارد؟  - 10
  »جاست ما را سر باغ و بوستان نيست / هر جا كه تويي تفرّج آن«
  شود سر نمي تو به  ) بي تو نه زندگي خوشم، بي تو نه مردگي خوشم / سر ز غم تو چون كشم؟ بي1
  مان در دو گيتي بس كه ناگاهان طمع / يافت ما را در غريبي يك زمان مهمان تو شرف ) اين2
  صفاست نيپرتو انوار تو در ع مروه از/  ستا تو غرق عرق الفاظ از خجلت زمزم) 3
  ) تو خورشيد جهان باشي ز چشم ما نهان باشي / تو خود اين را روا داري و آن گه اين روا باشد4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( و نگارش فارسيهاي  گويي به سؤال وع پاسخلطفاً قبل از شر

  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
اي آزمون امروزبر10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  )1( و نگارش فارسي

  
ادبيات تعليمي  ،ستايش

از آموختن ننگ مدار) ،(چشمه
  27تا  10هاي  صفحه

  )1( نگارش
  رش موضوعستايش پرو

  25تا  11هاي  صفحه
 

  دقيقه 20



   4: ةصفح                                                    ربيتج دهم عمومي پاية      آبان 3آزمون  - )2(پروژة  
 

 

  
  است؟   نادرست، در كدام گزينه هر دو معني واژه - 11
  ناممكن اصل،يب: محال )2     تلف تباه،: عيضا )1
  خدمت شه،ياند: ماريت )4     بارغبت متحرّك،: مولع )3
 در بيت زير، در كدام گزينه تكرار شده است؟ » راست«ي  معني موردنظر از واژه - 12
 »تنش بر تن ساحل يلهداده /  راست به مانند يكي زلزله«
  ز كس ناشنيده همه گفت راست/  خبر زان چه بگذشت يا بود خواست) 1
  ده انگشت مردم به هم راست نيست/  همه كس به يك خوي و يك خواست نيست )2
  پسر آن است پدر را كه بماند به پدر/  به نهاد و خو و صورت به پدر ماند راست )3
  دايم تو را به فضل و به آزادگي هواست/  تو راست اي خوي تو ستوده و راي تو چون )4
 ؟است نيامدهدر عبارت زير در كدام گزينه » گرديدن«معني مورد نظر از مصدر  - 13
  .»يبنگرد شيخو نهاد و حال از چيز هر به كه كوش بدان«
  بخت ديبگرد ما از كه همانا/  سخت بند نيا در چاره ميندار )1
  يمو است دهيبردم راهنتيپ ز / روي رنگ زمان هر گرددتيهم )2
  حال عشق، شورش از دشيبگرد/  جمال صاحب ديد يصورت يكي )3
  يزبان تلخ گه و يريگ يسخن خوش گه/  يزمان به يبگرد گونه صد به دوست يا )4
  به كار رفته است. » فعل امر«ي . . . گزينه جزبهها ي گزينه در همه - 14
  يناسپاس آرد يمبدفرجا كهي / شناسنعمت و كن يوفادار )1
  باز آورد كنارت در يروز كه/  انداز اشيدر در و يكين بكن )2
  باد نيقر خواهانتكين يدعا/  باد نيمع دولت و ناصر تيخدا )3
  را روان قوت آن بده ارزد چه اقوتي/  را روان اقوتي يكوزه آن بده يساق )4
 اند.  قرار گرفته» مفعول«ايگاه ي . . . در ج گزينه جز بهشده  هاي اسمي مشخّص ي گروه همه  - 15
  شكر  چگونه شكر اين نعمت گزاريم/  خاك ما را آفريدي مشتيز  )1
  ديدن  قراريم جز اين را كز سماعش بي/  ندانم ديدنش را خود، صفت چيست )2
  شب و روزي  گذاريم شب و روزي به غفلت مي/  و ما خلوتتو با ما روز و شب در  )3
  خداوندي  كه با چندين گناه اميدواريم/  اريمد بخشندهخداوندي چنين  )4
 ي بيت زير مفهومي يكسان دارد؟  با كنايه  ي موجود در كدام گزينه كنايه - 16
 »از خجلي سر به گريبان برد/  در بر من، ره چو به پايان برد«
  ما ز جورت سر فكرت به گريبان تا چند/  تو سرِ ناز برآري ز گريبان هر روز )1
  خورم خون دل سر در گريبان مي/  من تردامني تا نداند سرِّ )2
  مرا مانده سر در گريبانِ ننگ/  به چنگ و دامنكرد فرياد  همي )3
  يا مشك در گريبان بنماي تا چه داري/  عود است زير دامن يا گل در آستينت )4
 هاي موجود در بيت زير، در كدام گزينه آمده است؟  آرايه - 17
 »دلبران دهندت باج ةسزد اگر هم/  چون تاج تويي كه بر سر خوبان كشوري«
  تشبيه، كنايه، تناسب، جناس )2    آرايي، تلميح، تشبيه بخشي، واج جان )1
  آرايي تضاد، تناسب، كنايه، واج )4    بخشي جان جناس، مجاز، تلميح، )3
 نسبي با مفهوم ساير ابيات است؟  تقابلمفهوم كدام بيت در  - 18
  عرض و مال و دل و دين در سر مغروري كرد/  ان كه حسودحافظ افتادگي از دست مده ز )1
  نبايد كرد بيش از حد كه هيبت را زيان دارد/  تواضع گرچه محبوب است و فضل بيكران دارد )2
  تكبر به خاك اندر اندازدت/  تواضع سر رفعت افرازدت )3
  كه در سرگراني است قدر بلند؟/  گمان كي برَد مردم هوشمند )4
 ؟ ندارده با بيت زير قرابت مفهومي كدام گزين - 19
 »شك جانِ جاني يقين دانم كه بي/  هر آن وصفي كه گويم، بيش از آني«
  گوست دهزبان بيه چه جاي كلك بريده/  زبان ناطقه در وصف شوق ناالن است )1
  خاموشي از ثناي تو حد ثناي توست/  سعدي ثناي تو نتواند به شرح گفت )2
  آيد  وصف تو به گفت برنمي/  آيد مينوصل تو به وهم در )3
  با همه كرّوبيان عالم باال/  ما نتوانيم حق حمد تو گفتن )4
  ؟  است نيامدهدر كدام گزينه » به زبان، ديگر مگو و به دل ديگر مدار.«مفهوم عبارت  - 20
  نهان آشكارم با بود يكي/  جهان اندر بودم پهلوان يهم )1
  كاريب بود زبان ديگو چه هر/  اري نباشد زبان با اگر دل )2
  است يكي زبان با دلش كه آن غالم من يا/  اندگشاده عشقش يدعو به زبان يخلق )3
  دل يسو يبر چه از زبان نام/  بهل را زبان است درست چو دل )4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. -  (گواه) آزمون شاهد
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 و األدقّ عي 25 ـ 21رجمة (تّالجواب الل يفن األصح:( 
21 - »ضْخَالْ ةُلغابه اهذج ميلةٌراء و بذتَج نظُرونَ إليها كلِّ قَلبتُو  الّذينَ يعشجهي الْلَم عفيها ياةِح:«! 
  كند! ا به زندگي در آن تشويق ميها ر و آن كند جذب مي نگرند، كساني را كه به آن ميتمام قلب  و استزيبا  ،اين جنگل سبز) 1
  !كند ها را به زندگي در آن تشويق مي و آن جذب مي نمايد كنند، همة كساني را كه به آن نگاه مي دل و و زيبا استسبز ، جنگل ) اين2
  كند! ها را به زندگي ترغيب مي آنو  كند جلب مي كنند، دل تمام كساني را كه به آن نگاه ميو  استسبز و زيبا  ،اين جنگل) 3
  نمايد! مي شتشويق كند و به زندگي در آن كند، جذب مي تماشا مي را هر كسي را كه آن قلب و استزيبا  ،سبز اين جنگل) 4
22 - »بعدما رأيت نتايج البالغةِ اهللاِ عن حكمةِ بابِالء الشّؤه أبحاث ه المنهمرةَو أنعم عتهم علي مالعملِ واصلةِشج:«!  
  !شان كردم تشويق هاكار ةيزان او را ديدم به ادامهاي ر و نعمت بالغ اهللاحكمت  ةهاي اين جوانان دربار كه نتايج پژوهش پس از اين )1
  !كردم مشاهده ميهاي فراوانش  دانش كامل خداوند و نعمت ةكه نتايج پژوهش اين جوانان را دربار كار ترغيب كردم بعد از اين ةجوانان را به ادام )2
 نمايم! ميكار ترغيب  ةرا به ادام آنان كنم ميمشاهده  فراوانش نعمت كامل خدا و دانش ةهاي جوانان را دربار اين پژوهش هاي نتيجهكه  از اين بعد )3
 !كردم شانكار تشويق ةبه ادام ديدمريزانش  هاي  تو نعم اهللاحكمت كامل  ةهاي اين جوانان را دربار هاي پژوهش كه نتيجه پس از اين )4
  ح:يعين الصح - 23
 !كنيد؟ آتششان در خالل شب فروزان است نگاه مي ة: آيا به ستارگاني كه پار؟!يلثناء اللّأعرَة الَّتي جذواتُها مستَ جومِنظران إِلَي النّهل تَ) 1
2( سافرُنُس لبرز في مدينةِأَ إلي جبالِ نامع والدت خواهيم كردهاي البرز در شهر دماوند سفر  به كوهبا پدرمان آينده   سالدر : !القادمة ةندماوند في الس!  
  بدنشان در سالن فرودگاه زخمي شد! گذشته اين دو خلبان ةهفت: !الماضي األسبوعِفي  طارِالم هما في قاعةِحا بدنَرَّان جهذان الطيار )3
4( رّالماست »وسفوب«گردند. يكي از آن دو اسمش  اي است كه دو قمر دارد كه پيرامون آن مي مريخ سياره :!»فوبوس«حدهما اسمه أحوله  يدورانِ له قمرانِ يخ كوكب!  
24 - حيحن الصعي:   
     وقتي كه مسافران به فرودگاه وارد شدند، در جايشان نشستند! :!الطّائرةِ، جلَسوا في مكانهم فيعندما دخَلَ الْمسافرونَ ) 1
  اي! را هرگز رها نساخته اي و او انسان را بيهوده نيافريده پروردگارا؛: !ربنا ما خَلَقَ اإلنسانَ باطالً و ما تَرَكَه أبداً) 2
  در دوست عزيزمان در اين بيمارستان بزرگ بستري شد!ما :!رقَدت أم صديقنا العزيزِ في هذا الْمستَشْفَى الكَبيرِ) 3
 كارد! هايش كنار رودخانه مي كشاورز درختي را براي استفادة از ميوه :!سيغْرِس الفَلّاح شَجرةً جنب النّهرِ لإلستفادةِ من فَواكهِها) 4
  :الْخَطأعين  - 25
  هاي رنگي آراستند! آموزان سالن را براي بزرگداشت روز معلّم با چراغ دانش :!زانَ التّالميذُ القاعةَ بِالْمصابيحِ الْملونَةِ لتَكريمِ يومِ الْمعلِّمِ) 1
2 (م ولَ فَضيلةِ األُمقَصيرٍ ح نْ نَصثْنا عحنُ بنَحرنتتَعيناً بِاإلنْتما با استفاده از اينترنت متن كوتاهي را دربارة فضيلت مادر يافتيم! :!س  
  ها معروف است! هاي متنوعش به پادشاه فصل فصل پاييز به دليل رنگ :!فَصلُ الْخَريف بِسببِ ألوانها الْمتَنَوعةِ معروف بِملك الفُصولِ) 3
4 ( لَماءولَ األرضِكانَ العح ورتَد ظُنُّونَ أنَّ الشّمسي الْماضي يچرخد! كردند كه خورشيد دور زمين مي دانشمندان در گذشته گمان مي :!ف  
  :تانِمتضاد كلمتان فيه تليسعين ما  - 26
! 01:00صباحاً و آخرُها  07:30بدايةُ ساعةِ دوامي  )1   ه و مجتهِد في فرائضه!هذا الطّالب مجِد في دراست )2 بعد الظّهرِ
! )4  !إلي المسرورِ حزينَال لُوحتُ في الرّبيعِ إنّ الطبيعةَ) 3       إنَّ اهللاَ قريب من الصالحينَ و لكنّه بعيد عن الفاسدينَ
27 - المالس نِ الجمعيع:  
  !من ديوانِ حافظأبياتاً  وقات من األسبوعِ أقرأُفي أ) 2       !أيها الزُّمالء، نَجِد لميادين االجتهاد عناوين مختلفةً) 1
  !صلحوا بينَ اإلخوةِفا إخوانٌ مسلمي العالَمِ إنَّ) 4          !يا راحم المساكين نعوذُ بك من شرِّ الشَّياطين) 3
   : إستعمال اسم اإلشارةفي  حيحالصعين  - 28
 ! ةكالدررِ المنتَشرَ نجماأل هذا) 2       !ةرَضالغُصونِ النَّ ذات تلك الشّجرة) 1
3( رةِ! هؤالء األشجارنتَشهذا  )4     ذات الغُصونِ المعلّمينَ في جميع األحوالالطلّاب الصكرّمون المالحونَ ي!  
  في ضبط حركات الكلمات: الخطأعين  - 29
        !كربالء إلَي سافرَي يحب أنْعلي (ع)  أميرِالْمؤمنينَ مرقَد زائرُ )1
  سافرت! ما مع األسف ،: الوظّفالم حتَّي اآلنَ؟ هل سافَرت إلي إيرانَ :الزّائرُ) 2
3 (دةِ فيزُّوارِ ال أَحقاع فالنَّج ! صديقَه رَفع الْأشَرَف              
!بد الرَّع الموظَّف سمإحسينٌ و  الزّائرِ سمإ) 4                    حمانِ
  في الساعة: طأالخَعين  - 30
1( ي و النِّصف!اعةُ األولَالس )2              ) 01:30( !   )05:20( الساعةُ الخامسةُ و عشرونَ دقيقةً
3( !            )06:15( الساعةُ السادسةُ و الرُّبع! )4          )06:45( الساعةُ السّابعةُ إلّا ربعاً

