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معنا شده است؟ نادرستهاي زير  چند تا از واژه -1

: خلـل / روشـني  : فروغ/ صدا زدن : هليدن/ نوعي كفش : ريگ /ي بزرگ كيسه:  توبره/ چهره : سيما/  آواز: طنين«

»رشته: پود/ فروتني : خضوع/ زاري كردن : تضرّع/ افتادگي : تواضع/ آسيب و صدمه 

دو تا) 2سه تا) 1

.ها درست معنا شده است ي واژه مهه) 4يكي) 3

كند؟ ها كامل مي ابيات زير را كدام واژه -2

يافت مرا گلزار و گلشن دوصد سرو آن/ بيرون  كردم  همي ... پا ازكف من )الف

گلي او از ست ا نچيده … بالي بي كس/ ولي  را باغ اين شود مي شكفته گل بس )ب

خوار، خوار )4  خوار، خار) 3  خار، خوار) 2  خار، خار) 1

ممكن است باشد؟ معرّف كدام شاعر بزرگ» تأثير اشعار وي بر موالنا آشكار است«هاي زير، عبارت  از بين گزينه -3

غزنوي سنايي) 4  سعدالدين وراويني  )3  امام محمد غزّالي) 2  عبدالقادر بيدل دهلوي) 1

پرسش كدام گزينه براي پيدا كردنِ جواب مطرح شده است؟ -4

آخر اي خفته سر از خواب جهالت بردار؟:/ گويندت كه مرغان سحر ميخبرت هس) 1

چه باشي چو روبه به وامانده سير؟/ چنان سعي كن كز تو ماند چو شير) 2

كشي؟ چه حاجت به تندي و گردن/ چو كاري برآيد به لطف و خوشي) 3

نگين سعادت به نام تو شد؟/ چه كردي كه درنده رام تو شد) 4

ترتيب كدام است؟ در ابيات زير پس از بازگرداني، به» آيد مي«و »برآرم«عال زمان اف -5

بگستردن دامن آن بر بايد، رحمتم رويز / دودي  آتشين درون زين برآرم گر مجمر چو«

»آوردن پيشت سر ،مرا آيد مي شرم وليكن/  سلمان را نيست نزاعي داري سرم قصد اگر

مضارع التزامي، مضارع اخباري) 2مضارع التزامي، مضارع التزامي) 1

مضارع اخباري، مضارع اخباري) 4مضارع اخباري، مضارع التزامي) 3

فارسي نهم 
كل كتاب

168تا  9هاي  صفحه

دقيقه 10
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.نداردفعل ماضي نقلي وجود ... ي  در بيت گزينه -6

ام فتاده ره سر بر ببين بيا ره سر بر/ سرم  از بنرفت آن برم از برفتي گرچه) 1

ام زاده بار دو هك زان زيادتم خودم ز من/ نفس  اين عشقم  زادة بشد اولمزادة ) 2

ام ساده و لطيف و صاف عاشقان روان همچو/ برد  اسير مرا عشق كافري بالد ز چون) 3

ام پياده چنين گرچه ام گرفته هخانة ش/ ام  كشيده خوشش زلف ام رسيده شهي به من)4

؟نداردكدام بيت تلميح  -7

خوار خون او غير به و آب چو خويش اهل هب/ عشق  ي شكنجه اين دارد رو دو نيل آب چو) 1

من چرا ملك جهان را به جوي نفروشم/  رضوان به دو گندم بفروخت ي پدرم روضه) 2

نرود نظر از هرگز توام خال نقش كه/ شوي  اشكم به ام ديده غم ي ديده سواد )3

س شدآموز صد مدر لهئغمزه مسبه /  نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت) 4

.توان يافت مي... ي  بيات گزينهرا به ترتيب در ا» بخشي و تشبيه نظير، جان مراعات«هاي ادبي  آرايه -8

