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 كند؟ ابيات زير را كدام واژه كامل مي - 1
  تر است   جوان يبخت بخت جوانش از همه/  شه كه وقت كار نيد ناصر ،تخت يدارا«
 »تر است جـمالش از همـه نوري عيان نور..... / از هـمـه قـصـري  شـاللـر جـصـق
  غبطه) 4  تر رفيع) 3    جنود) 2  صداقت )1

 وجود دارد؟ اشتباه هاي زير، چند در معنا كردنِ واژه - 2
: ـ مشيت كردن درخواست: خوان ـ استدعا قرآن: فراموشي ـ مقري: دلهره ـ نسيان: زمين پست ـ رعب: خور«

  »كنه
  يكي) 4  دو تا) 3    سه تا) 2  چهار تا )1

 اماليي هست؟  نادرستيدر متن زير چند  - 3
ها چه  نآ. سازد ي خود سنگري ميي برايك رزمندة روستايي فريماني در ميان خاك نشسته است و با يك بيل دست«

معناي آن كه در نماز پيشاني بر خاك . اند و خاك، مظهر فقرِ مخلوق در برابر قناي خالق است اُنسي با خاك گرفته
ها سالم كن؛ دستشان را بفشار و بر  برو به آن. رب نداريخاك اُنس نگيري، راهي به مراتبِ قگزاري، همين است و تا با  مي

ها مجاحدان راه خدا و علمداران آن تحول عظيمي هستند كه انسان امروز را از بنيان تغيير  آن. ه بزنبوصپهنشان شانة 
  ».دهد مي

  يكي) 4  دو تا) 3    سه تا) 2  چهار تا )1
 اماليي دارد؟  نادرستيكدام بيت  - 4

 دعاي پير مغان ورد صبحگاه من است/  من است حميخانه خانقا ةمنم كه گوش )1
 نواي من به سحر آه عذرخواه من است/  چنگ صبوح نيست چه باك ةنم تراگر) 2
 جز اين خيال ندارم خدا گواه من است/  ام وصال شماست غرض ز مسجد و ميخانه) 3
  گاه من است فراز مسند خورشيد تكيه/ از آن زمان كه بر اين آستان نهادم روي ) 4

 هاي مضارع كدام بيت است؟  ترتيب نوع زمان فعل مشابه  هاي مضارع بيت زير، دقيقاً ترتيب نوع زمان فعل  - 5
  »به پيام آشنايي بنوازد آشنا را/ همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي «

  ز شوق در دل آن تنگنا كفن بدرم/ به خاك حافظ اگر يار بگذرد چون باد ) 1
  فراقكران  ز موج شوق تو در بحر بي/ بسي نماند كه كشتي شوق غرقه شود  )2
  ور به تيغم برند بند از بند/ م پيوند تو اي دوست نگسلاز  )3
  نه عاقل است كه نسيه خريد و نقد بهشت/ گويد  چمن حكايت ارديبهشت مي )4

 ي گروه اسمي هستند و نه هسته؟ ي ابيات زير وابسته هاي قافيه چند تا از واژه - 6
   ان شما نيز بگذرداين عوعو سگ/ در مملكت چو غرّش شيران گذشت و رفت ) الف
  هم بر چراغدان شما نيز بگذرد/ ها بكشت  بادي كه در زمانه بسي شمع) ب
  ناچار، كاروان شما نيز بگذرد/ زين كاروانسراي بسي كاروان گذشت ) ج
  تأثير اختران شما نيز بگذرد  / اي مفتخر به طالع مسعود خويشتن   )د
  كمان شما نيز بگذرد تا سختي/ بر تير جورتان ز تحمل سپر كنيم ) ه
  هر پنج تا )4  چهار تا) 3    سه تا) 2  دو تا) 1

  است؟  كمترها از بن مضارع استفاده شده است  هايي كه در ساختمان آن در متنِ كدام گزينه تعداد واژه - 7
  .كند ميبيان زي، ستي ستمو  خواهي دادگري، عدالت ي هبخش يا انتقادي خويش را دربار گاهيها، تفكّر آ نويسنده در اين متن) 1
  .خواند ميفرا ناپذيري در برابـر ظلم، سـازشي و را بـه ايسـتادگ گانخوانند و است خواهان زاديآفرياد مظلوميت  ها اين متن) 2
  .خيزد يك ملّت يا جامعه به مبارزه با عوامل اسـتبداد و اسـتكبار داخلي يا تجاوز بيگانگان برمي است كه هنگامياين، مربوط به ) 3
 .تخواهـي و دعـوت به مبـارزه و پايـداري در برابر بيدادگران اس زاديآ ادي وآزستايش ، ها ها يا نوشته سرودهاين موضوع اصلي  ) 4

  ؟   نداردي غيرساده  كدام بيت جمله - 8
 بريد تيغ اجلش از تو تواننده كه ب/  مذهب عشق پيوند كسي باشد در سست) 1
  ده روز كشيده ب ]نيز[رود و  ي ميا هفته/  د پندارمبي تو يك لحظه كه بر من گذر  )2
 كاعتراضي نكند بر سخن پير مريد/  جان حكم كند دوست خالفش نكنمه گر ب  )3
  چنان شمع توان روي تو ديده چنين شب ب در/  بيا شمع وصالي بفروز شب هجر در) 4

  داشته باشد؟  اليه مضافدر ابيات زير چند گروه اسمي هست كه دو  - 9
  :آن هم كليم، با تو بگويم چه سان گذشت/ دناميِ حيات دو روزي نبود بيش ب«

 »روز دگر به كندن دل زين و زان گذشت/ روز صرف بستن دل شد به اين و آن يك 
  چهار تا) 4    سه تا ) 3    دو تا) 2    يكي) 1
 توان نسبت داد؟ را ميچند تا از ابيات زير هر دو نوع استعاره  به -10

 ها رها شد عنان طاقت از كف/ ن بت باالبلند خرام آاز ) الف
 جان شيرين به دست عقل سپار/ راه عشقش به پاي عقل سپر ) ب
 سنگ راهم كرد بخت رهزنم/ گهر كز ديده شد در دامنم هر ) ج
 چه داري ز بهر كسان  نگه مي/ خور و پوش و بخشاي و راحت رسان ) د
     شد و قدر خواهدكه قضا بخ/ ميسر شود به كوشش و رنج آن ) هـ

  چهار تا  )4    سه تا  )3    دو تا )2    يكي  )1
  

 

 )1(فارسي

  )1(فارسي 
  ادبيات پايداري،

ادبيات انقالب اسالمي  
) شكن دريادالن صف(

  83تا  60 هاي صفحه
  )1( نگارش

 گونه، هاي گزارش نوشته   
، )1(ي ذهني  نوشته 

  يساز جانشين
  83تا  56هاي  صفحه

دقيقه 20
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 .ردپاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دا )شاهد(آزمون گواه   
  
      ؟است نرفته به كار» تشبيه«در كدام گزينه  -11

  .جاست نيهم عشق؟ ؟ييجو يم چه. است خيتار ي همه يتجلّ ي نهيآ نجايا و است نمانده حمله شروع به شيب يساعت )1
  .دارد حكومت است، مانيا حاصل كه يشآرام خدا، مجاهدان قلوب ي معركه در كه آن حال )2
  .بوديم دشمن آتش گرفتار باز، دشت كي انيم در. كند يم جا جابه را خاك ،جهاد يبلدوزرچ )3
  .ختيفرور كسرهي دشمن يدفاع خطوط ديشب. دارد بيعج يدرخشش نيمؤمن ي نهيس آسمان در فتح آفتاب )4
    ؟كدام بيت حسن تعليل عاشورايي دارد -12

  كـو را حـرارت از جـگـر مـاتـم شماست/ زرد است روشن اسـت  كه دليل ينقنديل از ا )1
  در ساعتي كه آن جگر تشنه آب خواست! / آتش، عجب، كه در دل گردون نيوفـتاد )2
  ي ما هـر آن سـري كه نشد خاك آستانه/ ز دست حادثه پامال شد به صد خـواري  )3
  يار مهرباني بهتر از خورشيـد نيست هيچ/ تر  تر شدم گرديد با من گرم هرچه عريان )4
 .كند نيز همان را بيان مي... ي  كند كه بيت گزينه اي در روز عاشورا اشاره مي ي زير به نكته بخش نخست قطعه -13