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( زبان قرآن ،عربيهاي  گويي به سؤال ز شروع پاسخلطفاً قبل ا

  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 

 

  )1زبان قرآن( ،عربي
  دقيقه 15

  )1قرآن(  زبان ،عربي
  ذاك هو اهللاُ

  1درس 
  10تا  1هاي  صفحه
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وجو  البالغه جست  بار موالي متقيان درنهج گهر سخنانرا در » دنيا فرصتي است براي رسيدن انسان به هدف آفرينش خود«اگر بخواهيم مفهوم موافق عبارت  - 31

  كدام يك از نتايج زير دست خواهيم يافت؟  به ؛كنيم

   .در تعارض با هدفمندي خلقت اوستامور لهو   سرگرم شدن انسان به) 1

  .موجودي به خود وانهاده خواهد ساخت او زا ،ارزش پرداختن انسان به امور لغو و بي) 2

  .مستلزم دوري مخلوق از امور لهو است ،تنزيه خالق از خلق عبث) 3

  .عبث بودن خلقت اوست نشانگر ،ارزش پرداختن انسان به امور لغو و بي) 4

  سازد؟  گونه مواجهه را فراهم مي ت اينعلي ،ها با چه چيزي همراه است و كدام سؤال ها و اختالف اهداف آن با دنياي انسان ادافراولين مواجهة  - 32

  »ها در انتخاب اهداف چيست؟ منشأ اختالف«گمي ـ سردرحيرت و ) 1

  »ها در انتخاب اهداف چيست؟ منشأ اختالف« -  و تعجب اختالف) 2

  »همسو با استعدادهاي مادي و معنوي انسان است؟ درست و دام انتخابك«ـ حيرت و سردرگمي ) 3

  »همسو با استعدادهاي مادي و معنوي انسان است؟ درست و كدام انتخاب«و تعجب ـ  اختالف) 4

 ؟ندنداراي  ، پاداش داده خواهد شد و چه كساني در آخرت هيچ بهرهخواهان آخرتانسان  به در چه صورتي كريم براساس آيات قرآن - 33

 طلبند. آنان كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي – .و كوشش كند و مؤمن باشد يسع ،سراي آخرت يبرا) 1

 خواهند. آنان كه تنها نيكي در دنيا را از خدا مي – .و كوشش كند و مؤمن باشد يسع ،آخرت سراي ) براي2

 خواهند. از خدا مي آنان كه تنها نيكي در دنيا را – .) در زندگي دنيا به آن دل نبندد3

 طلبند. آنان كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي – .) در زندگي دنيا به آن دل نبندد4

 ؟ترسيم شده استت قرآني رعباكدام و نتيجة انتخاب هوشمندانة چنين هدفي از سوي انسان در  تر است هدف كاملكدام  - 34

 »هما اال بالحق ما خلقنا« - . كنداستفاده خود بهتر  يزندگ يماد يها از بهره) هدفي كه با آن، انسان بتواند 1

  »اهللا ثواب الدنيا و اآلخرة فعند« - ) هدفي كه تنها به فكر آباد كردن سراي آخرت انسان باشد. 2

 »اآلخرة و ااهللا ثواب الدني فعند« - باشد.  او يطلب تينها يانسان و ب يمتنوع بودن استعدادها) هدفي كه بهتر بتواند پاسخگوي دو ويژگي 3

 »بالحق هما اال ما خلقنا« - باشد. او يطلب تينها يو ب انسان يمتنوع بودن استعدادها) هدفي كه تنها پاسخگوي دو ويژگي 4

  ؟خواني دارد با كدام بيت از مولوي هم» زنند چند نشان مي هاي زيرك با يك تير  آدم«ت رو عباچيست  تقرب به خداوند ةالزم - 35

  د؟ساز نظركه به هر لحظه صد عقل و  به باشي در دانش و در بينش؟ / يا آن اي عقل تو - و اميد به لطف الهي العاده ) تالش فوق1

  اي عقل تو به باشي در دانش و در بينش؟ / يا آن كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ - محكم  ة) همت بزرگ و اراد2

  هم پيش ماست انبياست / چون كه صد آمد نود ةجمل نام احمد نام –العاده و اميد به لطف الهي  ) تالش فوق3

  هم پيش ماست انبياست / چون كه صد آمد نود ةنام احمد نام جمل – - محكم ة) همت بزرگ و اراد4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10ند از گذاري چ ، هدف)1( دين و زندگيهاي  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

 

  )1(و زندگي دين
  دقيقه 10

  تفكر و انديشه
  هدف زندگي، پر پرواز 

(تا ابتداي موانع رسيدن به 
  هدف)

  32تا  11هاي  صفحه
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  ط خداوند است. مبين تكريم انسان توس . . . است و اعطاي . . . فطري بيان شده در ترجمة آية شريفة  ةمولود سرماي ،عقل ةگزينش راه رستگاري با سرماي - 36

  هاي ارضي و سماوي مندي انسان از نعمت ـ توانايي بهره .در ميان دوزخيان نبوديم ،كرديم اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل مي) 1

  هاي ارضي و سماوي  مندي انسان از نعمت ـ توانايي بهره .گزار خواهد بود و يا ناسپاس ما راه را به او نشان داديم يا سپاس) 2

  طلبي عقل براي انديشيدن و بازداشتن انسان از راحت ةـ قو .در ميان دوزخيان نبوديم ،كرديم گر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل ميا) 3

  طلبي  عقل براي انديشيدن و بازداشتن انسان از راحت ةـ قو .گزار خواهد بود و يا ناسپاس ما راه را به او نشان داديم يا سپاس) 4

  ؟و الزمة خدايابي انسان چيست باشد مي» الهي  دريافت محبت«فهوم م ربيانگ ،اسالمي، كدام يك از عبارات ذيلهاي  براساس آموزه - 37

  ها و موانع رسيدن به كمال شناخت سرمايه - تر كه من از وي دورم  من است/ وين عجب به تر از من دوست نزديك) 1

  ها و موانع رسيدن به كمال شناخت سرمايه –م چه كنم با كه توان گفت كه او / در كنار من و من مهجور) 2

  انفسنظاره در آفاق و  - كه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن ديدم.  هيچ چيزي را مشاهده نكردم، مگر اين )3

  نظاره در آفاق و انفس –را به او الهام كرد.  شايوها و تق كاريدگاه ب سوگند به نفس و آن كه سامانش بخشيد، آن) 4

  باشد؟ بخش اين امر مي است و كدام آيه تجلي  درستي آمده كدام گزينه خاستگاه سرزنشگري نفس انسان به در - 38

   »انّا هديناه السبيلَ اما شاكراً و اما كفوراً« –) گرايش به نيكي و بيزاري از بدي 1

  »انّا هديناه السبيلَ اما شاكراً و اما كفوراً« - ) نفس لوامه2

  »و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها« –گرايش به نيكي و بيزاري از بدي ) 3

  »و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها« -) نفس لوامه 4

  ؟ باشد مي »دريافت حقايق«كدام گزينه مؤيد ت و اس قابل دريافت زيريك از آيات   كدام از »در انديشة جبران برآمدن انسان« - 39

ها گروهي  خاطر آن است كه آن  اين به ؛گيرند بازي مي و  ن را به مسخرهآيد، نخوا كه مردم را به نماز فرا مي ها هنگامي ـ آن »هاتقوافجورها و  اهفألهم«) 1

  كنند. هستند كه تعقل نمي

  گزينش راه رستگاري و دوري از شقاوت با استفاده از سرماية عقل – »ةم بالنفس اللوامسو ال اُق«) 2

ها گروهي  خاطر آن است كه آن  اين به ؛گيرند بازي مي و  مسخره  ن را بهآيد، نخوا مي  كه مردم را به نماز فرا ها هنگامي آن -  »ةو ال اُقسم بالنفس اللوام«) 3

  كنند. هستند كه تعقل نمي

  اية عقلگزينش راه رستگاري و دوري از شقاوت با استفاده از سرم – »ا فجورها و تقواهاهفألهم«) 4

  گذارد؟  انسان مي بر زندگيو اين سرمايه چه اثري  ندارداي چون نفس لوامه احتياج  كنيم كه انسان به سرمايه توانيم فرض در چه صورت مي - 40

  طلبي از راحت بازداشتنمسلوب االختيار بودن آدمي ـ ) 1

  طلبي از راحت بازداشتنـ عدم تمايز هدف خلقت بشري از ساير موجودات ) 2

  هاي گذرا مسلوب االختيار بودن آدمي ـ منع از خوشي) 3

  هاي گذرا خوشيـ منع از عدم تمايز هدف خلقت بشري از ساير موجودات ) 4
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41- A: Excuse me, I need to talk to someone about our hotel room. I think it is too small for four people.  

 B: That man at the counter … you. 
1) will help  2) is going to help 
3) is helping  4) helped 

42- Once we went to jungle and a leopard attacked us. My friend told me: “We …it out alive from 
this”. He was a negative person. That is why he is not alive now but we are. 

1) will not make  2) will make  
3) would make   4) made 

43- You finally got your plane tickets! When … fly? 
1) you will   2) you are going to   
3) are you going to  4) will you 

44- Is this a … photo of your son? I think he is 12 years old. Am I right? 
1) pleasant       2) recent 3) safe   4) boring 

45- He was the last person to see the woman …, so the police thought he knew something about the 
accident. 

1) normal 2) angry 3) natural 4) alive 
46- Many people have no place to live because the bombs … most parts of the city during the war.  

1) described 2) protected 3) destroyed 4) increased 
47- The traffic is very heavy in our city, . . . in the morning. 

 1) really  2) especially 3) hopefully 4) completely   

 
Vankatraman Ramakrishna is an Indian biologist. He studied physics and moved to U.S. to get his PhD in 

physics. …(48) … doing research in physics, he was interested in …(49)… …(50)… biology and the living 

world. He is the winner of the Noble prize in chemistry in 2009 for studies of the structure and function of 

Ribosomes. 

48- 1) Instead of       2) How to            3) Way of             4) Sure of  

49- 1) learn 2) to learn 3) learning 4) learned 

50- 1) about 2) on 3) at 4) with 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 48-50 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3) 
and, (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-47 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 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

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

  

  )1(زبان انگليسي 
 Saving Nature   

 تا ابتداي 
 Listening and Speaking

 29تا  15هاي  صفحه

 دقيقه 15
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1
2

3

4

  

  
  باشد؟  زير متناهي مي هاي مجموعهاز  چه تعداد - 51

   71هاي مثبت با مخرج  كسرمجموعة ) الف

  رقمي 10000اعداد مركب  ةمجموع) ب

   7عدد  طبيعي مضاربمجموعة ) ج

  روي كرة زمين پرندگان مجموعة )د

  3) 4   2) 3   1) 2  ) صفر1

  ؟ نيستهاي زير صحيح  كدام يك از عبارت - 52

  متناهي است.  همواره اشتراك دو مجموعة متناهي،) 1

  نامتناهي است. همواره وعة نامتناهي، اشتراك دو مجم) 2

Aاگر ) 3 B  وB اي متناهي باشد،  مجموعهA  متناهي است. همواره  

Aاگر ) 4 B  وA باشد، اي نامتناهي  مجموعهB  نامتناهي است. همواره  

Uاگر  - 53 { , , , , , , , } 1 2 4 5 6 8 9 Aمجموعة مرجع و  10 {x U | x }   Bو  8 {x U | x }   باشد،  4

A) حاصل گاه آن B)  كدام است؟  

1 ({ , }5 6     2 ({ , , , }3 4 5 6   

3 ({ , , , }4 5 6 8     4 ({ , , }4 5 6   

ها  عهاي كه هر كدام از مجمو گونه را با نمودار وِن زير نمايش دهيم، به Rو  Z،N ،Qهاي  اگر مجموعه - 54

2 عددگاه  آن باشد، ها شكلنمايانگر يكي از    گيرد؟  گذاري شده قرار مي شماره ةدر كدام منطق 5

1 (1  

2 (2  

3 (3  

4 (4  
  

  
 توانيد از سايت كانون (صفحة مقطع دهم تجربي) دانلود نماييد. پاسخ تشريحي آزمون را مي

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

  

    و دنباله  مجموعه، الگو

مجموعه متناهي و  1فصل 

نامتناهي تا پايان دنباله حسابي

  24تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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Aاگر  - 55 {x R | x }    3 3 ،B ( , ) 2  وC {x R | x }   A)گـاه   باشد، آن 0 B) C  