تو سراي سخن مرغ شد كالم خوش حافظ/ حسن  بهار در كه خاصه عارضت چمني است خوش) الف

دانست مه و ديد ناهيد كه گريست چنان/ چشمم  سحرگهان طالع كوكب جور ز )ب

روز آن باد ياد روز آن خنك/ افروز  جهان و روشن و فرّخ )ج

ج، الف  ب،) 4  ب، الف، ج) 3  الف، ب، ج) 2  الف ج، ب، ) 1

قرابت معنايي كمتري دارد؟ ها كدام گزينه با ساير گزينه -9

ترساني از باران؟ چو سيل از سر گذشت آن را چه مي/ گوي را از من بگو اي خواجه دم دركش  نصيحت) 1

گشت كنان بتر مي كه او به قول نصيحت/  ه باشد نصيحتش مكنيدبه هر طريق ك) 2

حساب فرزندم پدر بگوي كه من بي/  من آن نيم كه پذيرم نصيحت عقال) 3

جوانان سعادتمند، پند پير دانا را/  تر دارند نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست) 4

كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟ - 10

»ندارد به جز آستانت سرم/ طفم بخوان و مران از درمبه ل«

وجود اندر كاري گنه نماند/ جود  مقدار به بخشي جرم اگر) 1

و گر بفكني برنگيرد كسم/ گرم دست گيري به جايي رسم) 2

برنخاست كژي جز من دست از كه/ راست  دست ازم راه بود گر عجب) 3

رست و ترازو مخواهبه دوزخ ف/ وگر خشم گيري به قدر گناه) 4
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عبارت زير درست است؟ هاي فارسي يك از ترجمه كدام - 11

»ي عددبالم فلة ميالدي حومينِ و فجاجة عطرٍرتي زكانَت هدي دايا لَه والتّالميذُ ه جلبسِ ي!«

!اي عطر بود من شيشه يةند و هدآور هايي براي او مي آموزان هديه دو روز بعد و در جشن تولّد معلّم، دانش) 1

!عطر بود هايي براي او آوردند و هدية يكي از آنان شيشة ديهآموزها در جشن تولّد معلّمشان ه پس از دو روز دانش) 2

!اي عطر به عنوان هديه به او داد آموزان شيشه آموزان در جشن تولّد آن معلّم شركت كردند، يكي از دانش بعد از چند روز كه دانش) 3

!بزرگ عطر بود آوردند و هدية من يك شيشة مي هايي را براي او آموزان هديه معلّم كه دو روز ديگر بوده دانش درجشن تولّد) 4

»!تفي يومٍ من األيامِ جاء ستَّةُ صيادينَ و ستَروا حفرةً لصيد الحيوانات و بيعها لحديقةِ الحيوانا«كدام است؟ مقابل، صحيح عبارت  ترجمة - 12

!ها از باغ حيوانات پوشاندند اي را براي شكار حيوانات و خريد آن روزي از روزها شش شكارچي رفتند و حفره) 1

!و فروششان به باغ وحش پوشاندند اي را براي شكاركردن جانوران حفرهدر روزي از روزها هفت نفر شكارچي آمدند و ) 2

!ها به باغ وحش پوشاندند اي را براي شكار حيوانات و فروش آن هشش شكارچي در روزي از روزها آمدند و حفر) 3

!اي را پوشاندند تا حيوانات را شكار كنند و به باغ حيوانات بفروشند ها آمدند و حفره روزي شش نفر از شكارچي) 4

است؟ نادرستكدام عبارت عربي  ترجمة - 13

.در شير تازه وجود دارد C ويتامين: »في الحليبِ الطّازجِ، Cيوجد فيتامينُ «) 1

.در شير خشك وجود ندارد آن ولي: »لكنَّه ال يوجد في الحليبِ المجفَّف،و«) 2

.خورند ها را مي كودكاني كه يكي از اين: »األطفالُ الّذينَ يتناولونَه وحده،«) 3

  !آيد ها برايشان پيش مي در بيشتر مواقع ضعفي در ساق: »!عف في الساقينِفي أكثَرِ األوقات يحدثُ لهم ضَ«) 4