  » و صداقت/ به پاسداري از حقيقت/ اي ي روشن وجدان تاريخ ايستاده در گوشه/ تو تنهاتر از شجاعت«
    كـشـتـه بـه تيغ قهر تو را لشكر جفا/ تـــويـــي  پيمبرنسبشـاه امـام نـسـل  )1
  فـرد وحـيـد مـانـده در آن موضع بال/ خـويش و تبار او شده از پيش او شهيد  )2
  گويان كه چيست درد حسين مرا دوا/ دل  در پيـش مصطفي شده زهراي تنگ )3
  ـرزنـد پـادشاي پـيـمـبـر و ف پـرورده/ اند  دل در جـهان مبند كز او جان نبرده )4
    ؟ ارتباط معنايي داردي زير  بيت كدام گزينه با قطعه -14

  »ي شهادت است هركس را كه تشنه/ آشاماني و بشريت راهگذار را مي/ با جامي از فرهنگ/ اي در گذرگاه تاريخ ايستاده/ بر تاالبي از خون خويش«
  ـرم شود هـباعيشم شود منقص و عـم/ هرگه كه يادم آيد از آن سـيـد شـهـيـد  )1

  وفـا نــفرين بـي لعنت بر اين جــهان به/ در آرزوي آب، چــون اويــي بــداد جــــان 
  هــا انــدوخـــتـم ز آتـش او شـعـلـه/  رمــز قــرآن از حـسـيـن آمــوخـــتم )2

  تـازه از تـــكـبـيـر او ايـمــان هـنـوز/ اش لــرزان هــنـــوز تــار مــا از زخـمــه
  آفرين رسيد تـــا دامـن جـالل جـهان/ غبار  كار، كĤنكرد اين خيال وهم غلط  )3

  مالل او در دل است و هيچ دلي نيست بي/ هـسـت از مــالل گــرچـه بري ذات ذوالجالل 
  دل خــوبــان عــالــم را وفـــا كــو/ بـيـنـم دوا كو  جــهـان پــردرد مــي )4

  شـهـيـدي چـون حـسـيـن كربال كو؟/ پـرشـهـيـد است  سـراســر جــمـله عـالـم
   در كدام بيت آمده است؟» خدا قسم، خدا را به علي شناختم من به/ دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين «مفهوم بيت  -15

  ز از آفتشـيـرهـپـو روي ازو بتاب و بـت/  شــود در دلـي بــلـالف عـت خــآف هركـه) 1
  شـتـقـقيــن و حـقيـق يـم به حـتـخـاشنـب/  قــام حـود امــه جــه بـرا كداي ــت خـنّـم) 2
 جز جهل و نحس نيست نشان سالمتش/  گمان ت بيـول اسـج رسـنـدوي گـاو عـر كـه) 3
  شـــتـر واليـنبـم ز مــدير خـــروز غ/ ه پيمبر كه را سپرد ـر كـگـاي م هـه نـآگ) 4
    با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟» تأثير اختران شما نيز بگذرد/ ويشتناي مفتخر به طالع مسعود خ«بيت  -16

  عادل برفت و نام نكو يادگــــار كــــــرد / ي زشت از او بــماند  ظالم بمرد و قاعده) 1
  مشت خاكي به تو اي باد سحر خواهد ماند/ زين گلستان كه به رنگيني آن مغروري ) 2
  يــــــار درآمــــد ز در بــه طالع مسعود/ رحــــــمـت ي همت برآمد آيت  قرعه) 3
  پيش خورشيد محال است كه پيدا آينـــد/ اختراني كه به شب در نظر ما آيــــند ) 4
 ؟ارتباط معنايي دارد» جز شرمندگي حاصلي نبود به حاصل بي/ بيد مجنون در تمام عمر سر باال نكرد«بيت كدام گزينه با بيت  -17

    دلـي نـدارم و سـودايــــي وصـال تــوام/ دلـيِ خـود گـداخـتـم بـيـدل  ـيبز شـرم  )1
      تري تا زبان اندركشد سوسن كه تو سوسن/ رو از شرم قدت قد خود پنهان كند تا كه س )2
  ثمر خود داريم خـجـلت از نـخل دل بـي/ كام  رديد و نشد طفلي از او شيرينخشك گ )3
  ي آن سـرو قباپوشش باد شـرمي از جـلوه/ با تن عريان به چمن ـر جـلوه كند سـرو اگ )4
  ؟نداردبا كدام بيت قرابت » اال بذكر اللّه تطمئن القلوب«ي  مفهوم آيه -18

  وستا از عالم شد مطمئن ــينفس وــــــچ/  دوست بود المــــــع ينــــدشم اشدـــنب )1
  ميديگز يجا يو ي هيسا فــــكن در پس/  ودــــب داــــخ ادي با نه چه هر دل ز ميراند )2
  بس و است دالرام از آرام دل در را عاشقان/  رارـق مردن از رديگ بسمل مرغ چون دلم يك )3
  نزنم دم خدا به توكل ز زـــــج نيا از بعد/  داـخ اديــــ از دل البتّه شود ــيم طمئنـم )4
    مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟ -19

  هست و باد زانيگر من از يآسودگ و طاقت/  را آرام احلـــس ديــــنجو ا،يدر نيا موج )1
  ما يمو به مو تپش است خفته موج چون/ ي دنيآرم ما قسمت ستـــــين و ميرـــبح )2
  انداخته نهان و دايپ به ايدر نيا وجــــــم/  سـنف هر صورت و يعنـم گوهر صدهزاران )3
  ميگذاشت ايدر به شيخو كار و مــــيموج/  ميكن يمـن دوران شاكـــــكش از شكوه ما )4
  تناسب دارد؟» .جا كه هست، يك گام فراتر آيد خدايش بيامرزاد كه هر كسي از آن: معرّف بر پاي خاست و گفت«مفهوم كدام بيت با عبارت  -20

  خاك مركز از افتهي سكون تو يكو به تا/  فلك پرگار وــچ كرد حركت دل ها سال )1
  فراتر ننهد خود رزـــــــــم از پا هـــك/  تر و تازه دـــــــباش روـــــس رو آن از )2
  ييسرانداز سر قــــعش افتي حركت كز/  نفسرد روان آب كه آن از باش حركت در )3
  ندارد امــب بـــل يپروا كه است يمست/  فراتر يپا نهد كه هر خود ي هياــــــپ از )4
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  …سرباز : »!ة له حتّي يلتئم جرحهبيصفت الطّالّتي و يأكُلُ األدويةَ لجنديكان ا«: رجمةح في التَّالصحيعين  -21

  !داروهايي را كه پزشك تجويز كرده بود، خورد تا زخمش خوب شود )1

  !هايش بهبود يابد خورد تا زخم داروهاي تجويز شدة پزشكش را مي) 2

  !خورد تا زخمش بهبود يابد تجويز كرد، ميداروهايي را كه پزشك برايش ) 3

  !تش التيام يابدخورد تا جراح ويز كرد، ميه پزشك برايش تجكدارويي را ) 4

  ما هو الصحيح في التّرجمة؟ -22

  !دهد ميسختي حركت  بهرا آن مصدوم دستش : »!يحرِّك ذلك المصدوم يديه بِصعوبةٍ« )1

2 (»ل ظالمهذه المنة تُحوصابيح الملو ضيءكند تبديل مي روشنايي روزتاريكي شب را به  ،هاي رنگارنگ اين چراغ: »!اللّيل إلي نهارٍ م!  

3 (»إنّي ل ن خيرٍ فقيرٌربم إلي گمان به آن چه از خير فرستادي، نيازمندم ، من بيمپروردگار: »!ما أنزلت!  