  كدام است؟ 

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

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

مجموعة  و متناهي B مجموعة نامتناهي، A اگر مجموعة اعداد صحيح، مجموعة مرجع باشد و مجموعة - 56

C هاي زير حتما متناهي است؟  متناهي باشد، كدام يك از گزينه  

1 (B A      2 (C B    

3 ((A C ) B         4 (C B   

xمفروضند. اگر  Bو  Aناتهي  ةدو مجموع - 57 (A B)  چنينو هم x (A B)     باشد، الزامـاً چنـد

 رد از نتايج زير درست است؟ مو

xالف)  A    (بx A    (جx B    (دx B   

   3) 4   2) 3   1) 2  صفر) 1

Aاگر  - 58 B U  اي از  زيرمجموعه گزينه كدام ،باشدA  است؟)A غير تهي وU  (.مجموعة مرجع است  

1 (B   2 (A B   3 (B A   4 ((B A)   

Aچنـين  و هـم  مرجع ةمجموع ،اعداد طبيعي مجموعة اگر - 59 {x N | x }   Bو  20 { , , , ..., } 7 8 9 15 

Aباشد، مجموعة  B ؟ ند عدد زوج استشامل چ  

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

n(A)اگر  - 60  25 ، n(B)  n(Aو  15 B)  3 باشـد   كداماعضاي مجموعة مرجع گاه تعداد  باشد، آن

  ؟ B باشد و نه A عضونه عضو داشته باشيم كه  7تا فقط 

1 (42   2 (43   3 (44   4 (45   

نفـر در   15انـد و   درس شيمي قبول شـده  نفر فقط در 18درس رياضي و  نفر فقط در 6مدرسه،  در يك - 61

در درس  هـا  ضـي نصـف تعـداد قبـولي    ريادرس در  ها اگر تعداد قبولي .اند رس قبول نشدهو دهيچ يك از اين د

  است؟  كداممدرسه  نآموزا شيمي باشد، تعداد دانش

1 (33   2 (45   3 (72   4 (18   

  محل انجام محاسبات
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،،

(3) (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

،،

(1) (2) (3)

، . . .

n(A)اگر  - 62  8، n(C A)  n(Bو  10 (A C))  5  ،حاصل باشدn(A B C)   كدام است؟  

1 (23   2 (15   3 (22   4 (18   

8م و جملة ده 31جملة هفتم  ،در يك الگوي خطي - 63
  الگو كدام است؟  ينا جملة پنجم است. جملة بيستم 5

1 (67   2 (70   3 (69   4 (71   

  نهم كدام است؟ در شكل يازدهم و  ها دايرهدر الگوي زير، اختالف تعداد  - 64

1 (42   

2 (44   

3 (46   

4 (48   

  اُم از الگوي زير، چند نقطه وجود دارد؟ 19در شكل  - 65

1 (305   

2 (342   

3 (377   

4 (419   

برابر جملة دوم است. جملة  9 ،و مجموع سه جملة بعدي 18مجموع سه جملة اول  ،در يك دنبالة حسابي - 66

  هشتم دنباله كدام است؟ 

1 (30   2 (28   3 (26   4 (24   

,الگوي خطي  جملةسي اُمين  - 67 , , , ...17 21 25 ,الگوي خطي  چندم جملةبا  29 , , , ...1999 1996 1993 1990 

  برابر است؟ 

1 (622    2 (623   

3 (624    4 (625   

aمفروض است. اگرz ،y ،x، 7، . . . با جمالت naدنبالة حسابي - 68 a  8 132  سـه جمـوع  م ،باشد 2

  كدام است؟  اين دنباله اول ةجمل

1 (29   2 (31   3 (33   4 (37   

,اگر  - 69 , , , ...5 12 21 چند واحد از جملة  لهدنباويكم اين  باشند، جملة بيست دنبالة درجة دوم جمالت يك  ،32

 تر است؟   اول بيش

1 (518   2 (519   3 (520   4 (521   

  محل انجام محاسبات
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1
2

3

4

تر از  واحد بيش 2ترين واسطه،  كه بزرگطوري  بهدهيم  واسطة حسابي قرار  m، 30و  2بين دو عدد اگر  - 70

  كدام است؟  m ،ترين واسطه باشد برابر كوچك 4

1 (5   2 (6   3 (7   4 (8   

  
 

  باشد؟  هاي زير متناهي مي از مجموعه چه تعداد - 71

   71هاي مثبت با مخرج  كسرمجموعة ) الف

  رقمي 10000اعداد مركب  ة) مجموعب

   7عدد  طبيعي مضاربمجموعة ) ج

  روي كرة زمين پرندگان مجموعة) د

  3) 4   2) 3   1) 2  ) صفر1

  ؟ نيستهاي زير صحيح  كدام يك از عبارت - 72

  ة متناهي، همواره متناهي است. ) اشتراك دو مجموع1

  ) اشتراك دو مجموعة نامتناهي، همواره نامتناهي است. 2

A) اگر 3 B  وB اي متناهي باشد،  مجموعهA  .همواره متناهي است  

A) اگر 4 B  وA اي نامتناهي باشد،  مجموعهB  .همواره نامتناهي است  

Uاگر  - 73 { , , , , , , , } 1 2 4 5 6 8 9 Aمجموعة مرجع و  10 {x U | x }   Bو  8 {x U | x }   باشد،  4

A)گاه حاصل  آن B)  كدام است؟  

1 ({ , }5 6     2 ({ , , , }3 4 5 6   

3 ({ , , , }4 5 6 8     4 ({ , , }4 5 6   

ها  اي كه هر كدام از مجموعه گونه وِن زير نمايش دهيم، به را با نمودار Rو  Z،N ،Qهاي  اگر مجموعه - 74

2گاه عدد  ها باشد، آن نمايانگر يكي از شكل   گيرد؟  گذاري شده قرار مي در كدام منطقة شماره 5

1 (1  

2 (2  

3 (3  

4 (4  
  

Aاگر  - 75 {x R | x }    3 3 ،B ( , ) 2  وC {x R | x }   A)گـاه   باشد، آن 0 B) C  

  كدام است؟ 

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

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

  دقيقه 30  موازي - ) 1رياضي (
  

  

    و دنباله  مجموعه، الگو

مجموعه متناهي و  1فصل 

 و متمم يك مجموعهنامتناهي 

  13تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندهندادپاسخيعادتسواالبهواست
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متناهي و مجموعة  Bنامتناهي، مجموعة  Aاگر مجموعة اعداد صحيح، مجموعة مرجع باشد و مجموعة  - 76

C زير حتما متناهي است؟ هاي  متناهي باشد، كدام يك از گزينه  

1 (B A      2 (C B    

3 ((A C ) B         4 (C B   

xمفروضند. اگر  Bو  Aدو مجموعة ناتهي  - 77 (A B)   و همچنينx (A B)     باشد، الزامـاً چنـد

 مورد از نتايج زير درست است؟ 

xالف)  A    (بx A    (جx B    (دx B   

   3) 4   2) 3   1) 2  ) صفر1

Aاگر  - 78 B U  اي از  باشد، كدام گزينه زيرمجموعهA ) است؟A غير تهي وU  (.مجموعة مرجع است  

1 (B   2 (A B   3 (B A   4 ((B A)   

Aچنـين  اگر مجموعة اعداد طبيعي، مجموعة مرجع و هـم  - 79 {x N | x }   Bو  20 { , , , ..., } 7 8 9 15 

Aباشد، مجموعة  B  شامل چند عدد زوج است؟  

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

n(A)اگر  - 80  25  ،n(B)  n(Aو  15 B)  3 گاه تعداد اعضاي مجموعة مرجع كدام باشد،  باشد، آن

  ؟ Bباشد و نه  Aعضو داشته باشيم كه نه عضو  7تا فقط 

1 (42   2 (43   3 (44   4 (45   

نفـر در   15انـد و   نفر فقط در درس شيمي قبول شـده  18نفر فقط در درس رياضي و  6در يك مدرسه،  - 81

هـا در درس   ها در درس رياضـي نصـف تعـداد قبـولي     اد قبولياند. اگر تعد هيچ يك از اين دو درس قبول نشده

  آموزان مدرسه كدام است؟  شيمي باشد، تعداد دانش

1 (33   2 (45   3 (72   4 (18   

n(A)اگر  - 82  8 ،n(C A)  n(Bو  10 (A C))  5  باشد، حاصلn(A B C)   كدام است؟  

1 (23   2 (15   3 (22   4 (18   

x}مجموعة مرجع باشد، متمم مجموعة   Nاگر  - 83 N | x } 2   كدام است؟  100

1 ({ , , , ..., }1 2 3 9     2 ([ , )1 10   

3 ({x N | x }  9     4 (( , )9   

  محل انجام محاسبات
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0 1 2 3 4 5-2 -1

A

B

 نادرستبه ترتيب مجموعة اعداد طبيعي، گويا، گنگ و حقيقي باشند، كدام گزينه  Rو  N ،Q ،Qاگر  - 84

  است؟ 

1 ((Q Q ) N N    2 ((Q Q) Q     

3 ((Q Q) Q       4( (Q Q ) Q R     

Uاگر  - 85 { , , , , , } 1 2 3 4 5 Aمجموعة مرجع باشد و  6 { , , } 2 3 Bو  5 { , , } 1 3 گـاه تعـداد اعضـاي     آن ،4

  تر است؟  كدام مجموعه بيش

1 (A B      2 ((A B)   

3 (A B     4 (B A   

]به شكل زير باشد، بازة  Bو  Aهاي  اگر نمايش مجموعه - 86 , ]1   اي از كدام مجموعه است؟  مجموعهزير 3

1 (A B   

2( A B   

3 (B A   

4 ((A B )     

Xاگر دو مجموعة  - 87 ( , ) { }   3 4 Yو  1 (a b, a b) (b a, a)    2       ،بـا يكـديگر برابـر باشـند

  كدام است؟  abحاصل 

1 (2   2 (1   3 (2   4 (20
9   

ــر - 88 n(A اگ B )  3، n(B A )  4 ،n(A B)  2 ،n((A B) )  3 وU ــعمجم ــة مرج  وع

   كدام است؟ n(U)گاه  آن ،باشد

1 (10   2 (12   3 (9   4 (6   

د ننفر نه عينكي باش 15 گروه در ايناگر  هستند. دست نفر چپ 20و   نفر عينكي 25، نفره 50در يك گروه  - 89

  ؟ هستند هم عينكي و هم چپ دست اين گروه افراد از چند درصد ،و نه چپ دست

1 (15   2 (5   3 (20   4 (10   

ــر  - 90 ــهزير Bو  Aاگ ــع   مجموع ــة مرج ــايي از مجموع ــند  Uه n(U) وباش  100 ،n(A B)  و  30

n(A B)  50  ،باشدn(B A)   كدام است؟  

1 (30   2 (40   3 (50   4 (60   

  محل انجام محاسبات
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 ؟شود نميشناسي محسوب  كدام گزينه از موارد قطعي نقض اخالق زيستي در علم زيست - 91

 پزشكي و ژني اطالعات بودن ) عدم محرمانه1

  زاي مقاوم به داروهاي رايج ) ايجاد عوامل بيماري2
  ويي با عواقب زيانبار براي افراد هاي غذايي و دار ) توليد فرآورده3
  اي كه بتوانند اثر خود را ظاهر كنند.  هاي يك جاندار به جاندار ديگر به گونه ) انتقال ژن4

 يابي حيات كه در شكل مقابل نشان داده شده، صحيح است؟ كدام گزينه در ارتباط با سطح سازمان - 92
 ) همة افراد اين سطح توانايي توليدمثل را دارند.1
 توانند باهم تعامل داشته باشند.در اين سطح نمي گوناگون يها تيجمع) 2
  شود.يابي حيات در همة جانداران آن مشاهده مي سومين سطح سازمان) 3
 شده كه از نظر اقليم و پراكندگي جانداران مشابه اند. ليتشكتري  يابي از سطوح پايين سطح سازمان) اين 4

 كند؟  ر مناسب كامل ميطو چند مورد، عبارت زير را به - 93
  » هاي بدن وارد شوند. توانند در ............. شيب غلظت و ............. و از طريق ............ به ياخته ها مي در انسان، گروهي از مولكول«    
 انتقال فعال  - با كمك انرژي جنبشي خود فقط - الف) خالف جهت   
  هاي غشا ترين مولكول فراوان - با كمك انرژي جنبشي خود - ب) جهت    
  انتشار تسهيل شده  - در پي مصرف مستقيم شكل رايج انرژي در ياخته - ج) جهت   
  هاي غشا پروتئين - اختهيدر  يانرژ جيشكل رادر پي مصرف شدن  - د) خالف جهت   

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

  ا ..................ه در بدن انسان سالم، در هر نوع بافت ..................، همة ياخته - 94
 ي پروتئيني قرار دارند.ها رشتهاي حاوي  در مادة زمينه - ) پيوندي2  گيرند. در تماس مستقيم با غشاي پايه قرار مي -) پوششي1
  اي نقش دارند. چهيماه يها اختهي كيتحردر  - ) عصبي4    شوند. اي مشاهده مي به شكل استوانه -اي ) ماهيچه3