ترتيب كدام است؟ به» !ك كُلَّ البالدأعطَيناأمانةَ الرّجل إلّا بعدما  ما استَرجعنا« عبارتهاي مشخص شده در  فعل ترجمة - 14

پس گرفتيم -نداديم) 2داديم -پس نگرفتيم )1

آمديم -پس نگرفتيم) 4گرفتيم -برنگشتيم) 3

دقيقه 10

عربي نهم

كل كتاب
109تا  1هاي  صفحه
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ترتيب كدام است؟ به» !رياح شديدةٌ ...سحاب في السماء ثُم  ...فَجأةً «ها براي تكميل عبارت  ترين فعل مناسب - 15

ظَهرَت -عصف) 4  نَزلَت -ظَهرَ) 3  نَزلَت -عصف) 2  عصفَت -ظَهرَ) 1

دارند؟ تري بيش هماهنگي» الكَهرباء«و » المطرُ«كدام كلمات به ترتيب با  - 16

1 (ارةُالصةُ) 2  ورةُ، السيالبطّاري ،حابارةُ) 3  السالسي ،حابةُ) 4  السورةُ، البطّاريالص

است؟ تر نزديك» !عنه شُكراً للقُدرةِ علَيهك فَاجعل العفو إذا قدرت علي عدو«فهوم به حديث كدام بيت از نظر م - 17

به اميد عفو خداوندگار/ خاكسار گناه آيد از بندة )1

دوزخ ز من و بهشت از حضرت تو/ عفو خدا كم بود از طاعت تو گر) 2

به چشم عفو و كرم بر شكستگان بخشاي/ اگر توقّع بخشايش خدايت هست) 3

عفو كن، من خود گرفتار توام/ ام بر من مگير گر گناهي كرده) 4

است؟ سبنامنا» !في ذلك الصندوقِ ... ...: قالَ القاضي«كدام گزينه براي تكميل عبارت  - 18

1 (جعلْ نُقودكجعال نُقودكُما) 2  اجعلوا نُقودكُم) 3  اجعلي نُقودكُنَّ) 4  اا

.حروف اصلي تمام كلمات گزينه است ، حرف مشخّص شده جزء... گزينةدر  - 19

)م(تكلُّم  -مالعب -مرور) 2 )ت(توبة  -تعجب -إحتراق) 1

)ت(إبتداء  -ستتارإ -مفاتيح ) 4  )ن(موانع  -نسيان -إنتباه ) 3

»!البنتانِ كانَتا تَكتُبانِ واجباتهما«؟ نيستزمان فعل كدام جمله با زمان فعل اين جمله يكسان  - 20

1 (اهللاِ) 2  !كانا يأكالنِ الطّعام سمعونَ كالمنهم يكانَ فَريق م!

!هااالُجرة كانَت غاليةً و هي ما دفَعت ثمنَ) 4!كانَ العمالُ يصنعونَ بيتاً) 3
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21- What are those girls doing?  

I think … the table. 

1) they set 2) she is set 3) they are setting 4) they setting

22-  Pooya and I are going shopping with Vahid. … are going shopping with … . 

1) We / them 2) We / him 3) He / his 4) We / he

23- Last summer, I … so many new things when I was in my grandparents’ house. 

1) learn 2) learned 3) am learning 4) was learn

24- The number of students in each class is so high that teachers can’t pay enough … to every single 

student.  

1) attention 2) position 3) explanation 4) intonation

25- “It is always amazing for me to see that book in your hand.” 

 “You’re right. This is actually my … novel.” 

1) express 2) interested 3) favorite 4) envelope

26- As I was running, my leg went into a small hole, and I … my ankle painfully. 

1) burned 2) weighed 3) twisted 4) imagined

 

 

 

 Savannah and Charlotte worked really hard all summer to prepare for the end of 

summer picnic. Savannah grew tomatoes and green peppers in her garden. Charlotte lives 

on a farm, and since the spring, has been growing corn, lettuce, and grapes. A week before 

the picnic both girls harvested and packed their produce. They decided that all of their hard 

work deserved a reward, so they charged others for their produce. Savannah charged one 

dollar for one tomato or green pepper. Charlotte charged one dollar for a head of lettuce, 

fifty cents for an ear of corn, and five cents for a grape.  