  !يكديگر را بشناسيدبه سالن مدرسه برويد تا  ،آموزان ي دانشا: »!يا طلّاب، اذْهبوا إلي قاعة المدرسة لتَعارفوا«) 4

  :التّالية في العبارات الصحيحة رجمةالتّعين  -23

  !شود موجود در زير چشمان ماهي فرستاده مي هاي ها از باكتري نور زير آب: »!ريات تحت عيون األسماكياألضواء تحت المياه تبعث من البكت« )1

2 (»رُسيي ي األرضِفاء فرَالع رونَنظُو ي نگرند ت به آفريدگان خدا ميگردند و با دقّ عارفان در زمين مي: »!اهللا دقيقاً في مخلوقات!  

  !تواند فقط ده دقيقه بخواند ساعت ميزرافه در هر هشت  :»!دقائق فقط عشرَ ثماني ساعات كلّ رافةُتنام الزَّ«) 3

  !سفر علمي بنويس ازرا  خاطرات زيبايت ،دخترم: »!تك الجميلة من سفرتك العلميةأكتبي بنتي ذكريا«) 4

  :لمترجمة هذه الج في أالخطميز  -24

1( »يذهبنَ السي ناتسبرد مي بينها را از  ها بدي گمان خوبي بي: »ئاتإنَّ الح!  

  !گيرد م ميها آرا خدا دلآگاه باش با ياد : »اهللاِ تطمئنُّ القلوب بذكر أال«) 2

  !دانم دانيد مي چه را كه نمي گفت همانا من آن: »قالَ إنّي أعلم ما ال تعلمون«) 3

4 (»نَ اهللاُ إليكأحسنيكي كرده بود توگونه كه خدا به  همان نيكي كن: »ن كما أحس!  

  :»العميل«عين توضيحاً صحيحاً حول  -25

  !األعداء من يعمل لمصلحة) 2    !المصنعالشَّخص الَّذي يعمل في  )1

  !ينصحهمو  عبذي يأمر الشّرئيس البالد الّ) 4    !تعرَّفنا البعض علي البعض األخر) 3

دقيقه 10)1(زبان قرآن ،عربي

 لميالس شالتّعاي  
  »هذا خَلقُ اهللاِ« 

  5متن درس 
 50تا  35هاي  صفحه
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  »...!و ليس ... فهو ... نَفهم من كالمِ سيدنا القائد أنَّه من رأي أحداً يدعو إلي «: عين الصحيح للفراغات في العبارة التّالية -26

    عامالً -العميل - فرقةالتَّ) 2    صديقاً -العميل -الوحدة )1

  عميالً -الصديق -الوحدة) 4    عميالً -الصديق - التَّفرقة) 3

  ريفة؟ية الشَّمن مفهوم هذه اآل األقربما هو  -27

  »…و عباد الرَّحمن الّذين يمشون علي األرض هوناً «

  درهرو آن است كه آهسته و پيوسته رو/ رهرو آن نيست كه گه تند و گهي خسته رود  )1

  هرگز نخورد آب زميني كه بلند است/ گر طالب فيضي ا افتادگي آموز) 2

  !آب كه از سرگذشت، چه يك وجب، چه صد وجب) 3

  !روي به تركستان است اين ره كه تو مي) 4

  :عين الصحيح حسب معني الفعلَينِ -28

  بخواهيد آمرزش: تغفَرواإس /شود مي همانند: يتَشابه) 2    بنشان: أجَلس /كرد نگاري نامه: كاتَبت )1

  فرستاد: أرسلَ /آوريد بيرون: نَجرَأخ) 4    كنيد شاد: فَرِّحوا /كرد دادوستد: تعاملَ) 3

  :للجمع المذكّر المخاطب» مونَيسلِّ«ن م عين األمر -29

  تُسلِّمونَ) 4  سلَّموا) 3  سلِّموا) 2  تَسلَّموا )1

  :التّالية حول األفعال الخطأ عين ما يمكن أن يكونَ -30

  »تفعل«مذكر مخاطب، مزيد ثالثي من باب  فعل أمرٍ، مفرد: »تَفضَّلْ«) 2  بزيادةِ حرفينِفعل ماض، مفرد مذكر غايب، مزيد ثالثي : »امتلَك« )1

  »تَفعل«مزيد ثالثي من باب د مؤنث غائب، فعل مضارع، مفر: »تَتأثَّرُ«) 4  حرفينِ ، مزيد ثالثي بزيادةِمثني مذكر مخاطبفعل أمرٍ، : »استمعا«) 3
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ها، در زمرة  عمران، همة موارد زير از جملة كارهايي هستند كه با انجام دادن آن سورة آل 135تا  132طبق آيات  -31

 . … به استثناي ،گرفت بهشتيان قرار خواهيم

  طلب آمرزش هنگام ارتكاب به عمل زشت) 2    فرو بردن خشم )1

  ها و عهدها رعايت امانت )4    گري و تنگدستيانفاق كردن هنگام توان )3

 …و  …ترتيب رابطة  به» پاسداري از نعمت سالمت به كمك ورزش و رياضت«و » دستيابي به علم و آگاهي از راه مطالعه و تحقيق« -32

 . …و مؤثر  …ها به ترتيب مؤثر  ميان اعمال و پاداش و كيفر است كه وضع قوانين در تغيير آن

  نيست -است - طبيعي - قراردادي) 2    است - است - ارداديقر - قراردادي )1

  نيست -نيست - طبيعي -طبيعي )4    است -نيست - قراردادي -طبيعي )3

 علت پنج واقعة مرحلة دوم قيامت در كدام گزينه بيان شده است؟ -33

  ها و زمين آمادگي براي تغيير در ساختار آسمان) 2    آمادگي براي دريافت پاداش و كيفر )1

  پايان دنيا و مهيا شدن براي احوال قيامت) 4    ها نامة اعمال به انساندادن ) 3

 بيان شده است؟ عبارتبيان شهادت و گواهي فرشتگان در كدام  -34

  »تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون«) 2    »يعلمون ما تفعلون« )1

  »و من ورائهم برزخ« )4    »كانت الجبال كثيباً مهيالً« )3

 دارند؟اشاره مراحل قيامت  يك از ، به ترتيب به كدام»آشكار شدن حقايق عالم«و » از حقايق عالم  ردهكنار رفتن پ«هر يك موارد  -35

  اول - دوم )4  دوم -اول )3  دوم - دوم) 2  اول -اول )1

دقيقه 15

  تفكر و انديشه
 ي بزرگ، فرجام كار واقعه

  94تا  72هاي  صفحه

)1( دين و زندگي
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 علّت انتساب بهترين گواهان در روز قيامت به پيامبران و امامان چيست؟ -36

  .اند دنيا ديده ظاهر و باطن اعمال را در .اند از هر خطايي مصون )1

  .اند ها بوده همواره مراقب انسان .اند ها را ثبت و ضبط كرده اعمال انسان) 2

  .اند ها بوده همواره مراقب انسان .اند از هر خطايي مصون )3

  .اند ظاهر و باطن اعمال را در دنيا ديده .اند ها را ثبت و ضبط كرده انسان اعمال )4

 ؟چيستو واكنش آنان نسبت به گواهي اعضاي بدنشان آورند  ل ناشايست خود روي ميكار اعماانبه  بدكاران،اي  پس از چه واقعه -37

  .كنند انكار مي - حضور شاهدان و گواهان) 2  .شوند زده مي شگفت - حضور شاهدان و گواهان) 1

  .كنند انكار مي - ديدن نامة اعمال )4    .شوند زده مي شگفت - ديدن نامة اعمال) 3

 چيست؟ ،شتيان دارالسالم استبهشت براي به كه منظور از اين -38

  .كند يعني انسان در آنجا هميشه شاداب و سرحال است و همواره احساس طراوت مي) 1

  .بينند آماده مي ،منا كند و ديدگانشان را خوش آيدهايشان ت يعني هرچه دل) 2

  .ترسي، بيماري و هيچ ناراحتي و رنجي در آنجا نيست اي، غصه، ينقصانيعني  )3

  .گويند كه به وعدة خود وفا كرد و اين جايگاه ويژه را به آنان عطا كرد يعني خداي را سپاس مي )4