 است؟  متفاوتح يا غلط بودن با عبارت زير كدام گزينه از نظر صحي - 95
 » عبور كنند.ي ا اختهي يتوانند از غشا يمواد م از يفقط برخ«
 اند.  نقش ها واجد  هورمون از يانواعشوند، در ساخت  هاي جانوري يافت مي هاي ليپيدي كه در ساختار غشاي ياخته ) گروهي از مولكول1
 گيرد. كه در انتقال مواد از عرض غشاي ياخته نقش دارد، در تماس با فسفوليپيدهاي غشا قرار مي) در يك ياختة جانوري، هر پروتئيني 2
 ها برخالف فسفوليپيدها، با سه مولكول ديگر پيوند برقرار كرده است.  گليسريد ) مولكول گليسرول، در تري3
  هاي محيطي را دارند. كهمه جانداران آن، توانايي پاسخ به محر وكره آخرين سطح حيات است  ) زيست4

 ؟باشد نمي» تر از مجموع اجزاء است. كل سامانه، چيزي بيش«كنندة عبارت  كدام يك از موارد زير تأييد - 96
  هاي جانداران ) استفاده از فنون و مفاهيم مهندسي، علوم رايانه و آمار براي بررسي ژن1
  هاي زنده ر سامانهت هاي ديگر براي شناخت هر چه بيش ) استفاده از اطالعات رشته2
  هاي سازندة يك بافت فقط از نظر ساختار و عملكرد ) بررسي هر يك از ياخته3
  هاي سازندة يك بافت ) مطالعه انواع ارتباطات بين ياخته4

 
  شناسي كانون كمك بگيريد. توانيد از كتاب آبي زيست شناسي مي براي يادگيري بهتر مطالب درس زيست

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

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

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

 

  دقيقه 20  ـ عادي  )1( شناسيزيست

  

  دنياي زنده

   1فصل 

  16تا  1هاي  صفحه
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شكر و در سمت ديگر آب خالص قرار مطابق شكل مقابل، در وسط ظرف غشايي با تراويي نسبي وجود دارد. در سمت چپ اين غشا محلول  - 97
 دارد. كدام گزينه درست است؟

  .ابدي شيمحلول شكر افزا يفشار اسمز ،ي) پس از مدت1
  .ابدي يم شيافزا محلول) با ورود آب به محلول شكر، غلظت 2
  .ابدي ي) با گذشت زمان، ارتفاع سمت راست ظرف كاهش م3
 كنند. شا عبور ميغاين هاي آب و شكر از  پس از مدتي، مولكول) 4

 كند؟  درستي تكميل مي چند مورد عبارت زير را به - 98

  ..................»اي داراي .................. قطعا  در بدن انسان، هر بافت ماهيچه«     
 ماهيچه صاف است.  - يك هسته در هر ياخته خودتنها  - الف     
  شود.  مي صورت ارادي منقبض به - هاي تيره و روشن بخش - ب     
  شود. به رنگ قرمز ديده مي - هايي با هسته مركزي ياخته - ج     
    فقط انقباض غيرارادي دارد. - بيش از يك هسته در هر ياخته خود - د     

 ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1
  .................. توان با قاطعيت گفت كه فقط در فرآيند هاي بدن انسان، مي هاي عبور مواد از غشاي ياخته در ارتباط با روش - 99

  يابند.  غلظت جريان مي ه، مواد از جاي پرغلظت به جاي كمانتشار تسهيل شد )1
  همراه است.  ATPها با صرف  جايي مولكول انتقال فعال، جابه )2
 يابد.  ها در دو سوي غشا تغيير مي ) گذرندگي، تراكم مولكول3
 توانند از ياخته خارج شوند.  مي راني، ذرات بزرگ ) برون4

  هاي بدن انسان، صحيح است؟  كدام گزينه در مورد بافت - 100
  در بدن، سه نوع بافت اصلي وجود دارد.  )2  اند. كينزد اريبس گريكديبه  ها اختهي ها، همه بافتدر ) 1
 متفاوت وجود دارند. يها نسبت ها به انواع بافت ،بدن يها در اندام) 4    شود.  درون هر بافت، رگ خوني مشاهده مي )3

 در دو سوي غشاي ياختة زنده افزايش يابد، قطعا ...............  آب در واحد حجم، يها لتفاوت تعداد مولكودر بدن انسان، هر چه  - 101
  شود.  تر مي ) فشار اسمزي و حجم ياخته بيش1
  يابد.  شود و حجم سيتوپالسم افزايش مي جا مي تر جابه ) آب سريع2
  كنند.  تري از غشا عبور مي هاي بيش تر شده و مولكول ري غشا به آب بيشذيپ نفوذ) 3
 يابد.  گيرد و حجم مايع اطراف ياخته افزايش مي تر صورت مي جايي آب سريع ) جابه4

 ، درست است؟»شندهاي شيميايي نقش داشته با توانند در افزايش سرعت واكنش هاي زيستي كه مي انواعي از مولكول«كدام گزينه دربارة  - 102
 شوند. ايجاد مي  واحدهاي ساختارياز به هم پيوستن  در جانداران و )1
 شود، قطعاً در عبور مواد از عرض غشا نقش دارد. يافت مي ي ياختهغشاها كه در  ) هر كدام از آن2
 وند.ش شوند كه همواره به صورت آزاد در سيتوپالسم يافت مي هايي ساخته مي ) در ياخته توسط بخش3
 هاي بدن وارد شوند.  ، به همة ياختهATPبري و با مصرف  توانند با روشي به نام درون ) مي4

 كند؟  درستي تكميل مي دهد، كدام گزينه عبارت زير را به با توجه به شكل مقابل كه يك ياختة جانوري را نشان مي - 103
  ...............»اندامكي كه با شمارة .................. مشخص شده است، ...«    

   شود. همه جانداران به تعداد چندين عدد در سيتوپالسم يافت مي  در ياخته - 1) 1
  اي است. تنها محل توليد بخش اصلي تشكيل دهندة غشاي ياخته - 4) 2
  شود. مشاهده ميياخته همواره به صورت كروي در سيتوپالسم  - 2) 3
  نقش دارد. يا اختهي ميدر تقس - 3) 4
  

 ، صحيح است؟ »شوند هايي كه توسط شبكة آندوپالسمي زبر ساخته مي مولكول«نه در رابطه با كدام گزي - 104
  . كنند يشركت م يا اختهي ياست، در ساختار غشا تروژنيكه در ساختار خود فاقد عنصر ن يستي) برخالف هر مولكول ز1
 ختار خود بيش از سه نوع عنصر دارند. شود، در سا ) برخالف هر مولكولي كه توسط شبكة آندوپالسمي صاف توليد مي2
 شوند.  ) همانند هر كربوهيدرات موجود در گياهان، از به هم پيوستن تعداد زيادي واحد ساختاري ايجاد مي3
 هاي شيميايي را افزايش دهند.  توانند سرعت واكنش ، ميانساندر كبد موجود  ديساكار يپل) برخالف 4

1

3

2

4
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 كند؟  كامل مي رستيناد چند مورد، عبارت زير را به - 105
 ..................»در يك ياخته، هر ساختاري (اندامكي) كه .................. قطعاً «

  فاقد دنا است.  - تواند يافت شود الف) به تعداد چند عدد در ياخته مي
  ها است.ها و كيسهاي از لولهشبكه  - ب) در ساختن پروتئين نقش دارد

  هاست. فاقد اتصال با ساير اندامكگيرد ـ  قرار ميج) در مجاورت غشاي ياخته 
  شود.  د) غشاي دو اليه دارد ـ واحد ساختار و عملكرد در جانداران محسوب مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  است؟  ، به درستي بيان شده»ترين عناصر سازنده را دارد طور معمول متنوع نوعي مولكول زيستي كه به«كدام گزينه درباره  - 106

  با واحدهاي ساختاري بسيار متنوع است.   رشته صورت مولكولي دو  ار آن بهساخت )1
  انتقال مواد در خون و عبور مواد از غشا ياخته از وظايف آن است.  )2
 صفات است. نييتع ياطالعات الزم برا يدارا) مولكولي منشعب و 3
  كند.  تواند اطالعات وراثتي را در خود ذخيره  ) مي4

 درست است؟ » شناسان شناسي و زيست هاي علم زيست كارها و فعاليت«مورد  كدام گزينه در - 107
 بردن به فرآيند مسيريابي جانوران پي -يارث يها يمارياز بي ريشگيپ) 1
 هاي قابل مشاهده بررسي پديده - هاي بشر گويي به همة پرسش ) پاسخ2
 يستيز يندهايراجانداران و ف يعلم يبررس - هاي تجديدناپذير ) كمك به توليد سوخت3
  يهمراحل اولي در سرطان يها اختهيي يشناسا - ) ناتواني در حل بسياري از مسائل بشري4

 ، صحيح است؟»هاي بافتي كه بزرگترين ذخيره انرژي در بدن هستند ياخته«چند مورد، در رابطه با  - 108
 د.كنن ايستايي درون خود، فشار اسمزي سيتوپالسم را تنظيم مي الف) براي حفظ هم   
 هايي هستند كه سه بخش طويل در ساختار خود دارند.  ب) واجد تعداد فراوان از مولكول   
  اي شفاف، مشاهده شوند. توانند در اندام حاوي  نوعي از بافت پيوندي واجد مادة زمينه ج) مي   
  .كند يمصرف مATP ، قطعاكند يغلظت منتقل م بيمواد را در خالف جهت شه كها  در غشاي آن ينيهر پروتئد)    
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 شود.موجب .................  تواندنميطور معمول، ................  به - 109
 كاهش آلودگي هوا -هاي زيستي) گسترش توليد سوخت1
 تامين غذاي بيشتر با مواد مغذي بيشتر -) شناخت بيشتر گياهان2
 ارتقاي كيفيت زندگي انسان - سازگاننندگان يك بوم) كاهش ميزان توليدك3
  افزايش كيفيت و كميت غذاي انسان - ) شناخت روابط گياهان و محيط زيست4

 بيان شده است؟  نادرستكدام گزينه  - 110
 د.اتم كربن وجود دار  خوريم، از نوعي كربوهيدرات ايجاد شده است كه در ساختار مولكولي آن دوازده ) شكر و قندي كه مي1
  وجود دارد.  ه قند شير معروف است،  دو مولكول مونوساكاريد) در ساختار مولكول كربوهيدراتي كه ب2
 شوند. هايي وجود دارند كه در دنياي غير زنده ديده نمي ) در جانداران مولكول3
 سازندة قند ساكارز هستند. كربنه ) دو مولكول قند پنج و شش4

  
 طور حتم ................ موجود در ................، به هر مولكول كربوهيدرات - 111

  .را دارد ژنيو اكس دروژنيسه عنصر كربن، ه در ساختار خود، - ) بدن جانوران1
 از اتصال تعداد فراواني مولكول گلوكز حاصل شده است. - ها قارچ) 2
 شود. يساخته م ديمونوساكار تعداد زيادي بياز ترك -) طبيعت3
 نقشي ندارد.  هيچ  ير كاغذسازد - زميني و غالت ) سيب4

 كنند؟  كدام موارد عبارت زير را به درستي تكميل مي - 112
  »................وجود دارند، ممكن ................ طور معمول، جانداراني كه در  به«

  گونه باشند.  ك اجتماع ـ نيست، غيرهمب) ي    گونه باشند. سازگان ـ است، هم الف) يك بوم
  د) دو جمعيت مختلف ـ نيست، با هم در تعامل باشند.     باشند. در تعامل با هم   بوم ـ است، يستج) يك ز

 ) ج، د4  ) الف، ج3  ب، د )2  الف، ب )1

  موازي - )1شناسي ( زيست
  دقيقه 20

  

  دنياي زنده
غشاي ايان تا پ 1فصل 

  اي ياخته
  12تا  1هاي  صفحه

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اند نداده پاسخيعادتسواالبهواست



 18: ةصفح                                          دهم تجربي ةياختصاصي پا  آبان 3آزمون  - )2(پروژة 

 چند مورد درباره همة جانداران صحيح است؟ - 113
  .ندا اتيح يابي سطح سازمان نيتر نييپا واجد) ب  .كنند يم يزندگ دهيچپي يطي) در محالف

  هستند. طيدر مح يسازش و ماندگارد) واجد ويژگي    كند. را پر ميها  آنغشاي ياخته و هسته   ج) سيتوپالسم، فاصلة بين
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 .................. توانند نميهاي ..................  در دنياي امروزي، سوخت - 114
  ي را تامين نمايند.جهان به انرژ يكنونبيشترين نياز  - ) زيستي2  .ندشته باشدا يستيمنشأ ز - ) فسيلي1
  سبب گرمايش كرة زمين شوند. - ) فسيلي4  ي توليد شوند.روغن يها دانهاز  - ) زيستي3

 است؟ نادرستهاي جانداران،  كدام عبارت، دربارة فرآيند بررسي ژن - 115
 ان الزم است.هاي جاندار اي براي بررسي ژن رشته  ) نگرش بين1
  د.نشو سازگان، منتقل  ند بين افراد درون يك بومنتوا ها مي ) در مهندسي ژنتيك، ژن2
  گيرد. هاي هر فرد تنها براي پيشگيري از بيماري صورت مي ) در پزشكي شخصي، بررسي ژن3
 ا در جامعه فراهم كرده است.هايي ر ويژه در مهندسي ژنتيك، زمينه سوء استفاده شناسي، به هاي سريع علم زيست ) پيشرفت4