27- The word “harvest” is closest in meaning to … . 

1) plant 2) pick 3) produce 4) grow

28- Charlotte grew … for the end of summer picnic.  

1) tomatoes 2) corn 3) lettuce 4) both 2 & 3

29- Where does Charlotte live? 

1) In a desert 2) On a farm 3) In the circus 4) On a boat

30- If you were to go to the picnic and purchase 1 tomato, 1 pepper, 2 ears of corn, and 4 grapes from 

the girls, how much would it cost? 

1) $2.20 2) $2.50 3) $3.20 4) $3.50

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 21-26 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.

گليسي نهمنزبان ا
كل كتاب

133تا  15هاي  صفحه

دقيقه10

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). 
Then mark the correct choice on your answer sheet. 
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نهم رياضي

ي  مجموعه هاي زيرمجموعهتعداد  - 31    A , , , , , 1 2 1 2 2 ، كدام است؟1

1 (4  2 (6  

3 (8  4 (12  

؟شود، كدام است 11ها  كه در پرتاب دو تاس، اعداد رو شده برابر باشند يا مجموع آن احتمال اين - 32

1 (3
102 (2

9  

3 (4
114 (5

12

aگوياي عدد، aبه ازاي چه مقداري از - 33
1بين20

2و2
گيرد؟ قرار مي5

1 (11  2 (9  

3 (7  4 (3  

دهد؟ چه عددي را نشان مي Bي در شكل زير، نقطه - 34

1 ( 4 13

2 ( 7 13

3 ( 4 13

4 ( 7 13

؟نيست درست گزينهكدام  - 35

.اش برابر است رينهقدرمطلق هر عدد حقيقي با قدرمطلق ق) 1

.ها است ي آن قدرمطلق اعداد حقيقي منفي، برابر با قرينه) 2

.همواره مثبت است ،حقيقي دقدرمطلق اعدا) 3

.مثبت با خود آن عدد برابر است حقيقيقدرمطلق هر عدد ) 4

چند درجه است؟ x مقدار، مقابلدر شكل  - 36

1 (10  

2 (12  

3 (14  

4( 15

دقيقه35

كل كتاب
 143تا  1هاي  صفحه

.در ابتداي تابستان باشد خودتانوضعيتازهدف نهايي شما در تابستان بايد جلوتر بودن
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چند درجه است؟ x مقدار. اند نهشت شكل زير، دو مثلث هم در - 37

1 (52 

2 (55 

3 (65  

4 (73   

Aدر شكل زير  - 38  58 ،BM BD  وCN CDي  ، زاويهMDN جه است؟چند در

1 (58 

2 (59  

3 (61  

4 (62  

6ي عبارت خالصه شده - 39 32 12 0 752 4( ) ( ) ( / )  كدام است؟

1( 2
3  2 (3

2  

3 (2  4 (3  

x)مقابل، كدام است؟ اعدادي منفي باشند، حاصل كسر xو  yاگر  - 40 y)

(x y)





2

33

1 (12 (1  

3 (x y4 (2
3

Aاگر  - 41 x(x )  Bو  2 (x )(x )  2 Aحاصل باشد، 4 Bبرابر است با:

1 (4    2 (6  

3 (8  4 (10  

xعبارت  ي در تجزيه - 42 x x  3 23 4 وجود دارد؟ متفاوت چند عامل 12

1 (2    2 (3  

.شود تجزيه نمي) 4    4) 3

متر بيشتر باشد، حداقل مقدار طبيعي عرض اين مستطيل برابـر سانتي 33اگر محيط اين مستطيل از . باشد مي 2به  5نسبت طول به عرض مستطيلي  - 43

:است با

1 (5  2 (10  3 (4 4 (9  
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2كدام باشد تا خطي كه از نقاط aمقدار  - 44
2 20A
a
 