 و چگونه است؟ بودهقيامت  رود و مؤيد كدام مرحلة كار مي بهدر قرآن كريم براي چه چيزي » كثيباً مهيالً«تعبير  -39

  .شوند و زمين ديگري تبديل مي ها ها و زمين به آسمان  گسترده و عميق است كه آسمان چناناين تغييرات  -اول -ها كوه )1

  .شوند و زمين ديگري تبديل مي ها ها و زمين به آسمان  گسترده و عميق است كه آسمانچنان اين تغييرات  -دوم -خورشيد) 2

  .گردند آن آگاه مي ازها  انسان چنان گسترده و عميق است كه همةاين تغييرات  -اول -ها كوه )3

  .گردند آن آگاه مي ازها  انسان چنان گسترده و عميق است كه همةاين تغييرات  -اول -رشيدخو )4

زخيان انجام عمل صالح است و دوبراي ت مردود دانستن تقاضاي دوزخيان متقاضي بازگشت به دنيا عل ،يك از موارد زير كدام -40

 دانند؟ ياد خدا را چه مي عامل بازدارندگي از ،زده حسرت

  انتخاب دوست بد - كفايت عمر) 2    انتخاب دوست بد - دنياييقصورات  )1

  نافرماني از خدا - كفايت عمر )4    نافرماني از خدا - قصورات دنيايي )3
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41- Father has promised to buy me a … toy car as a gift for my birthday.  

1) big red nice  2) red nice big  
3) big nice red  4) nice big red 

42- The fact that how … an astronaut could survive on the Moon would depend very much 
on the supplies they had with them, particularly oxygen.  
1) long 2) length 3) longest 4) longer 

43- I like my English classes so much because the English teacher has a surprisingly … English handwriting.  
1) fresh 2) neat 3) clean 4) kind 

44- After being attacked by some unknown people who were wearing masks, the police asked the man to … 
them, but he said he couldn’t identify them.  
1) describe 2) believe 3) converse 4) defend 

45- The two football teams were playing so … . Sadly, they couldn’t score any goals although they made lots of 
efforts.  
1) energetically 2) actually 3) helpfully 4) hopefully 

46- Over the last decade or so, many cinemas have been switching to digital projectors as a way to cut costs and 
improve picture … at the same time.  
1) opinion 2) material 3) pattern 4) quality 
 
 

 
For many years people believed that the cleverest animals after man were chimpanzees. Now, however, 

there is proof that dolphins may be even cleverer than these big apes. 
Although a dolphin lives in the sea, it is not a fish. It is a mammal. It is in many ways, therefore, like a 

human being. 
Dolphins have a simple language. They are able to talk to one another. It may be possible for man to 

learn how to talk to dolphins. But this will not be easy because dolphins cannot hear the kind of sounds man 
can make. If man wants to talk to dolphins, therefore, he will have to make a third language which both he 
and the dolphins can understand. 

Dolphins are also very friendly towards man. They often follow ships. There are many stories of dolphins 
guiding ships through difficult and dangerous waters. 

47- From the passage, it can be understood that dolphins … . 
1) are the largest sea animals  2) can be taught to speak to men 
3) can teach men their language  4) can speak to one another 

48- Which of the following statements is NOT true according to the passage? 
1) Dolphins are able to understand simple language. 
2) Dolphins are like human beings in many ways.  
3) It was believed that chimpanzees were the cleverest animals after men. 
4) The kind of sounds people make is not easy to be heard by dolphins. 

49- The paragraph following this passage most probably continues with … . 
1) a discussion of how dolphins are different from other mammals 
2) an explanation of why dolphins are not grouped in fish family 
3) some examples of dolphins’ friendly manners towards men in the sea 
4) a discussion of how scientists are trying to make a third language  

50- The best title for the passage could be “…”. 
1) Dolphins: Fish or Mammals  2) Dolphins: Smart Animals 
3) Why Dolphins Follow Ships  4) Making a Third Language  

PART A: Grammar and Vocabulary
Directions: Questions 41-46 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes 
the sentence. Then mark your answer sheet. 

)1(انگليسي  زبان دقيقه15

Wonders of Creation
 Listening andاز ابتداي

Speaking 
The Value of 
Knowledge 

 New Wordsتا انتهاي 

and Expressions  
 78تا 58هايصفحه

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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  3 ()1

 

(a اگر .منفي است

3 (1
3

ي بعد از ،ربع كامل

 ديل شود؟

3 (9

روع هر درس در
، هد)1رياضي (س

توانيد پاسال مي
0ون قبل چند از

زمون امروراي آ
0گذاري چند ازف

گيردي از شما مي

  

x| |
  

12 ك 2

 2 ([ , ]3 1  

 ر كدام است؟

 2 (( x )
x




4 1
4

 م است؟

y  

y   

y  

y   

P  در بازةa,b)

 2 (2
15  

x22 از روش مر

 به مربع كامل تبد

 2 (9
4  

گذاري قبل از شر
هاي درسي به سؤال

سؤال به چند سؤ
كرد شما در آزمو

شما برگذاري ف
هدف قبل

الي وقت زياديؤه س

 بهمن 19زمون 

 ةادلعجواب نام 1

[3  

زير شدة تعريف ت

( x
x




4
4  

مي شكل زير كدام

y x x   2 4

y x x   2 4

y x x   2 4

x x   24 4

x x
x x


 

 
3

3 1

 ؟ 

  

xعادلة  3 5

فه كنيم تا عبارت

  

  ) 1ياضي (

گذهدف
گوييز شروع پاسخ
س 10از هر 

عملك
هدف

آزمون 10چند از 
 

اگر پاسخ دادن به

زآ -) 5پروژة (  

مجموعه ج  - 51

1( , ]3

حاصل عبار - 52

1( )1
4

معادلة سهم - 53

1(  3

2 ( 5

3 ( 5

4 ( 3

عبارت  - 54


2
1

؟كدام است

1( 1
15

براي حل مع - 55

معادله اضاف

1( 3
4

ري

لطفاً قبل از

چ

2

3

4

5
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 م محاسبات

 11: ةصفح 

محل انجام

                           

مقادير مختلف 

 1   

ي قالي تا ديوار 

بـازي انجـام    5

P  دست  به

باخون او برابر 

  

x   ،بنويسـيم

                              

م گاه حاصل ن ضرب

4 (16   

 ست؟

4 (m  0

هاي  اگر فاصلة لبه

4 (4   

56تعداد  مجموع

4 (7   

/ s /20 006 0 0

قدر باشد تا فشار خ

4 (55   

a  كدام است؟ 

4 (a 
9
4 

صـورت  

4 (3   

تجربي   پاية دهم

باشد، آن 8برابر 

  

كدام اس mحدود

m    

است. پهن شدهع

  

 برگشت دارد، در

 

1  

s رابطة 2 120

ست. سن فرد چقد

6  

a، حدود ته باشد

a    

 2 را بـه صـ 3

  

پ اختصاصي

 ؟ بر است

(x   

  

(x ) (k 22

3 (4

ه نامثبت باشد، ح

3 (1

مربعمتر 12احت

3 (2

هاي رفت و  بازي

گ كدام است؟لي

3 (6

متر جيوه از  ميلي

s  اس فردسن آن

3 (60

نداشتواب حقيقي

3 (3
4

x 3 xو  1 3 1

3 (2

دام عبارت زير براب

(x )(x 21 

(x )(x1  

)(x x )( 21 1

(x )(x 2 21

(هاي معادلة 41

 2 (3  

mx 2 هموار 2

 2 (m  1  

يك قالي به مسا ،ر

 در است؟

 2 (1
2  

ك ليگ فوتبال كه

اين دركت كننده

 2 (10  

ص مذكر، برحسب

 فشار خون فرد و

  

 2 (50  

x(x ) 3جو ،

 2 (a 
3
4  

 دو نامعادلة 8

 2 (2  

 بهمن  19زمون آ

x6 همواره با كد

x )(x x  21

x )(x x  21

(x )(x x  21

x )(x x  21

ها تفاضل جواب ق

 ست؟ 

xدوم  ةدرج 1

m  

4ه ابعاد  متر 5

اين فاصله چقد د،

يك ت يك فصل از

شركتهاي  عداد تيم

 