 ..................هر مولكول زيستي  - 116
  دهد.  هاي شيميايي را افزايش مي ) سرعت واكنش1
  يابي حيات جانداران وجود دارد.  ترين سطح سازمان ) در پايين2
 ياخته دارد. يانرژ رهيدر ذخ ينقش مهم  ) داراي نيتروژن در ساختار خود،3
  دهد. اي را شكل مي اصلي غشاي ياخته  ب خود، بخش) داراي فسفر در تركي4

 ..................اي تشكيل شده است،  ها و مادة زمينه كه از اندامك  بخشي از ياختة جانوري - 117
  هاي ياخته است.  ) كنترل كنندة همة فعاليت2    ) فاقد ساختارهايي با پوشش دو اليه است. 1
  ) كنترل كنندة ورود و خروج مواد از ياخته است. 4  كند.  ط برقرار مي) از طريق منافذ پوشش هسته با آن ارتبا3

 ؟شود نميشناسي محسوب  كدام گزينه از موارد قطعي نقض اخالق زيستي در علم زيست - 118
 پزشكي و ژني اطالعات بودن ) عدم محرمانه1
  زاي مقاوم به داروهاي رايج ) ايجاد عوامل بيماري2
  دارويي با عواقب زيانبار براي افراد هاي غذايي و  ) توليد فرآورده3
  اي كه بتوانند اثر خود را ظاهر كنند.  هاي يك جاندار به جاندار ديگر به گونه ) انتقال ژن4

 يابي حيات كه در شكل مقابل نشان داده شده، صحيح است؟ كدام گزينه در ارتباط با سطح سازمان - 119
 .) همة افراد اين سطح توانايي توليدمثل را دارند1
 توانند باهم تعامل داشته باشند.در اين سطح نمي گوناگون يها تيجمع) 2
  شود.يابي حيات در همة جانداران آن مشاهده مي سومين سطح سازمان) 3
 شده كه از نظر اقليم و پراكندگي جانداران مشابه اند. ليتشكتري  يابي از سطوح پايين سطح سازمان) اين 4

 است؟  متفاوتغلط بودن با عبارت زير  كدام گزينه از نظر صحيح يا - 120
 » اي عبور كنند. توانند از غشاي ياخته فقط برخي از مواد مي«
 نقش اند.  ها واجد  شوند، در ساخت انواعي از هورمون هاي جانوري يافت مي هاي ليپيدي كه در ساختار غشاي ياخته ) گروهي از مولكول1
 هاي كربوهيدرات متصل هستند. هاي پروتئيني غشاي ياخته به مولكول ) در يك ياختة جانوري، گروهي از مولكول2
 ها برخالف فسفوليپيدها، با سه مولكول ديگر پيوند برقرار كرده است.  گليسريد ) مولكول گليسرول، در تري3
 هاي محيطي را دارند. كره آخرين سطح حيات است كه همه جانداران آن، توانايي پاسخ به محرك ) زيست4

 ؟باشد نمي» است. آن تر از مجموع اجزاء كل سامانه، چيزي بيش«كنندة عبارت  يك از موارد زير تأييد كدام - 121
  هاي جانداران ) استفاده از فنون و مفاهيم مهندسي، علوم رايانه و آمار براي بررسي ژن1
  هاي زنده تر سامانه هاي ديگر براي شناخت هر چه بيش ) استفاده از اطالعات رشته2
  هاي سازندة يك بافت فقط از نظر ساختار و عملكرد رسي هر يك از ياخته) بر3
  هاي سازندة يك بافت ) مطالعه انواع ارتباطات بين ياخته4

 ، درست است؟»هاي شيميايي نقش داشته باشند توانند در افزايش سرعت واكنش هاي زيستي كه مي نوعي از مولكول«كدام گزينه درباره  - 122
 شوند. ايجاد مي به هم پيوستن واحدهاي ساختاري  در جانداران و از) 1
  دارد. قرار ي ياختهغشا سطح داخليدر فقط شود، قطعاً  يافت مي هاي كربوهيدرات تماس با مولكولها كه در  هر كدام از آن) 2
 شوند. شوند كه همواره به صورت آزاد در سيتوپالسم يافت مي هايي ساخته مي ) در ياخته توسط بخش3
  گرفته است، ساخته شوند. هم قرار  يرو يها سهيكتوانند در هر اندامكي كه به صورت  ) مي4



 19: ةصفح                                          دهم تجربي ةياختصاصي پا  آبان 3آزمون  - )2(پروژة 

 كند؟  درستي تكميل مي دهد، چند مورد، عبارت زير را به با توجه به شكل مقابل كه يك ياختة جانوري را نشان مي - 123
 .»اندامكي كه با شمارة .................. مشخص شده است، .................«    

  شود. هاي همه جانداران به تعداد چندين عدد در سيتوپالسم يافت مي در ياخته - 1) 1
  اي است. تنها محل توليد بخش اصلي تشكيل دهندة غشاي ياخته - 4) 2
  كند. مشخص ميرا  اختهياندازه و كار فقط  - 2) 3
  اي نقش دارد. در تقسيم ياخته - 3) 4
  
  

 ، صحيح است؟ »شوند ي كه توسط شبكة آندوپالسمي زبر ساخته ميهاي مولكول«كدام گزينه در رابطه با  - 124
  . كنند يشركت م يا اختهي ياست، در ساختار غشا تروژنيكه در ساختار خود فاقد عنصر ن يستي) برخالف هر مولكول ز1
 ر دارند. شود، در ساختار خود بيش از سه نوع عنص ) برخالف هر مولكولي كه توسط شبكة آندوپالسمي صاف توليد مي2
 شوند.  ) همانند هر كربوهيدرات موجود در گياهان، از به هم پيوستن تعداد زيادي واحد ساختاري ايجاد مي3
 هاي شيميايي را افزايش دهند.  توانند سرعت واكنش ساكاريد موجود در كبد انسان، مي برخالف پلي) 4

 كند؟  كامل مي نادرستي چند مورد، عبارت زير را به - 125
 ..................»كه .................. قطعاً  )اندامكيساختاري (ياخته، هردر يك «

 ها است.ها و كيسهاي از لولهشبكه  - الف) در ساختن پروتئين نقش دارد
  گيرد.  در مركز ياخته قرار مي - شود به تعداد چند عدد در ياخته يافت ميب) 

  هاست. ارتباط با ساير اندامك فاقدگيرد ـ  ج) در مجاورت غشاي ياخته قرار مي
  شود.  د) غشاي دو اليه دارد ـ واحد ساختار و عملكرد در جانداران محسوب مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  است؟  ، به درستي بيان شده»ترين عناصر سازنده را دارد طور معمول متنوع نوعي مولكول زيستي كه به«كدام گزينه درباره  - 126

  با واحدهاي ساختاري بسيار متنوع است.   رشته ولي دو صورت مولك ساختار آن به )1
  انتقال مواد در خون و عبور مواد از غشا ياخته از وظايف آن است.  )2
 صفات است. نييتع ياطالعات الزم برا يدارا) مولكولي منشعب و 3
  كند.  تواند اطالعات وراثتي را در خود ذخيره  ) مي4

 درست است؟ » شناسان شناسي و زيست هاي علم زيست ليتكارها و فعا«كدام گزينه در مورد  - 127
 بردن به فرآيند مسيريابي جانوران پي -يارث يها يمارياز بي ريشگيپ) 1
 هاي قابل مشاهده بررسي پديده - هاي بشر گويي به همة پرسش ) پاسخ2
 يستيز يندهايجانداران و فرا يعلم يبررس - هاي تجديدناپذير ) كمك به توليد سوخت3
  يهمراحل اولي در سرطان يها اختهيي يشناسا - ناتواني در حل بسياري از مسائل بشري) 4

 ، صحيح است؟»هر ياختة جانوري زنده«چند مورد، در رابطه با  - 128
  كند. توليد ميگرما  د،خو يستيزي ها تيانجام فعال الف) طي

  .نگه دارد يثابت ةخود را درمحدود محيط پيرامون تواند وضع يمب) 
 .متصل اند غشاي آن يديپيفسفول يها ها به مولكول دراتياز كربوه يعانواج) 

 هايي هستند كه دو بخش طويل در ساختار خود دارند.  د) واجد تعداد فراوان از مولكول
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 شود.موجب .................  تواندنميطور معمول، ................  به - 129
 كاهش آلودگي هوا -زيستيهاي ) گسترش توليد سوخت1
 تامين غذاي بيشتر با مواد مغذي بيشتر -) شناخت بيشتر گياهان2
 ارتقاي كيفيت زندگي انسان - سازگان) كاهش ميزان توليدكنندگان يك بوم3
  افزايش كيفيت و كميت غذاي انسان - ) شناخت روابط گياهان و محيط زيست4

 بيان شده است؟  نادرستكدام گزينه  - 130
 اتم كربن وجود دارد.  خوريم، از نوعي كربوهيدرات ايجاد شده است كه در ساختار مولكولي آن دوازده و قندي كه مي) شكر 1
  دو مولكول مونوساكاريد وجود دارد.) در ساختار مولكول كربوهيدراتي كه به قند شير معروف است، 2
 شوند. ده نميهايي وجود دارند كه در دنياي غير زنده دي ) در جانداران مولكول3
 سازندة قند ساكارز هستند. كربنه ) دو مولكول قند پنج و شش4

1

3

2

4



 20: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي  آبان 3آزمون  - )2(پروژة 

8000

12000

ft

yard

  

  
 ؟ ترتيب از راست به چپ ارائه شده است هاي اتمي به در كدام گزينه ترتيب درستي از تكامل مدل - 131

  ليارد ـ كيك كشمشيياي ـ توپ ب هسته) 2  اي ـ ابرالكتروني  كيك كشمشي ـ سياره )1
  لياردياي ـ توپ ب ابرالكتروني ـ سياره )4  اي اي ـ كيك كشمشي ـ سياره هسته )3

سازي حركت اين  كند. در مدل بدون توقف حركت مي Bبه راه افتاده و به سمت شهر  Aاتومبيلي از شهر  - 132
 است؟  نادرستاتومبيل، كدام مورد 

  صورت ذره فرض كنيم.  اتومبيل را به )1
  نظر كنيم.  از جرم اتومبيل و سرنشينان آن صرف) 2
  . گيريم گرانشي زمين را در مسير حركت اتومبيل ثابت در نظر مي شتاب )3
  ها را در نظر بگيريم.  نظر كرده و فقط حركت انتقالي آن ها صرف از حركت دوراني چرخ )4

  هاي زير صحيح است؟ چه تعداد از گزاره - 133
ميان دو خط نازك حك شده در نزديكـي دو سـر    ةفاصل است با يك متر برابر ،هانيالف) بنابر آخرين توافق ج

  سلسيوس قرار دارد. ةايريديوم وقتي ميله در دماي صفر درج –اي از جنس پالتين  ميله
  ايريديوم تعريف شده است. –اي فلزي از جنس آلياژ پالتين  صورت جرم استوانه استاندارد يك كيلوگرم به ب)
  هاي اتمي تعريف شده است. زمان براساس دقت بسيار زياد ساعتكنوني ارد استاند پ)

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

هـا    نسبت به سـاير گزينـه  ري را ت ، كدام گزينه حجم بزرگSIاي يكاها در  با توجه به روش تبديل زنجيره - 134
 دهد؟  نشان مي

1( km12 310     2 (dam4 310   

3( mm15 310      4( nm28 310   

/ با اگر هر اينچ برابر - 135 cm2 صـورت   فوت باشد، در ايـن  3اينچ و هر يارد معادل  12 با و هر فوت معادل 5
 زير برحسب هكتار كدام است؟  زمين مستطيل شكلمساحت 

1( 864   
2 (/259 2   
3( 2592    
4( /86 4   

  
 ؟؟؟

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ به چند سؤال ميسؤال  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 35  ـ عادي) 1فيزيك (
  

  گيري  فيزيك و اندازه
   1  فصل

  22تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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cm

cm

0

0

1 2 3

4 51 2 3

4 (الف)5

(ب)

d mm1    قطــر مقطــع40

d mm2 20

آب

2

1{

dm

dm

h  =2

h  =1

/L ثابت اگر آب با آهنگ .اي در حال جوش است آب درون ظرف استوانه زيردر شكل  - 136
s
12 بخار شود،  5

) ؟خواهد شد متر سانتي ارتفاع آب درون ظرف چند ،ساعت 2پس از گذشت زمان  )  3   

1( /2 5   
2 (/7 5   
3( 10    
4( 15   

137 - pm85 صورت نمادگذاري علمي چند برابر  بهTm100  است؟ 

1(  25850 10   2 ( 2685 10  3( /  258 5 10    4( /  248 5 10   

km تندياتومبيلي با  - 138
h

دريايي چند  ة. هر گردر حال حركت استگره دريايي است،  60كه معادل با  108

inch
min

)است؟   inch / cm)1 2 5  

1( 20   2 (1200   3( 2    4( 12   

/Gg.dmاگر نيروي عمودي  - 139
min27  وارد شود، فشار حاصل چند كيلوپاسكال است؟  cm210 سطحي به مساحتبر  2