   
3و 

2B
a
 

   
گذرد از مبدا عبور كند؟ مي 

1 (6  2 (7  

3( 6-  4 ( 7-  

از گذرندهخط  - 45 
  

4
yو موازي با خط 2 x 2 ؟گذرد مي  ، از كدام نقطه4

1 ( 
  

2
42 ( 

  

6
1

3 ( 
  

8
14 ( 

 
 

10
2  

xاگر  - 46 y 2 2 xو  16 y    ؟دام استك xy2باشد، حاصل 8

1 (24  2( 30  

3 (16  4( 20  

)xي عبارت خالصه شده - 47 )( x)
x x


 

 
6 5 21 2 كدام است؟4 ،(x , ) 2 4

1 (x  22 (x 1

3 (x 14 (x  2

3در تقسيم - 48 24 8 11 2 1( x x x) ( x )   1اي خارج قسمت به ازاي ، مقدار چندجمله
2x كدام است؟

1 (3-  2 (1-  

  1) 4 صفر) 3

ترين مكعب درون يك كره چه نسبتي از حجم آن كره است؟ حجم بزرگ - 49

1 (3
22 (2 3

3

3 (3 2
44 (2 2

3

2اي به ارتفاع سطح كل استوانه - 50
Rي قاعده و شعاعR چند برابر سطح جانبي آن است؟

1 (4  2 (6  

3 (2  4 (3  
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نهمعلوم 

بندي عنصرها صحيح است؟ هاي جدول طبقه و ستون )سطرها(ها  رديفكدام مطلب در مورد  - 51

.يابد در هر ستون از باال به پايين عدد اتمي كاهش مي) 1

.شود افزوده مي داراي الكتروناز چپ به راست بر تعداد مدارهاي  )سطر(رديف  در هر) 2

.استوت عدد اتمي هر عنصر با عنصر قبلي و بعدي يك واحد صحيح تفا  )سطر(رديف در هر ) 3

.ثابت است داراي الكتروندر هر ستون از باال به پايين تعداد مدارهاي ) 4

xواكنشبا توجه به  - 52 y z m  2 2 1و جرمyجرمz، اگر جرم 2
2 x جرمyجرم ،m چند برابر جرمz  خواهد بود؟)x

.)شوند به طور كامل در واكنش مصرف مي yو

1( 2  2 (4  

3 (1
2  4 (3

2

اگر در دماي كنترل شده، مخلوطي شامل تركيبات زير را جهت جداسازي اجزاء وارد اين برج تقطير كنند،. باشد شكل داده شده قسمتي از برج تقطير مي - 53

؟يستن رتباط با آن صحيحيك از مطالب زير در ا كدام

1(  CH4ترين مقدار را در برش  در حالت گازي، بيشA دارد.

هاي سبك و سنگين در بخار مايع شـده قدار هيدروكربندر صورت عدم خروج مواد از برج، اگر تمام مخلوط تبخير شود و مجدداً به مايع تبديل گردد م) 2

.نسبت به مايع قبل از تبخير يكسان نخواهد شد

Cتوان دو تركيب  ي تقطير ساده مي به وسيله) 3 H6 Cو  14 H9 .طور كامل از يكديگر جدا كرد تقريبا بهرا 20

Cترين مقدار  د بيشتوان شاه مي Bدر برش ) 4 H9 .بود ها هيدروكربننسبت به ساير  20

اگر همـين اتومبيـل همـان مسـير را در برگشـت بـا تنـدي. پيمايد كيلومتر بر ساعت مي 80اتومبيلي مسافت بين اروميه تا تهران را با تندي متوسط - 54

1/كيلومتر بر ساعت طي كند، نسبت به مسير رفت 95متوسط مسافت بين اروميه تا تهران چند كيلومتر است؟. ساعت زودتر به مقصد خواهد رسيد 5