 نرمال يك شخص

مقدار ف P در آن 

متر جيوه باشد؟ ي

  

a3درجة دوم 

a   

مجموعه جواب د ك

 دام است؟ 

  

آ -) 5پروژة (    

1عبارت  - 56

1( )1

2 ()21

3 ()1

4 ()1

مطلققدر اگر - 57

k كدام اس

1( 2  

اگر عبارت د - 58

1( 0

اتاقي به كف - 59

يكسان باشد

1( 1  

مسابقات در - 60

تعد .شود مي

1( 8 

فشار خون - 61

آيد كه مي

ميلي 134

1( 40

معادلة د اگر - 62

1( 
3
4

اشتراك اگر - 63

   كد

1( 3

6

7

8

9

0

2

3
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  محاسبات

 12: ةصفح

محل انجام

ص                      

 ؟ 

a b c d   

ول محورهـاي   

x   قطـع كنـد، 

 ،قطـع كنـد   3

                       

ضاعف منفي است؟

  

  جود ندارد. 

dگـاه   باشـد، آن 

4( 1  

4 (35   

 ست؟

4 (6   

از ناحيـة اوفقط  

4 (   

x ها را درx  2

4 (13   

3و  1 به طول 

4 (3   

   ية دهم تجربي

x داراي ريشة مضا

3ط 12  

وج mداري براي

[a,b] [c,d] ب

 فر

 دام است؟

4  

( )6 5 كدام اس 1

  

y (a )x  21

( ,  

باشد و محور  س

1  

يياه نقطهدر  را

  ؟كند  مي

  

اختصاصي  پا

x (m )x  2 1

) فقط2

مقد) 4

x 6 صـورت   به

صف )3

x y y x كد

3 (5

)(  6 2 65 5 1

3 (5

( a )x a  2 1

3 ()1

yط  4 مماس

3 (2

هاxباشد و محور

 كدام عرض قطع

3 (3

mدلة  1 0

  

  

 x x  4 24 4

 2 (1  

xحاصل عبارت  ،

 2 (40  

)(  6 2 61 5 5

 2 (4  

 ةسهمي به معادل

 2 (( , ] 0  

y ax 2 خط رب

  

 2 (11  

اول ب ةساز ناحي يم

اي با در نقطهرا ها 

 2 (
3
4  

 بهمن 19 زمونآ

معاد ،mم مقدار 

3  

 3 3  

جواب نامعادلة  ه

 ؟ 

  

x   وxy  4،

  

)(ت  ) 61 5 1

 

س ،aمقاديري از 

 ؟كند مينعبور 

[ ,0  

xسهمي  c 8

؟تواند باشد ميام 

  

ك سهمي روي نيم

هاyسهمي محور

  

آ -) 5(پروژة     

به ازاي كدام - 64

1( 12

فقط )3

هاگر مجموع - 65

كدام است؟

1( 2

yاگر  - 66  6

1( 50

حاصل عبار - 67

1( 3 

ازاي چه م به - 68

مختصات ع

1( )

اگر معادلة س - 69

a c كدا

1( 10

س يكأاگر ر - 70

گاه اين آن

1( 3
4

  

4

5

6
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 13: ةصفح                                                پاية دهم تجربي اختصاصي                                              همن ب 19زمون آ -) 5پروژة (  

  

  
گيرند و جامد  هاي ....... كنار هم قرار مي آن در طرح ةوقتي فرايند سردسازي مايع ........ باشد، ذرات سازند -71

 دهند.  ..... را تشكيل مي

  سريع ـ نامنظم ـ آمورف  )2    ند ـ نامنظم ـ بلورين كُ )1

  منظم ـ بلورين  - سريع )4    آمورف   -  نظمند ـ مكُ )3

 چه تعداد از موارد زير در مورد پخش بوي عطر در هواي اتاق صحيح است؟ -72

  تر است.  الف) پخش ذرات عطر در هواي اتاق از پخش ذرات جوهر در آب سريع

  شود.  كنند كه حركت براوني ناميده مي اي حركت مي طور نامنظم و كاتوره ب) ذرات عطر به

  ديگر است.  هاي عطر با يك عطر برخورد مولكول) علت اصلي پخش ذرات ج

  سه) 4  دو) 3  يك )2  صفر )1

حال  ،كند سطح شيشه را تر نمي روغنريزيم و  اي مي را بر روي يك سطح شيشه روغني، 1در دماي  -73

) بهرا  دماي روغن )   2 1 را  1دماي  در روغنهاي  مولكول بين چسبي نيروي هم گررسانيم، ا مي 2

FC دماي  و سطح شيشه در روغنهاي  و نيروي دگرچسبي بين مولكول1 با را FA چسبي  هم نيروي  و

 كدام گزينه درست است؟  ،نشان دهيم CFبا  2ن را در دماي هاي روغ بين مولكول

1( F F FC C A     

2( F F FC A C     

3 (F F FC C A   

4 (F F FA C C    

3/متوسط متحركي  مفيد توان - 74 ثانيه،  4گاه طي  كيلوگرم باشد، آن 100كيلووات است. اگر جرم متحرك  75

(از رسد؟  ساعت مي بر مترساعت به چند كيلو بر كيلومتر 36 از تندي متحرك در مسيري مستقيم و افقي

 نظر كنيد.) تأثير اصطكاك صرف

1( 72   2( 54   3 (108   4 (20   

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

 )1فيزيك (

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

  بوده است؟ 10ون قبل چند از عملكرد شما در آزم
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

 محل انجام محاسبات

  دقيقه 35

هاي  كار، انرژي و توان/ ويژگي
  فيزيكي مواد

از ابتداي توان تا پايان 2فصل 
تا پايان فشار  3فصل و فصل 

  اه در شاره
  78تا  49هاي  صفحه
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 14: ةصفح                                             اختصاصي  پاية دهم تجربي  بهمن 19زمون آ -) 5وژة (پر    
 

A

B A

cm

C

20
30

15

2

cm

cm

A

A

F

��

A

B

آب

 ليتر آب 400تواند  در چه مدت زماني بر حسب ثانيه، مي kW5 توليدي و تواندرصد  70يك پمپ با بازدة  - 75

mآورده و با تندي  سطح زمينبه  متري 30را از عمق  ساكن
s

درون مزرعه پرتاب كند؟  10

g N( g )
kgcm

  31 آب  و10

1( 20   2( 30   3 (50   4 (40   

 درصد 80 ةداراي بازد Cو دستگاه  درصد 40 ةداراي بازد B، دستگاه درصد 60داراي بازدة  Aدستگاه  -76

 Bدهيم و دستگاه  مي Bرا به عنوان انرژي ورودي به دستگاه  Aاست. انرژي خروجي از دستگاه 

 اي چه انرژي برد. چنان متر از سطح زمين باال مي 2به اندازة  با تندي ثابترا  kg60اي به جرم  جعبه

چند كيلوگرم جرم  ،وارد كنيم Cدر اين مدت زمان را به دستگاه  Aمعادل انرژي تلف شده در دستگاه 

N(gهمان ارتفاع خواهد برد؟  با تندي ثابت بهرا  )
kg

 10  

1( 40   2( 25   3 (15   4 (80   

 درصد 25سطح را  قطرشود. اگر  اي شكل، بر آن اعمال مي نيروي ثابتي عمود بر يك سطح دايرهكل زير، در ش - 77

چند كيلوپاسكال  زمينكند. فشار اولية وارد بر  تغيير مي kPa27به اندازة  زمينافزايش دهيم، فشار وارد بر 