1(  52 10   2 (200   3( 2    4(  42 10   

Ntv رابطة صورت به SIدر  (t) جسمي برحسب زمان تندي - 140 Mt
t

  


2 Mيكـاي   .باشـد  مـي  48
N

 

 كدام است؟ 

1( s   2 (s1   3( s2    4( s2   

كش  ترتيب از راست به چپ دقت كدام خط  به .داده شده است نشانكش (الف) و (ب)  در شكل زير دو خط - 141
 ؟ كدام است» ب«و » الف«هاي  كش طتر است و دقت خ بيش

/الف،  )1 cm0 5  ،mm1   
   cm1  ،mm1ب، ) 2
/الف،  )3 cm0 5  ،/ cm0 2   
/،  cm1ب،  )4 cm0 2   

گيريم و اعداد گزارش شده براي آن برحسب گرم  مي  جرم جسمي را با يك ترازوي ديجيتال به دفعات اندازه - 142
 .باشد صورت زير مي به

/ , / , / , / , / , / , /18 48 18 66 18 76 12 44 18 60 18 50 20 36   
 ت؟كدام اس ترتيب از راست به چپ به دقت ترازوي ديجيتال و جرم جسم بر حسب گرم

1( /0 01  ،/18 60     2 (/0 01  ،/18 65   
3( /0 02   ،/18 60     4( /0 02  ،/18 65   

/دهـد   و عددي كه ترازو نشان مي ايم تهخري ييك ترازوي رقم ةعدس را روي كف ةدان 100اد تعد - 143 g50 03 

 كدام است؟  دقت ترازو برحسب گرم .است

1( /0 1  2 (/0 01  3( /0 001  4( /0 0001   

  محاسبات محل انجام
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cm30

 …اندازيم. زمـاني كـه پرتقـال     يك پرتقال را يك بار با پوست و بار ديگر بدون پوست درون ظرف آبي مي - 144

 تر است.  آن بيش …رود زيرا  است در آب فرو مي

  بدون پوست ـ جرم ) 2    با پوست ـ جرم  )1

  بدون پوست ـ چگالي  )4    با پوست ـ چگالي  )3

5/كيلوگرم بر متر مكعب است. اگر در بدن يك شـخص   1050چگالي خون تقريبا  - 145 ليتـر خـون وجـود     2

 داشته باشد، جرم خون موجود در بدن اين شخص چند كيلوگرم است؟ 

1( /0 524   2 (/0 546   3( /5 24    4( /5 46   

gاي به چگالي  دو استوانة كامالً مشابه از ماده - 146
cm36 اي  ها حفره كه درون يكي از استوانه طوري به ،اند ساخته شده

 است؟  متر مكعب  حجم حفره چند سانتي ،تر از ديگري باشد گرم كم 24دار  وجود دارد. اگر جرم استوانة حفره

1( 8   2 (4   3( 12    4( 18   

يك قطعـه آهـن و    اول ةمرتب .ريخته شده استب آ cm30درون يك استوانه تا ارتفاع  زير،  مطابق شكل - 147

ترتيب  در دو حالت به بارتفاع آ و اندازيم وزن با قطعه آهن درون استوانه مي يك قطعه سنگ هم ومد  مرتبة

cm38  وcm42 شود. نسبت چگالي سنگ به چگالي آهن كدام است؟  مي 

1( 4
3   2 (3

4   

3( 
3
2    4( 2

3   

gباً يچگالي هستة اتم تقر - 148
cm

14
و با چگالي برابـر بـا چگـالي     cm20به قطر  توپر گوي است. اگر يك 310

)ن است؟ اتم داشته باشيم، جرم آن چند تُ ةهست )  3  

1( /  123 2 10   2 (/  153 2 10   3(  114 10    4(  124 10   

 كند؟  شود. در اين حالت حجم مخلوط چه تغييري مي گرم يخ ذوب مي 45 ،در مخلوطي از آب و يخ - 149

g g( / , )
cm cm

   3 30 9 ــخ1    آب ي

  يابد.  درصدكاهش مي 5) 2    كند.  تغيير نمي )1

3( cm35   يابد.  افزايش مي cm35 )4   يابد. كاهش مي 

  محل انجام محاسبات
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Aهـاي   چگالي با دو مايعهاي مساوي از  جرم - 150
g

cm
  Bو  33

g
cm

  را كـه بـا يكـديگر مخلـوط      32

 را ها بعـد از ايجـاد تعـادل    قرارگيري آن كدام گزينه شكل ريزيم. مياي شكل   در ظرفي استوانه ،شوند نمي
 ؟ دهد ميدرستي نشان  به

1( 

cm30

cm20A

B

  2 (

cm30

cm20

A

B

 3( 
cm30

cm20A

B

  4( 
cm30

cm20

A

B

  

  
 رتيب از راست به چپ ارائه شده است؟ ت هاي اتمي به در كدام گزينه ترتيب درستي از تكامل مدل - 151

  اي ـ توپ بيليارد ـ كيك كشمشي هسته) 2  اي ـ ابرالكتروني  كيك كشمشي ـ سياره )1
  اي ـ توپ بيليارد ابرالكتروني ـ سياره )4  اي اي ـ كيك كشمشي ـ سياره هسته )3

سازي حركت اين  كند. در مدل بدون توقف حركت مي Bبه راه افتاده و به سمت شهر  Aاتومبيلي از شهر  - 152
 است؟  نادرستاتومبيل، كدام مورد 

  صورت ذره فرض كنيم.  اتومبيل را به )1
  نظر كنيم.  از جرم اتومبيل و سرنشينان آن صرف) 2
  گيريم.  گرانشي زمين را در مسير حركت اتومبيل ثابت در نظر مي شتاب )3
  ها را در نظر بگيريم.  نظر كرده و فقط حركت انتقالي آن ها صرف از حركت دوراني چرخ )4

 باشد؟  كامل مي درست و اي و برداري، هاي نرده هاي زير، با توجه به مفهوم كميت چند مورد از بيان - 153

  . به طرف مركز زمين است kg500جرم جسمي الف) 
  به سمت شرق است. و  N10رد بر جسمي نيروي وااندازة ب) 

  در راستاي عمودي است.  km60جايي اتومبيلي  پ) جابه
 و به سمت جنوب است.  Pa200فشار وارد بر جسمي ت) 

1( 1   2 (2   3( 3    4( 4   
  ، به درستي بيان شده است؟SI هاي اصلي با توجه به جدول زير، يكاي اصلي چه تعداد از كميت - 154

1( 1   
2 (3   
3( 4    
 صفر )4

 
  هاي زير صحيح است؟ چه تعداد از گزاره - 155

ميان دو خط نازك حك شده در نزديكـي دو سـر    ةفاصل است با يك متر برابر ،الف) بنابر آخرين توافق جهاني
  سلسيوس قرار دارد. ةايريديوم وقتي ميله در دماي صفر درج –پالتين اي از جنس  ميله
  ايريديوم تعريف شده است. –اي فلزي از جنس آلياژ پالتين  صورت جرم استوانه استاندارد يك كيلوگرم به ب)
  هاي اتمي تعريف شده است. زمان براساس دقت بسيار زياد ساعتكنوني استاندارد  پ)

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

  يكا كميت
  متر طول

  گرم مقدار ماده
  ثانيه زمان

  شمع شدت روشنايي
  سيوسدرجة سل دما

  دقيقه 35  موازي –) 1فيزيك (
  

  گيري  فيزيك و اندازه
گيري و  تا پايان اندازه 1  فصل

  مللي يكاهاال دستگاه بين
  13تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواست
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8000

12000

ft

yard

d mm1    قطــر مقطــع40

d mm2 20

آب

2

1{

dm

dm

h  =2

h  =1

 ؟نيستهاي زير  يك از گزينه كدامبرابر با  ،شود يكاي آهنگ مصرف انرژي كه توان ناميده مي - 156

1( J
s

   2 (Nm
s

   3( 
kg
s3    4( Pa.m

s

3
   

هـا    تري را نسبت به سـاير گزينـه   ، كدام گزينه حجم بزرگSIاي يكاها در  با توجه به روش تبديل زنجيره - 157
 دهد؟  نشان مي

1( km12 310   2 (dam4 310  3( mm15 310    4( nm28 310   

/اگر هر اينچ برابر با  - 158 cm2 صـورت   فوت باشد، در ايـن  3اينچ و هر يارد معادل  12و هر فوت معادل با  5
 مساحت زمين مستطيل شكل زير برحسب هكتار كدام است؟ 

1( 864   2 (/259 2   
3( 2592    4( /86 4   

Ntvصورت رابطة  به SIدر  (t)تندي جسمي برحسب زمان  - 159 Mt
t

  


2 Mباشـد. يكـاي    مـي  48
N

 

 كدام است؟ 

1( s   2 (s1   3( s2    4( s2   

/جرم جسمي  - 160 hg 30 00410 صـورت   بـه  و گـرم  گيري شده است. جـرم جسـم برحسـب ميلـي     اندازه 10
 مي كدام است؟ عل نمادگذاري

1( /  14 10 10     2 (/  20 41 10   

3( /  34 10 10      4( /  40 41 10   

 است؟  نادرستاند،   نمايش داده شده گذاري علميدبا نما كه چند مورد از تبديل واحدهاي زير - 161

/الف)  m m   50 5 5 /ب)    10 kg / g  32 037 2 037 10   

mJپ)  / J  425 2 5 kgت)    10 g/
m cm

  40 0008 8 10  

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

kgادل چه تعداد از يكاهاي زير مع - 162
m3 باشد؟  مي 

gالف) 
mm3    (بg

dm3    (پg
cm3    (تkg

L
310  

  صفر )4  3 )3  2) 2  1 )1

/Lاي در حال جوش است. اگر آب با آهنگ ثابت  در شكل زير آب درون ظرف استوانه - 163
s
12 بخار شود،  5

)خواهد شد؟  متر ساعت، ارتفاع آب درون ظرف چند سانتي 2پس از گذشت زمان  )  3   

1( /2 5   
2( /7 5   
3( 10    
4( 15   

  محل انجام محاسبات
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سـير   40و مقداري پرتقال به جرم  برش 26قيراط، مقداري سيب به جرم  5500درون يك سبد به جرم  - 164
 5؟ (هـر  ترازو چند كيلـوگرم رانشـان خواهـد داد    ،وجود است. اگر اين سبد را روي يك ترازو قرار دهيمم

 سير است.) 2معادل  برشقيراط و هر  375قيراط معادل يك گرم، هر سير معادل 

1( 7   2 (/7 45   3( 8    4( /8 25   

kmاتومبيلي با تندي  - 165
h

گره دريايي است، در حال حركت است. هر گرة دريايي چند  60كه معادل با  108

inch
min

)است؟   inch / cm)1 2 5  

1( 20   2 (1200   3( 2    4( 12   
  معادل كدام گزينه است؟» ميكرون«يك  - 166

  است. SIبرابر واحد هر كميت فيزيكي در  610پيشوندي معادل ) 1

  است. SIبرابر واحد طول در  610معادل ) 2

  است. SIبرابر واحد جرم در  610پيشوندي معادل ) 3

  است. SIبرابر واحد زمان در  610پيشوندي معادل ) 4

/Gg.dmمودي اگر نيروي ع - 167
min27  وارد شود، فشار حاصل چند كيلوپاسكال است؟  cm210بر سطحي به مساحت  2

1(  52 10   2 (200   3( 2    4(  42 10   
شود.  ن ظاهر مييشتاينعام  نسبيت ةاست كه در قانون جهاني گرانش نيوتون و در نظري يثابت شثابت گران - 168

/mبرابر با  SIدر واحد  ثابتمقدار اين 
kg .s


3

11
26 67 cmاست. ثابت گرانش برحسب  10

mg.(ns)

3

بـا   2

 ؟ است برابر كدام گزينة زير

1( /  246 67 10     2 (/  296 67 10   

3( /  336 67 10      4( /  366 67 10   
گيري طول در علـوم فضـايي    ازهيكاهايي براي اند (AU)و يكاي نجومي  (ly)، سال نوري (pc)پارسك  - 169

pcترتيب  به Bو  Aهستند. كرة زمين از دو سيارة  102 AUو  10 154 فاصله دارد. اگر دو ماهواره  10

mثابت  هاي يبا تند Bو ديگري به سمت سيارة  Aاز زمين، يكي به سمت سيارة 
s

 62 شـروع بـه    10

معـادل   lyاسـت؟ (هـر    دقيقـه حركت كنند، اختالف زماني رسيدن دو ماهواره به ايـن دو سـياره چنـد    

m 159 /معادل  AUو هر  10 m 111 5 pc. است 10 / ly1 3 25 ( 

1( /  207 5 10     2 (/  187 5 10   

3( /  191 25 10      4( /  171 25 10   
 ؟هاي زير صحيح است يك از گزينه كدام - 170

1( cm m/
s min


3 3

100 0 36 2 (km cm
h s

10 400 

3 (N m
g (ms)
 250 1   4 (g kg

L cm
 31 1 

  محل انجام محاسبات
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 است؟  نادرستكدام گزينه  - 171