1( 640  2 (760  

3 (/902 .مسأله كافي نيستاطالعات ) 4 5

CH4  C H9 208 18C H  C H7 16  C H6 فرمول مولكولي هيدروكربن14

C 168  C151  C125  / C98 5  C68  جوش دماي

دقيقه35

كل كتاب
 165تا  1هاي  صفحه



12: ي صفحهدهم رياضيآزمون 97تير  22 آزمون -)تعيين سطح(ي  پروژه

4/كيلومتري مستقيم بين دو شهر را در مدت  90ي سواري فاصله  دوچرخه - 55 كيلومتر بر ساعت در راستاي 24وي با سرعت ثابت . پيمايد ساعت مي 5

مدت كل توقف او چند دقيقه است؟. هايي هم دارد خستگي، توقف زند، اما براي رفع شمال به جنوب ركاب مي

1 (80  2 (45  

3 (30  4 (15  

/mكيلوگرم شتاب mبه جرم Fخالصنيروي  - 56
s21 m)و به جرم 2 ) mكيلوگرم شتاب 2

s21 دهد مي.F چند نيوتون است؟

1 (10  2 (12  

3 (20  4 (24

/mشتاب Fي خالي تحت اثر نيروي خالصي به بزرگي يك جعبه - 57
s21 دهيم، جعبه و آجر تحت اثر همان وقتي آجري درون اين جعبه قرار مي. گيرد مي 5

/mشتابي به بزرگي، نيرو
s20 جرم آجر چند برابر جرم جعبه است؟. خواهند گرفت 5

1 (/1 برابر 2) 2برابر 5

برابر 4) 4برابر 3) 3

دهد؟ تر در چه مناطقي رخ مي ها بيش حركت امتداد لغز ورقه - 58

فشاني مناطق آتش) 2    ها ي قاره حاشيه) 1

ها بستر اقيانوس) 4    محل فرورانش) 3

تر است؟ كم ها، گزينههاي زير احتمال تشكيل فسيل نسبت به ساير  يك از محيط در كدام - 59

معدن نمك) 2 صمغ گياهان) 1

بيابان) 4 يخچال طبيعي) 3

ترين وجه روي يك سطح افقي قرار دهيم، اگر اين مكعب مستطيل را از بزرگ. نيوتون است 15متر و وزن آن سانتي 10و 4،5ابعاد مكعب مستطيلي - 60

شود؟ فشار وارد بر سطح چند پاسكال مي

1 (7500  2 (30  

3 (3000  4 (75  

ي ، دو برابـر شـعاع قاعـده   Bي ي اسـتوانه  اگـر شـعاع قاعـده   . روي سطح افقي قـرار دارنـد  ي خود  از سمت قاعده Bو Aوزن ي توپر و هم دو استوانه  - 61

است؟ Bي استوانه وارد بر سطح از طرفچند برابر فشار  Aي استوانه وارد بر سطح از طرفباشد، فشار  Aي استوانه

1 (1
2  2 (1

4

3 (2  4 (4

ي ترازي وضعيت علمي و نمرهكنند  خواني مي هاي سال آينده را پيش درسآموزاني كه در فصل تابستان تعدادي از  دانش
 .اند هاي خود دارند كه صرفاً نگاه به گذشته را خوانده كالسي ي بهتري نسبت به هم بهتر و رتبه
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را به Cو A،Bاگر فشار ناشي از مايع در نقاط. يكسان است ها لولهدر ظرفي مطابق شكل زير، مقداري مايع ريخته شده و سطح آزاد مايع در تمامي  - 62

نشان دهيم، كدام رابطه صحيح است؟ CPو AP،BPترتيب با

1 (A B CP P P 

2 (A B CP P P 

3 (A B CP P P 

4 (A B CP P P 

سطح با پيستون كوچك در حال كيلوگرم در يك تراز هم 360به پيستون كوچك، جسمي به جرم N100در يك باالبر هيدروليكي، اگر با اعمال نيروي - 63

N(gن كوچك كدام است؟ تعادل باشد، نسبت قطر پيستون بزرگ به قطر پيستو )
kg

 10

1 (5   2 (/3 6

3 (6  4 (36  

بايد چند نيوتون باشد تا اهرم در حالت تعـادل (E)ي نيروي محرك صورت، اندازه در اين. نيوتون است 150ي نيروي مقاوم در اهرم شكل زير، اندازه - 64