 بوده است؟ 

1( 25     2( 75   

3 (135     4 (102   

برابر عمق  B، 3اگر عمق نقطة  .تر است بيش Aفشار كل در نقطة  از درصد B، 20فشار كل در نقطة در شكل زير  - 78

gاست؟  متر چند Bصورت عمق نقطة  باشد، در اين  Aنقطة  N(P Pa, ,g )
kgcm

   5
0 310 آب 1 10   

1( 10
9     2( 10

3   

3 (5
9     4 (5

3   

كدام گزينه مقايسة درستي بين فشار دل باشد،اگر آب در حال تعا .ريزيم در ظرفي مطابق شكل زير آب مي -79

 دهد؟  را نشان مي Cو  A ،Bنقاط 

1( A C BP P P 
1 3
2 2   

2( A B CP P P 
1 1
2 2   

3 (A B CP P P    

4 (A C BP P P 
22 3   

 محل انجام محاسبات
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 15: حةصف                                   اختصاصي پاية دهم تجربي        بهمن 19زمون آ -) 5پروژة (    

g/
cm

 3 30 8

g/
cm

 2 313 6

g
cm

 1 31

cm10h=

BA

 Bو  Aاختالف فشار بين دو نقطة  اند. شكل به حال تعادلUها در يك لولة  ، مايعزيردر شكل  -80

A B(P P )  چند پاسكال است؟N(g )
kg

 10   

 

1( 200    

2( 200   

3 (100   

4 (100   

  
  

  
طبقه كه  5كيلوگرم از طريق پلكان يك ساختمان  75شخصي به جرم  -81

از و با تندي ثابت ثانيه  20متر است، در مدت  3آن  ةارتفاع هر طبق

توان متوسط اين شخص  .رسد آخر ساختمان مي ةهمكف به طبق ةطبق

g)چند كيلووات است؟  N / kg) 10 

1( 5625/0  2( 625/5  3( 25/56  4( 5625  

 Aتر است. اين بدان معني است كه مولد  بيش ةتر ولي بازد كم مفيد داراي توان Bنسبت به مولد  Aولد م -82

    دهد. . انجام مي…با مقدار سوخت مساوي كار  Bنسبت به مولد 

  تر تر و در زمان كم بيش )2  تر تر و در زمان بيش بيش )1

   تر تر و در زمان بيش كم )4    تر تر و در زمان كم كم )3

 را با تندي ثابت  كند و آن به جسمي وارد ميرا نيوتون  2500 افقي كيلووات نيروي 10موتوري با توان  -83

  دهد. در اين حالت تندي جسم چند متر بر ثانيه است؟ حركت مي روي سطح افقي

1( 4/0  2( 5/2  3( 4  4( 5  

با و در حالت مايع  gFگازي با مولكولي را در حالت  نيروي بين ةمعين، متوسط انداز ةاگر براي يك ماد -84

lF  باحالت جامد در و sF زير صحيح است؟  ةنشان دهيم، كدام رابط  

1( s l gF F F    2( s l gF F F   3( s l gF F F   4( s l gF F F    

دهيم،  طور قائم داخل ظرف آبي قرار مي به ،متر را كه دو سر آن باز است سانتي 80مويين به طول  ةيك لول -85

متر نسبت به سطح آزاد  سانتي 12گيرد. در داخل لوله، آب  متر آن داخل آب قرار مي سانتي 8به طوري كه 

متر آن را داخل آب كنيم، ارتفاع  سانتي 10متر گرفته و  سانتي 82وله را آيد. اگر طول ل آب ظرف باال مي

  شود؟ متر مي آمده در لوله نسبت به سطح آزاد آب چند سانتي آب باال

1( 12  2( 14  3( 13  4( 10    

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

 محل انجام محاسبات

هم�ف

اول اولطبقه طبقه

دوم دومطبقه طبقه

سوم سومطبقه طبقه

مچهالايرم مچهالايرمطبقه طبقه

پنجم پنجمطبقه طبقه
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 16: ةصفح                                             اختصاصي  پاية دهم تجربي  بهمن 19زمون آ -) 5وژة (پر    
 

  ها، حاصل كدام است؟ كشش سطحي در مايع -86

    ها مولكول بين چسبي همنيروي  )1

  ايعتأثير نيروي گرانش زمين بر م )2

    شود.  فشاري است كه از طرف هوا بر مايع وارد مي )3

  اند.  هايي است كه خيلي به هم نزديك شده مولكول نيروي رانشي بين )4

Aها  آن  را كه چگالي Bو  Aدو مايع  - 87
g/

cm
  31 Bو  2

g/
cm

  30 با يكديگر مخلوط كرده و  است  6

1ريزيم. اگر  مي قائم اي در يك ظرف استوانه
و ارتفاع مخلوط در  Bآن از مايع  ةو بقي Aحجم مخلوط از مايع  3

N(g؟ ط بر كف ظرف چند پاسكال استمتر باشد، فشار وارد از طرف مخلو سانتي 75ظرف  )
kg

 10   

1( 6000  2( 6750  3( 9000  4( 7500  

متر است؟  اختالف ارتفاع آب و جيوه چند سانتي آب و جيوه در حال تعادل هستند. در شكل زير، - 88

g )
cm

 /g و آب 31
cm

 313    )جيوه 6

1( 5/27    

2( 29    

3( 30    

4( 5/31  

درون آب به  صورت قائم به مربع است، مطابق شكل متر سانتي 20آن  ةر كه سطح قاعدتوپ اي استوانه -89

kgچگالي
m31000 باالي استوانه وارد هاي پايين و  قرار دارد. اختالف نيروهايي كه از طرف آب به قاعده

N(g؟چند نيوتون است ،شود مي )
kg

 10    

1( 2     2( 8     

3( 10     4( 800   

چند كيلوپاسكال است؟ (چگالي آب  A فشار در نقطةجيوه و آب در حال تعادل هستند. در شكل زير،  -90

kg
m31000 چگالي جيوه ،kg

m313600 فشار هواي بيرون ،Pa510  وNg
kg

     است.) 10

1( /79 6  2( /119 6  

3( /68 4  4( /120 4  

  

 محل انجام محاسبات
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  صحيح است؟، ندك قلب انسان را ايجاد مي تر يگنگ و طوالنبا بسته شدن خود صداي كه   دريچه هر در رابطه با چند مورد -91
 .استدر تماس داراي هموگلوبين متصل به اكسيژن  با خون )الف
 د.نشو سبب يكطرفه شدن جريان خون در دستگاه گردش مواد مي )ب
  ها متصل هستند.  اي بطن هاي ماهيچه به برآمدگيهاي ارتجاعي  توسط طناب )ج
  بطني قرار دارند. - دهليزي  در مجاورت گرهو حد فاصل حفرات كوچك و بزرگ قلب  در )د
1 (4  2 (1  3 (2  4 (3 

 ؟ باشد نميد، كدام گزينه صحيح اي نقش اصلي را دار اي از قلب انسان سالم و بالغ كه در تعيين ميزان حجم ضربه دربارة اليه -92
  شود.  هاي آن  ياختهاز  يبه بخشعدم رسيدن اكسيژن  سبب تواند مي ،نييتصلب شرابروز ) 1
 . هاي اسكلت فيبري متصل هستند به ياخته هاي آن ) بسياري از ياخته2
 ندارد.  نقشدريچة بين دهليز چپ و بطن چپ  استحكام) در 3
 شود.  از بطن چپ تغذيه ميخون روشن خارج شده  طتوس) 4

  ، .................. دارداي  هاي دو قطعه خود دريچه در بدن انسان سالم و بالغ، هر رگي كه درون -93
  . است  حجم خون را درون خود جاي دادهترين  بيش) 1
   است.هاي اصلي دستگاه ايمني  درون خود داراي ياخته) 2
 رخرگ بدن دارد.ترين س تري نسبت به بزرگ ) فشار خون كم3
 د. نتنفسي نقش دار )هاي(و نقل گروهي از گازدر حمل آن هاي قرمز  گويچه) 4

 است؟ صحيح  انسان هاي كوچك بدن سرخرگچند مورد درباره  -94
 هاي اليه داخلي وجود غشاي پايه در زير ياخته -الف
                           ها نسبت به ميزان خون ورودي قطر آن تر كم يتاثيرپذير -ب
  مقاومت در برابر جريان خون با وجود داشتن دهانه باريك -ج
  ها رگيخون در مو انيجر ميتنظو نقش در  ساختار متناسب با كارداراي  -د