  مشتري است.  ةترين عنصر در سيار وجود آمد، فراوان نخستين عنصري كه پس از مهبانگ به )1
  . دهد اي رخ مي هاي هسته سيار باال، واكنشبدماهاي  ها همانند خورشيد در درون ستاره )2
  پيدايش عناصر سبك است. پيدايش عناصر سنگين  پيدايش ذرات بنيادي  يب چگونگي پيدايش عنصرهاي سبك به صورت: انفجار مهيب ترت )3
  هاي گازي به نام سحابي ايجاد شده است.  و مجموعهبا گذشت زمان و كاهش دما، گازهاي هيدروژن و هليم، متراكم شده  )4

)دو ايزوتوپ پايدار  - 172 A , A )10 11
1 تـر بـه تعـداد ذرات     ها در ايزوتـوپ سـبك   در طبيعت وجود دارد. نسبت تعداد نوترون Aبراي عنصر  2

1بنيادي آن در حالت خنثي 
 يك از موارد زير صحيح است؟  كدام ،ستا 3

  گيرد.  اي قرار مي جدول دوره 4در خانه شماره  Aعنصر  )1
  . تر آن است تر از مجموع ذرات باردار ايزوتوپ سبك تر اين عنصر يكي بيش مجموع ذرات باردار ايزوتوپ سنگين) 2
  تر برابر است.  ها در ايزوتوپ سنگين ها و نوترون وتون) تعداد پر3
 اي قرار دارد.  جدول دوره 13در دوره دوم و گروه  A) عنصر 4

Cاي از  هاي هيدروژن در نمونه اگر تعداد اتم - 173 H2 Cاي از  نمونه هاي كربن در برابر تعداد اتم 6 H O6 12 Cباشد، نسبت جرم نمونه 6 H2 به 6
Cنمونه جرم H O6 12 C)كدام است؟  6 , H , O : g.mol )   112 1 16 

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

3  

 است؟  نادرستكدام گزينه  .توپ وجود داردوبه ترتيب سه ايزوتوپ و دو ايز ،ميطبيعي دو عنصر هيدروژن و ليت ةدر نمون - 174
  يابد.  وترون افزايش مينبا افزايش تعداد  ،هيدروژن عنصر تيم برخالفليهاي طبيعي عنصر  درصد فراواني ايزوتوپ )1
  يك راديوايزوتوپ وجود دارد.  ه،ر مجموع پنج ايزوتوپ طبيعي دو عنصر ذكر شدد) 2
  هاي هر عنصر در خواص فيزيكي وابسته به جرم مانند رنگ و بو با يكديگر متفاوت هستند.  ايزوتوپ) 3
  يابد.  هاي طبيعي عنصر هيدروژن با افزايش عدد جرمي كاهش مي پايداري ايزوتوپ) 4

 ؟ هاي زير صحيح است چند مورد از عبارت - 175
  شود.  نسبي نوترون همانند جرم نسبي الكترون برابر صفر در نظر گرفته ميالكتريكي الف) بار 

  شود.  در مقياس يكاي جرم اتمي در نظر گرفته مي amu1ب) جرم پايدارترين ايزوتوپ هيدروژن دقيقاً برابر 
  تر از جرم نوترون است.  جرم پروتون اندكي كم amuپ) در مقياس 

 اند.  اي ايع هستهشهاي  اند اما از چالش كه فاقد خاصيت پرتوزايي ت) دفع پسماندهاي راكتورهاي اتمي با وجود اين
1( 1   2 (2   3 (3   4 (4  

mداراي سه ايزوتوپ  X20اتم فرض كنيد  - 176 X2 4 ،m X2 ،m X2 m خنثي است، كه در ايزوتوپ 1 X2    درصـد   20شـمار نـوترون آن

1ترين ايزوتوپ  باشد، اگر درصد فراواني سبك مي ها از شمار الكترون تر بيش
گـاه درصـد    ترين ايزوتـوپ باشـد، آن   درصد فراواني سنگين 3

mفراواني ايزوتوپ  X2  كدام است؟ (جرم اتمي ميانگين معادل/ amu43  است.)  9
1( 20   2 (30   3 (60   4 (10  

 
 توانيد روز جمعه آزمون در صفحه مقطع خود ببينيد. هاي آزمون بعد را مي فيلم منطق برنامه و ويژگي

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

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

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

 

  دقيقه 20  ـ عادي) 1( شيمي
  

  كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان شمارش  1فصل 
  ها از روي جرم آن ها ذره

  19تا  1هاي  صفحه
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 باشد؟  چه تعداد از موارد زير صحيح مي - 177
  شود.  شكارساز مشخص ميآتوسط  بدين طريق ب كرده ودار را جذ سرطاني تنها گلوكز نشان ةسرطاني، تود ةدر تشخيص تود )الف
  . است بوده اي هشده در راكتورهاي هست ساختهتكنسيم نخستين عنصر ) ب
U235 ايزوتوپ فراوانيافزايش ) پ

  گويند.  ايزوتوپي سازي غني را هاي عنصر اورانيم ايزوتوپ  در مخلوطرا  92
  كند. ر يكسان با يد توسط غدة تيروئيد جذب شده و امكان تصويربرداري را فراهم ميدليل با ) يون تكنسيم بهت

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

Na)؟ است نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام - 178 , O , C , H : g.mol )    123 16 12 1  
1 (/0 C)مول اتان  2 H )2   گرم جرم دارد.  6، 6
/داراي Naگرم  230) 2  246 02   از اين يون است.  ذرة 10
4/) در 3 Cز مادة گرم ا 5 H O6 12 6 ،/  221 505   اتم هيدروژن وجود دارد.  10
4 (/0 H)مول آب  16 O)2  0/و CH)مول متان  18  هاي برابري هستند. داراي جرم 4(

 نماد فرضي عناصر هستند.) Dتا  A(حروف است؟  نادرستباشد، كدام گزينه  اي عنصرها مي به جدول زير كه بخشي از جدول دوره با توجه - 179

  گروه  1گروه   2گروه   13گروه   17گروه 
  دوره

D9 C B A3  دوره دوم  
   دهد. همانند اتم برم در تركيب با فلزها يون يك بار منفي تشكيل مي Dمات )1
  است.  5با گاز نجيب نئون برابر با  Cهاي اتم  اختالف تعداد پروتون) 2
   اند. گروه همBبا عنصر  20و  12عنصرهايي با اعداد اتمي ) 3
 است.  Cبه اتم باشد، خواص شيميايي آن مشا 33برابر با  (As) آرسنيكاتم  ةاگر تعداد ذرات باردار موجود در هست) 4

 دچنـ  ،باشد هايش پروتون تر از شمار درصد بيش 30آن  هاي نوترونكه شمار  با فرض اين .بنيادي دارد ةذر 231، در مجموع X خنثي اتم - 180
 ؟ هستند نادرست Xاتم  در ارتباط بامورد از مطالب زير 

  . باشد مي 21برابر با  ها نوترون از ها الف) تفاضل شمار پروتون
X ،/2ب) عدد جرمي اتم    برابر عدد اتمي آن است. 3

XHپ) در يون  
H1است.( ها نوترون كل از تعداد تر كم واحد 18 ها الكترون كل تعداد 4

  ) را درنظر بگيريد.1
x) در صورتي كه عدد جرمي يون ت

x A 2 5  هـاي  شمار نوترون و Xاتم  هاي  گاه مجموع شمار پروتون آن ،برابر باشد Xبا عدد جرمي اتم  3
 است.  152برابر  Aيون 
1( 3   2 (1   3 (2   4 (4   

  
 را ايجاد نمودند. ........هاي گازي به نام  دما، گازهاي هيدروژن و هليم توليد شده پس از مهبانگ، مجموعه ........ن و با گذشت زما - 181

  سياره –) افزايش 4  سحابي - ) افزايش 3  سياره –) كاهش 2  سحابي –) كاهش 1
اي زير است. كدام گزينه نماد شـيميايي   نش هستهدر واك Aطور مصنوعي ساخته شده، ايزوتوپ  هاي اولين عنصري كه به يكي از ايزوتوپ - 182

Moدهد؟                                 را به درستي نشان مي Aعنصر  H A n  96 2 1
42 1 0 

1 (Tc97
43  2 (Tc98

43  3 (Tn97
42  4 (Tn98

42 

 اند، كدام موارد درست است؟    اش را ذراتي با بار مثبت تشكيل داده درون هسته از ذرات 40كه % X180خنثي اتمدر رابطه با  - 183
  است. 38برابر  اين اتم در حالت خنثي ها ها و الكترون آ) اختالف شمار نوترون
Xهاي يون ونب) نسبت شمار الكتر 2 0/هاي آن تقريباً برابر  به شمار نوترون   است. 65

F59واحد از عدد جرمي 121ي اين ذره،  هاي هسته ها و نوترون پ) مجموع پروتون
  بيشتر است.  26

28/ت) تقريباً   دهد. هاي زيراتمي در آن را الكترون تشكيل مي از مجموع ذرهد درص 6
  ) آ، پ، ت 4  ) آ، ت3  ) ب، پ، ت2  ) آ، ب، ت1

 سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ دادن به اين-(گواه)آزمون شاهد
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   در كدام گزينه آمده است؟» ب«و پاسخ درست پرسش » پ«و » آ«هاي  پرسش نادرستپاسخ  - 184
  شوند؟ خته ميها سا موجود در جهان با استفاده از كدام نوع واكنش Tcآ) 

  شود؟ تيروئيد مي ةب) چه مزيتي باعث استفاده از تكنسيم در تصويربرداري غد
  اي ساخته شد، كدام است؟ پ) نخستين عنصري كه در واكنشگاه هسته

 ماوراني –ماندگاري كم آن  –اي  ) هسته2 تكنسيم –مشابه فلز تكنسيم با يون يديد  ةانداز –) شيميايي 1
  تكنسيم - ماندگاري كم آن  –اي  ) هسته4 اورانيم - Tc99ي مشابه يون يديد با يون حاوي  هانداز –) شيميايي 3

 است؟  نشدهدرستي بيان  هاي داده شده نام و نماد شيميايي عنصرهاي موجود به يك از گزينه در كدام - 185
1( Sr Sc Se 2( Ra Rn Rb  

 روبيديم راديم نرادو سلنيم اسكانديم استرانسيم
  

3( F O N  4( Sb Si Sn  
 قلع سيميسيل آنتيموان نيتروژن اكسيژن فلوئور

Aبا توجه به ذرات  - 186
Z E1 ،A

Z D


1
2 ،A

Z C  وA
Z B2 كدام گزينه درست است؟ ،(A , Z ) 1  

   باشد. Bمكان اتم تواند هم مي C) اتم 1
  است. Eو مشابه چگالي اتم  اندازه الزاماً هم C) چگالي اتم 2
  اي (تناوبي) قرار داشته باشد. در يك خانه از جدول دوره Bتواند با اتم نمي D) اتم3
  ها برابر باشد. اكنشدر و Bهاي مبادله شده توسط اتم تواند با تعداد الكترون كند مي ها مبادله مي در واكنش Dهايي كه اتم ) تعداد الكترون4

 چند مورد از عبارات زير صحيح است؟ - 187
  الف) اورانيم نافلزي پرتوزا است. 
  روند.  هاي اورانيم به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار مي ب) تعداد زيادي از انواع ايزوتوپ

  هاي تكنسيم و فسفر را دارد.  پ) ايران توانايي توليد راديوايزوتوپ
  درصد است.  7در مخلوط طبيعي حدود  U235زوتوپت) فراواني اي

  يابد.  ها افزايش مي در مخلوط ايزوتوپ U235، ميزان ايزوتوپاورانيوم سازي ايزوتوپي ث) در فرايند غني
  ) دو 4  ) سه 3  ) چهار 2  ) پنج 1

برابر جرم اتمي اكسيژن باشـد،   5/2باشد و جرم اتمي كلسيم در حدود  12 -جرم اتمي كربنبرابر  33/1اگر جرم اتمي اكسيژن به تقريب  - 188
CaC)كاربيد تفاوت جرم تركيب كلسيم CO)اكسيد دي  با كربن 2(  هـا برحسـب   جرم تركيب ةاست؟ (براي محاسب amuتقريباً چند 2(

amu كنيم.)   ، جرم اتمي هر اتم آن را با هم جمع مي 
1 (44  2 (64  3 (20  4 (40  

 درستي آمده است؟ مفهوم جرم مولي در كدام گزينه به - 189
/) به تعداد 1  236 02   اتم از يك تركيب كه جرمي معادل با جرم مولي آن را دارد.  10
/) به تعداد 2  236 02   ذره از يك ماده كه جرمي معادل با جرم مولي آن را دارد.  10
/) به تعداد 3  236 02   اتم از يك تركيب كه جرمي معادل با جرم مولي آن را دارد.  10
/) به تعداد 4  236 02   آن دارد. ذره از يك ماده كه جرمي معادل با جرم مولي  10

A(Nباشد؟  ، شامل چند اتم اكسيژن ميCO2گرم  11 - 190 / mol ; C , O : g .mol )    23 1 16 02 10 12 16  
1 (/  233 01 10   2 (/  236 02 10   3 (/  232 05 10   4 (/  234 5 10   