قرار گيرد؟

1 (60  2 (100  

3 (225  4 (375  

.است. . . ي آن جسم در بعد از ظهر  شود و طول آن از سايه تشكيل مي. . . سم در كشور ايران رو به ي يك ج هنگام ظهر سايه - 65

تر كوتاه -شمال) 2 بلندتر -شمال) 1

بلندتر -جنوب) 4 تر كوتاه -جنوب) 3

. . .  ويروس ايدز - 66

.سالم نيست تا هنگامي كه فرد عالمتي از بيماري را نشان نداده، قابل انتقال به افراد) 1

.تواند منتقل شود مايعات خارج شده از بدن فرد مي ي همراه با همه) 2

.ايمني را ضعيف كند دستگاه سفيد هاي  گويچهتواند با از بين بردن  مي) 3

 .شود ايجاد عاليم مي  در فرد آلوده شده در مدت حداكثر يك سال سبب) 4
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تك لپه و دو لپه صحيح است؟ گياهان هاي ذكر شده براي ي ويژگي در كدام گزينه همه - 67

1 (

2 (

3 (

4 (

؟گيرد نمييك از جانوران زير در گروه خارپوستان قرار  كدام - 68

ي شني سكه) 2 توتيا) 1

شقايق دريايي) 4 ي دريايي ستاره) 3

شوند؟ بندي مي ي پستانداران طبقه در رده، چه تعداد از جانوران زير - 69

»پوس، خرس، انسان، وال، كوسه، خفاش تيپال«

پنج) 2شش) 1

سه) 4 چهار) 3

است؟ نادرستيك از موارد زير  كدام - 70

».... ، جاندار انگل ممكن است انگلي ي در رابطه«

.درون بدن ميزبان زندگي كند) 2    .روي بدن ميزبان زندگي كند) 1

.به ميزبان نه سود برساند و نه زيان) 4  .دتوسط جاندار همزيست ديگر با ميزبان نابود شو) 3

دو لپهتك لپه
هاي منشعب رگبرگ  هاي موازي رگبرگ

5 يا 4 تعداد گلبرگ مضرب  3تعداد گلبرگ مضرب 
آوندهاي ساقه در يك حلقه  آوندهاي ساقه در چند حلقه

دو لپهتك لپه
هاي موازي رگبرگ  هاي منشعب رگبرگ

5تعداد گلبرگ مضرب   3تعداد گلبرگ مضرب 
قه در يك حلقهآوندهاي سا  آوندهاي ساقه در چند حلقه

دو لپههتك لپ
هاي منشعب رگبرگ  هاي موازي رگبرگ

5تعداد گلبرگ مضرب   3تعداد گلبرگ مضرب 
آوندهاي ساقه در چند حلقه  آوندهاي ساقه در يك حلقه

دو لپهتك لپه
هاي منشعب رگبرگ  هاي موازي رگبرگ

3تعداد گلبرگ مضرب   5تعداد گلبرگ مضرب 
آوندهاي ساقه در يك حلقه  آوندهاي ساقه در چند حلقه



شود؟شود؟ آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي ):):سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي   

.ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا

روع به موقعـش

هاي علمي در ابتداي گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294

)ي نظرخواهي آمده است برگه

.شود س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ پاسخ) 2.شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1

.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4  .شود نميهاي علمي رأس ساعت آغاز  گويي به سؤال پاسخ) 3

رينـمتأخ

شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295

.داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1

د اما نه به طور كاملشو اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2

.شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3

.ودش نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

انـمراقب

كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296

ضعيف) 4   متوسط) 3                 خوب) 2     خيلي خوب) 1

ترك حوزه –پايان آزمون 

شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297

گاهي اوقات) 2  .شود ي ترك حوزه داده مي آزمون اجازه بله، قبل از پايان) 1

گاه خير، هيچ) 4    به ندرت) 3

امروز  ونـارزيابي آزم

كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298

ضعيف) 4  متوسط) 3                خوب) 2  خيلي خوب) 1