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 
  داشته باشد. .................. نيستن كمم، ..................اي كه  ، هر اليهانسان در ساختار بافتي قلب -95

  دهان  يمشابه بافت پوشش يبافت -در تماس است كيآب يعيبا ما) 1
 غيرارادي انقباض ،هاي آن اغلب ياخته -) در ساختار خود، اسكلت فيبري دارد2
   نقش ،يبطن -يزيدهل يها چهيدر عملكرد درست در -است حاوي بافت پيوندي) 3
  بدن يها رگ نيتر كوچكمشابه  يبافت -كند هاي قلب شركت مي شكيل دريچه) در ت4

         شوند، صحيح است؟ خارج ميقلب انسان يزي دهل -ياز گره سينوس كه هادي  شبكه هاي رشته چند مورد درباره -96
  د. نها كمك كن د به انقباض بطننتوان ميهمگي   - الف   
  د.نهاي ماهيچة قلبي ارتباط دار ياختهديگر  با ها هاي آن ياخته - ب   
  .ندا يكيالكتر انيجر عيسر تيهداي برا افتهي تخصص يااز تاره ييها دسته -ج   
 شود. ثبت مي Qابتداي تا  Pفاصل موج  نگاره، در حد ها در منحني قلب عبور جريان الكتريكي از آن  - د   

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

 

ايد و چقدر  گذاري، به ساعات مطالعه خود در هر درس و ميزان تسلطي كه در هر درس داريد توجه كنيد. ابتدا ببينيد چند ساعت درس خوانده براي هدف
اري كنيد. ذگ مبحث آزمون را بلد هستيد، سپس هدف  

 ي قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذار هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1شناسي ( زيستهاي درس  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 

 روز چيست؟شما براي آزمون امگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

  دقيقه 20  )1شناسي ( زيست

تبادالت گازي/ گردش مواد دربدن
از ابتداي تنوع تبادالت 3فصل 

 4گازي تا پايان فصل و فصل 
  تا پايان خون

  75تا  52هاي  صفحه
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 است؟  نادرست ها يك از گزينه به شكل زير، كدام با توجه -97

 
  باشد.  مي Aهاي  همانند طحال داراي مويرگ ،داردنقش در دوازدهه ش ليپيدها ارگو با توليد تركيبي در نخستين گام ازندامي كه ا) 1
  تغذيه شوند.  C توانند با مويرگ مي ،دستگاه تنفس اي دلهي بخش مباخوارها درشتهاي ترشح كنندة سورفاكتانت همانند  ياخته) 2
  باشد.  با غشاي پاية ضخيم مي Aداراي مويرگ ،يدي استئوادي ميلهاي بني ياخته اندامي كه محل توليد) 3
 باشد.  Bتواند داراي مويرگ مي ،استهاي غدد فوق كليه  هورمون مورد هدفكه  اندامي )4

 است؟  نادرستدرباره دستگاه لنفي بدن انسان  كدام گزينه -98

 ريزد. ، لنف خود را به مجراي لنفي چپ ميآپانديسطحال همانند  )1

 . هاي سرطاني نيز مؤثر است زا در پخش ياخته عالوه بر مقابله با عوامل بيماري )2

  ها باشد. لنفوسيت وليدد محل تتوان هر اندام لنفي كه در مسير عبور هواي دمي قرار گرفته است، مي )3
  گردد.  اي مي سبب افزايش مايع بين ياخته ابهاي خون پروتئين كاهشهاي لنفي برخالف  انسداد رگ )4

 كند؟  زير را به درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت -99

  » .................. زمان با هم نداردطور معمول در قلب انسان، امكان  به«
  . يابد  افزايشآئورت هاي سيني شكل، فشار خون  شدن دريچه باز) 1
 شود.  ترين ميزان خون در دهليزها مشاهده  ) ايجاد صداي دوم قلب، بيش2

  رسد. شار خون درون سرخرگ ششي به صفر بهاي سيني شكل، ف ) بسته شدن دريچه3
 تر منتقل شود.  تر به گره كوچك سيرهاي بين گرهي از گره بزرگ، پيام تحريك از طريق منگاره منحني قلبدر  Pموج ) 4

 ..................قطعاً  ..................اي كه  دستگاه گردش خون انسان، هر دريچههاي خوني  رگدر  - 100

 د. شو ها دچار تغيير وضعيت مي ض بطن) با خون تيره در تماس است ـ با انقبا1

  ند شد. ها خوا يزشود ـ مانع خروج خون از دهل مي با انقباض نوعي ماهيچه بسته) 2
   ست.ا  بودن آن كمتر از مدت زمان بسته  مدت زمان باز بودن آنهر چرخه ضربان قلب،  شود ـ در با انقباض نوعي ماهيچه باز مي) 3
  . ـ در تماس مستقيم با فيبرينوژن برخالف هموگلوبين هستند ي بافت پوششي در ساختار خود استدارا) 4

 دهد.  رخ مي ..................بعد از  ..................توان گفت  ميطبيعي انسان،  در يك چرخة ضربان قلب - 101

  هاي سيني  ـ باز شدن دريچه ، بالفاصلهتحريك دهليزي) 1
  ـ انتقال تحريك به گره دهليزي ـ بطني  قلب صداي گنگ) 2
  تر قلب  گ ششي ـ صداي كوتاهر) بسته شدن دريچة سيني سرخ3
 هاي دهليزي ـ بطني  دريچه نبين گرهي ـ بسته شد هاي) انتشار تحريك در مسير4

 كند؟   كدام گزينه عبارت زير را به طور مناسب كامل مي - 102

 » ..................مشخص شده است ..................  رو، بخشي كه با شمارة در شكل روبه«

   كند.  تر قلب را ايجاد مي هاي قلب، صداي كوتاه ترين حفره در شروع انقباض بزرگ -3) 1
  باشد.  شود، بسته مي در تمام مدتي كه خون تيره از دهليز راست خارج مي -4) 2
  شود.  مانع از بازگشت خون روشن از سرخرگ آئورت به بطن چپ مي -1) 3
 كند.  ترين الية ديوارة قلب را تغذيه مي هاي پوششي دروني ياخته -2) 4

BA C

1

2

3

4
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 .................. نيستممكن  ..................كه  بالغ، هر رگي سالم و در انسان - 103
 داراي گيرندة حساس به اكسيژن باشد. -) محل رسوب كلسترول است1
 داراي نبض باشد. -كند ) خون را به شبكة مويرگي جهت تبادل وارد مي2
 شدن صداي دوم قلب، از قطر خود بكاهد. يدهپس از شن -دشو شدن جريان خون مي عت از منقطعسبب ممان) 3
  شود.باز  CO2اي در ابتداي آن، تحت تاثير افزايش  بندارة ماهيچه -كند يم جاديها ا بافت را در يعيوس ةشبك) 4

  ذكر شده است؟ درستي  بهانسان، در بدن  ميكلسيون و  B12ويتامين  در ارتباط با ب،يبه ترت نهيكدام گز - 104
  ها رگ وارةيفشار خون بر د زانيكاهش م -موجود در غذاهاي گياهي و جانوري )1
  روده از فضايشيب غلظت جهت  درجذب  -B از خانواده نيتاميو يوعن حيصح كاركردموثر در  )2
  ها تنظيم موضعي جريان خون در بافت -استخوان هاي بنيادي در مغز ) موثر در تقسيم طبيعي ياخته3
 هاي شديد ريزي داراي نقش اصلي در تشكيل لخته در خون -هاي غشايي ) جذب همراه با تشكيل كيسه4

  قطعاً .................. ،است..................  يكه دارا يديسف چةي، هر نوع گوسالم فرد كيدر  - 105
  .شودبدن پراكنده  مختلفي ها افتدر بتواند  مي -ي) هستة چند قسمت1
  .شود يوارد م يخون رگيبه مو ديپس از تول -دهيخم يتك يها  ) هسته2
  .گردد يم ديتول يلنف  م انداهر در  -اختهي انيدر م رهيت يها ) دانه3
  است. يديلنفوئ اختةي ميحاصل تقس -ييزوائد غشا نيتر ) بلند4