  
 است؟  نادرستكدام گزينه  - 191

  ترين عنصر در سيارة مشتري است.  وجود آمد، فراوان نخستين عنصري كه پس از مهبانگ به )1
  دهد.  اي رخ مي هاي هسته ها همانند خورشيد دردماهاي بسيار باال، واكنش ) درون ستاره2
پيدايش عناصر سنگين  پيدايش ذرات بنيادي  ترتيب چگونگي پيدايش عنصرهاي سبك به صورت: انفجار مهيب  )3

 .پيدايش عناصر سبك است  
  هاي گازي به نام سحابي ايجاد شده است.  ) با گذشت زمان و كاهش دما، گازهاي هيدروژن و هليم، متراكم شده و مجموعه4

 است؟  نادرستچه تعداد از جمالت زير  - 192
  دهد.  تشكيل مي Xجدول يون  9الف) عنصر شمارة 

Alب) اتم آلومينيم يون پايدار  2 دهد.  تشكيل مي  
X83پ) عنصر 

  تمايل به انجام واكنش شيميايي ندارد.  36
 خواص شيميايي مشابه دارند.  As33و  S16 ت) عناصر

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

  دقيقه 20  موازي   - ) 1( شيمي
  

  كيهان زادگاه الفباي هستي
بندي  تا پايان طبقه 1فصل 

  هاعنصر
  13تا  1هاي  صفحه

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواست
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   جز بهاند،  هاي زير صحيح همة عبارت - 193
  اي شكل است.  سالم در تصويربرداري با تكنسيم، پروانهتيروئيد  ) غدة1
  . اند ك در ميان هشت عنصر فراوان دو سياره مشتري و زمين گوگرد و اكسيژن مشتر) 2
  . وجود ندارد فلزيدر سياره مشتري عنصر ) 3
 عمر آن كوتاه است.  زيرا نيم ،كنند ) تكنسيم را به مقدار زياد تهيه مي4

 است؟  نادرستطبيعي دو عنصر هيدروژن و ليتيم، به ترتيب سه ايزوتوپ و دو ايزوتوپ وجود دارد. كدام گزينه در نمونة  - 194
  يابد.  هاي طبيعي عنصر ليتيم برخالف عنصر هيدروژن، با افزايش تعداد نوترون افزايش مي درصد فراواني ايزوتوپ )1
  اديوايزوتوپ وجود دارد. ) در مجموع پنج ايزوتوپ طبيعي دو عنصر ذكر شده، يك ر2
  هاي هر عنصر در خواص فيزيكي وابسته به جرم مانند رنگ و بو با يكديگر متفاوت هستند.  ) ايزوتوپ3
  يابد.  هاي طبيعي عنصر هيدروژن با افزايش عدد جرمي كاهش مي ) پايداري ايزوتوپ4

)دو ايزوتوپ پايدار  - 195 A , A )10 11
1 تـر بـه تعـداد ذرات     ها در ايزوتـوپ سـبك   در طبيعت وجود دارد. نسبت تعداد نوترون Aبراي عنصر  2

1بنيادي آن در حالت خنثي 
  يك از موارد زير صحيح است؟  است كدام 3

    گيرد. اي قرار مي جدول دوره 4در خانه شماره  Aعنصر  )1
  تر آن است. تر از مجموع ذرات باردار ايزوتوپ سبك تر اين عنصر يكي بيش مجموع ذرات باردار ايزوتوپ سنگين) 2
  تر برابر است. ها در ايزوتوپ سنگين ها و نوترون تعداد پروتون) 3
 اي قرار دارد. جدول دوره 13در دوره دوم و گروه  Aعنصر ) 4

 ؟ است نادرست 2و  1هاي زير در ارتباط با دو فضاپيماي وويجر  چند مورد از عبارت - 196
  . اند صورت ناهمگون توزيع شده كه عناصر در جهان هستي به ددا  اطالعات دريافتي از اين دو فضاپيما نشان )الف
  ها را تهيه كنند و بفرستند.  هاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون شناسنامة فيزيكي و شيميايي آن كنار سيارهگذر از  مأموريت داشتند تا با) ب
  ها باشد.  سياره ةتواند حاوي اطالعاتي از نوع عنصرهاي سازند اده شده ميتشناسنامة فرس) پ
  يب درصد اين مواد باشد. ها و ترك تواند تركيب شيميايي در اتمسفر سياره شناسنامة فرستاده شده مي) ت
  3) 4   2) 3  1) 2  ) صفر 1

 باشد؟  چه تعداد از موارد زير صحيح مي - 197
  شود.  رساز مشخص ميدار را جذب كرده و بدين طريق توسط آشكا در تشخيص تودة سرطاني، تودة سرطاني تنها گلوكز نشان )الف

  اي بوده است.  ب) تكنسيم نخستين عنصر ساخته شده در راكتورهاي هسته
U235پ) افزايش فراواني ايزوتوپ 

  سازي ايزوتوپي گويند.  غني را هاي عنصر اورانيم ايزوتوپ  را در مخلوط 92
  كند. يد جذب شده و امكان تصويربرداري را فراهم ميدليل بار يكسان با يد توسط غدة تيروئ ت) يون تكنسيم به

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  
ري از يك بيمار به آن تزريق شود، بعد از يـك  براي تصويربردا اين راديوايزوتوپساعت است. چنانچه  6 يك راديوايزوتوپ پزشكيعمر  نيم - 198

 ماند؟  در بدن بيمار باقي مي اين راديوايزوتوپروز چند درصد از  شبانه
1( /6 25   2 (/12 5  3 (/18 75   4 (25  

 نماد فرضي عناصر هستند.) Dتا  Aاست؟ (حروف  نادرستباشد، كدام گزينه  اي عنصرها مي كه بخشي از جدول دوره با توجه به جدول زير - 199

  گروه  1گروه   2گروه   13گروه   17گروه 
  دوره

D9 C B A3  دوره دوم  
  دهد.  همانند اتم برم در تركيب با فلزها يون يك بار منفي تشكيل مي Dاتم )1
  است.  5با گاز نجيب نئون برابر با  Cهاي اتم  ) اختالف تعداد پروتون2
   اند. گروه همBبا عنصر  20و  12عنصرهايي با اعداد اتمي ) 3
 است.  Cباشد، خواص شيميايي آن مشابه اتم  33برابر با  (As)) اگر تعداد ذرات باردار موجود در هستة اتم آرسنيك 4

هايش باشد، چنـد   تر از شمار پروتون درصد بيش 30هاي آن  كه شمار نوترون ذرة بنيادي دارد. با فرض اين 231، در مجموع Xاتم خنثي  - 200
 هستند؟  نادرست Xمورد از مطالب زير در ارتباط با اتم 

  باشد.  مي 21تواند برابر با  ها مي ها از نوترون ) تفاضل شمار پروتونالف
X ،/2ب) عدد جرمي اتم    برابر عدد اتمي آن است. 3

XHپ) در يون  
H1ها است.( تر از تعداد كل نوترون واحد كم 18ها  تعداد كل الكترون 4

  را درنظر بگيريد.) 1
xت) در صورتي كه عدد جرمي يون 

x A 2 5 هـاي   ر نوترونو شما Xهاي اتم   گاه مجموع شمار پروتون برابر باشد، آن Xبا عدد جرمي اتم  3
 است.  152برابر  Aيون 
1( 3   2 (1   3 (2   4 (4   



 30: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي  آبان 3آزمون  - )2(پروژة 

  
 را ايجاد نمودند. ........هاي گازي به نام  دما، گازهاي هيدروژن و هليم توليد شده پس از مهبانگ، مجموعه ........ با گذشت زمان و - 201

  سياره –) افزايش 4  سحابي - ) افزايش 3  سياره –) كاهش 2  سحابي –) كاهش 1
اي زير است. كدام گزينه نماد شـيميايي   هستهدر واكنش  Aطور مصنوعي ساخته شده، ايزوتوپ  هاي اولين عنصري كه به يكي از ايزوتوپ - 202

Moدهد؟                                 را به درستي نشان مي Aعنصر  H A n  96 2 1
42 1 0 

1 (Tc97
43  2 (Tc98

43  3 (Tn97
42  4 (Tn98

42 
 اند، كدام موارد درست است؟    اش را ذراتي با بار مثبت تشكيل داده از ذرات درون هسته 40كه % X180خنثي اتمدر رابطه با  - 203

  است. 38برابر در حالت خنثي اين اتم  ها ها و الكترون آ) اختالف شمار نوترون
Xهاي يون ب) نسبت شمار الكترون 2 0/هاي آن تقريباً برابر  به شمار نوترون   است. 65

F59واحد از عدد جرمي 121ي اين ذره،  هاي هسته ها و نوترون پ) مجموع پروتون
  بيشتر است.  26

28/ت) تقريباً   دهد. هاي زيراتمي در آن را الكترون تشكيل مي ز مجموع ذرهادرصد  6
  ) آ، پ، ت 4  ) آ، ت3  ) ب، پ، ت2  ) آ، ب، ت1

 در كدام گزينه آمده است؟» ب«و پاسخ درست پرسش » پ«و » آ«هاي  پرسش نادرستپاسخ  - 204
  شوند؟ ميها ساخته  موجود در جهان با استفاده از كدام نوع واكنش Tcآ) 

  شود؟ تيروئيد مي ةب) چه مزيتي باعث استفاده از تكنسيم در تصويربرداري غد
  اي ساخته شد، كدام است؟ پ) نخستين عنصري كه در واكنشگاه هسته

  تكنسيم - مشابه فلز تكنسيم با يون يديد  ةانداز –) شيميايي 1
  ماوراني - ماندگاري كم آن  –اي  ) هسته2
  اورانيم - Tc99مشابه يون يديد با يون حاوي ي  اندازه –) شيميايي 3
  تكنسيم - ماندگاري كم آن  –اي  ) هسته4

 است؟  نشدهدرستي بيان  هاي داده شده نام و نماد شيميايي عنصرهاي موجود به يك از گزينه در كدام - 205
1(Sr ScSe2(RaRn Rb  

 روبيديم ديمرارادونسلنيماسكانديم استرانسيم
  

3(F ON4(SbSi Sn  
 قلع سيميسيل آنتيمواننيتروژناكسيژن فلوئور

Aبا توجه به ذرات  - 206
Z E1 ،A

Z D


1
2 ،A

Z C  وA
Z B2 كدام گزينه درست است؟ ،(A , Z ) 1  

   باشد. Bمكان اتم تواند هم مي C) اتم 1
  است. Eو مشابه چگالي اتم  اندازه الزاماً هم C) چگالي اتم 2
  اي (تناوبي) قرار داشته باشد. در يك خانه از جدول دوره Bد با اتمتوان نمي D) اتم3
  ها برابر باشد. در واكنش Bهاي مبادله شده توسط اتم تواند با تعداد الكترون كند مي ها مبادله مي در واكنش Dهايي كه اتم ) تعداد الكترون4

 هاي زمين و مشتري صحيح است؟  ي سياره دهنده كدام گزينه در مورد تركيب درصد اجزاي تشكيل - 207
  تر از عناصري تشكيل شده است كه اين عناصر روي زمين معموالً به حالت جامد وجود دارند.  مشتري بيش ة) سيار1
  اين عنصر در زمين است. تر از درصد فراواني  ) درصد فراواني اكسيژن در مشتري كم2
  ترين سهم را دارند.  زمين و مشتري بيش ةدهند ) عناصر سيليسيم و هيدروژن به ترتيب در ميان عناصر تشكيل3
  تر است.  هاي زمين و مشتري نسبت به عناصر فلزي بيش ) درصد جرمي عناصر نافلزي در سياره4

 باشد، عدد اتمي اين عنصر كدام است؟ 35واحد و عدد جرمي آن نيز برابر با  1اش،  هاي درون هسته ها و نوترون د پروتوناختالف تعدا Xاگر در عنصر - 208
 تر از تعداد ذرات باردار هسته است.) (تعداد ذرات بدون بار هسته بيش

1 (8   2 (9   3 (18   4 (17   
Aي هاي دو ذره د الكترونتعدا - 209 3 وB 2 هاي ها در اتم ها و پروتون با هم برابر است و اختالف شمار نوترونA وB 2و  3 با به ترتيب برابر 

  »برابر ........ است. BوAخنثي هاي اختالف ........ در اتم«كنند؟  را به درستي تكميل مي ي زير است. چه تعداد از موارد، جمله
   9 –ت) عدد جرمي              4 –ها  پ) شمار نوترون             5 –ها  ب) شمار پروتون             5 –ها  آ) شمار الكترون

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟نيستدر مورد عنصر تكنسيم صحيح  د از مطالب زيرركدام موا - 210

  آ) به علت پرتوزا بودنش در تصويربرداري پزشكي كاربردي ندارد.
  است.  57ها برابر  تعداد نوترون Tc99ب) در

  كنند.  مصرف مياي توليد و  پ) در هرجا كه نياز باشد آن را با يك مولد هسته
  (ب) ) 4  (آ) و (ب)) 3  )پ() 2  (آ)) 1

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. -  آزمون شاهد (گواه)
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  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
  شود. حوزه داده مي ترك ة) بله، قبل از پايان آزمون اجاز1
  ) گاهي اوقات2
  ) به ندرت3
  گاه ) خير، هيچ4

  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