 كند؟  عبارت زير را به درستي تكميل مي چند مورد - 106
 ».................. نيستدر خوناب انسان سالم، پروتئيني كه در .................. نقش دارد، ممكن « 

  خون شود.              اسمزي موجب حفظ فشار  -سيلين انتقال پني )الف
  د.موثر باشدفع مواد دفعي خون  در -ها جذب و انتقال يون )ب
  ترشح شود.     دهيد بيآس يها گردهها و  بافتتوسط  -انعقاد خون )ج
 ها باشد. جزئي از انواع گلوبولين -زا مبارزه با عوامل بيماري )د

 2) 4  صفر) 3  1) 2  3) 1
 كند؟ عبارت زير را به درستي كامل ميكدام گزينه  - 107
    »شوند. مي ، .................. برخالف  ..................ها رگيتبادل مواد در مودر رابطه با «

  منتشر  ،ها رگيمو وارةيمنافذ د قياز طر ها، وني -گلوكز يها ) مولكول1
 ، منتشرها هاي ديوارة مويرگ اوره، از غشاي ياخته -هاي پتاسيم ) يون2
 هاي غشايي، منتقل آمينواسيدها، فقط توسط پروتئين -هاي سديم ) يون3
 ، منتقلها ديوارة مويرگهاي  ياختهف انرژي از د، با صراكسي كربن دي -هاي محلول در خون ) گروهي از مولكول4

 .................. ،شود. در اين جانوران ها نسبت به پستانداران مي هايي سبب افزايش كارايي تنفس در آن در گروهي از جانوران، وجود ساختار - 108
  شود.  ها وارد مي ) هوا از طريق پمپ فشار مثبت به شش1
 شود.  مادة مخاطي لغزنده در سطح پوست ميسر مي ) افزايش كارايي تنفس به كمك2
  شود.  داران مصرف مي تري نسبت به ساير مهره انرژي بيش ) به علت نوع حركت، اكسيژن و3
  هاي آبششي برخالف يكديگر است.  ها، و عبور آب در طرفين تيغه ) جهت حركت خون در مويرگ4

 كند؟ عبارت زير را به درستي كامل ميكدام گزينه  - 109
 توان .................. را مشاهده كرد. در تشريح قلب گوسفند، .................. مي« 

  تجمع بافت چربي  -شامه در دو الية پيراشامه و درون) 1
 ورود سه سياهرگ با خون تيره  -) در دهليز راست2
 لختيدريچة سيني و دو -ن) با بريدن ديوارة سرخرگ ششي و بطن مرتبط با آ3
 هاي اكليلي  دو ورودي سرخرگ -و زير دريچة سيني بتداي سرخرگ آئورت) در ا4

 ..................  نيستممكن  ،اي اساس جريان توده ها بر ر حركت مواد در مويرگد - 110
  شود.اي مواد به مويرگ  سبت به فشار اسمزي در طرف سياهرگي باعث بازگشت تودهتر بودن فشار تراوشي ن ) بيش1
  فشار اسمزي و فشار تراوشي از منافذ ديوارة مويرگ صورت پذيرد.  يتحت تأثير دو نيرو) انتقال مواد 2
  ) كاهش آلبومين خوناب با كاهش بازگشت مواد خارج شده از مويرگ به خون همراه باشد. 3
   اي نقش داشته باشد. فشار تراوشي در ورود مواد به مايع بين ياخته )4
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پلاست��� لا�ه

(1
) و

رت
پ

خولايرش�د

(2
) و

پرت

  

  
از طرفي افـزايش قطـر    .كسيد خواهد داشتا دي  ردپاي كربن..................... سهم را در ايجاد  ،استفاده از .................. به عنوان منبع توليد برق - 111

 شود.  مياكسيد  دي درخت باعث .................. ردپاي كربن
  ترين ـ كاهش  نفت خام ـ بيش )2       كاهشترين ـ  ـ كم باد )1
  ترين ـ افزايش  انرژي خورشيد ـ كم) 4     افزايشترين ـ  ـ بيش سنگ زغال) 3

  ؟شود كامل مي درستي به ترتيب با مطالب موجود در كدام گزينه در جدول زير به» ت«و » پ«، »ب«، »الف«موارد  - 112
 نام تركيب ناخالص فرمول شيميايي دگيردر برابر خو عنصر فلزي تمقاوم تركيب استحكام

Al  دارد  »ت« O2   »الف«  3
  هماتيت  »ب«  »پ«  ندارد

Feبوكسيت ـ ) 1 O2   ـ دارد ـ ندارد  FeOبوكسيت ـ  )2    دارد  ــ ندارد  3
Feـ  اكسيد آلومينيم) 3 O2   ـ دارد ـ دارد FeOاكسيد ـ  آلومينيم) 4    ـ ندارد ـ ندارد 3

اي  ............ و انرژي آن .............. است. در اثر گلخانه )2(از طول موج پرتو  )1(دهد. طول موج پرتو  بخشي از يك گلخانه را نشان مي زيرتصوير  - 113
 ن، الية پالستيكي همان .............. است. زمي

Hو  CO2تر ـ گازهاي  تر ـ كم بزرگ) 1 O2   
   O3تر ـ  تر ـ بيش بزرگ )2
Hتر ـ گازهاي  تر ـ كم كوچك) 3 O2  وCO2   
  تر ـ هواكره  تر ـ بيش كوچك) 4

 است؟  نادرستكدام يك از موارد زير  - 114
  دهد.  را كاهش ميآن  pHدر آب درياها حل شده و  اكسيد در هواكره بخش زيادي از آن با افزايش مقدار كربن دي) 1
  است. SO2 ، گازها فشان و كارخانههاي مشترك توليد شده توسط كوه آتش از جمله آالينده )2
  شود.  چه استفاده ميكاهش ميزان بازي بودن آب دريايم اكسيد براي ساز كل) 3
  در محلول هيدروكلريك اسيد است.  pHاغذ رنگ ك مشابه ،MgOدر محلول اكسيدهاي نافلزي برخالف محلول  pHطور كلي رنگ كاغذ  به) 4

 است؟  نادرستهاي زير  كدام يك از عبارت - 115
1 (pH تر از  فرنگي و قهوه كوچك آب گوجهpH  .آب خالص است  
  كند.  را آبي مي pHآب خاصيت بازي داشته و رنگ كاغذ  الل درصورت انح جدول در 2و  1هاي  اكسيدهاي فلزهاي گروه )2
3 (pH است.  7تر از  گ هاي گچ و سيمان بزر هاي حاوي آهك همانند محلول محلول  
  رسند.  آنيون و كاتيون به آرايش گاز نجيب يكساني مي ،كنند رزي به آن اضافه ميوري خاك كشاو يوني كه براي افزايش بهره  در تركيب) 4

ـ   اكسيد توليدي در يك ماه دي  م كربنجراگر  .زغال سنگ است B ةنفت خام و خان A ةمنبع توليد برق خان - 116 ـ   دو B ةخان  A ةبرابـر خان
اكسيد توليد شده در يك مـاه بـه    (مقدار كربن ديكدام است؟  تقريببه در يك ماه  Bبه برق مصرفي خانه  Aخانه  نسبت برق مصرفي ،باشد

0/ترتيب برابر  گ بهسن زغال وي هر كيلووات ساعت براي نفت خام ازا 0/و  7  كيلوگرم است.)  9
1 (/1 5   2( /0 64   3 (/0 77   4 (/0 33   

  
خود را افزايش دهيد. 10اي فقط در يك يا دو درس، چند از  سعي كنيد در هر آزمون برنامه  

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

آزمون قبل 10چند از  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 
 

  دقيقه 20  )  1( شيمي

  ردپاي گازها در زندگي
از ابتداي موازنه كردن  2فصل 
هاي شيميايي واكنشي  معادله

تا پايان اوزون، دگر شكلي از 
  اكسيژن در هواكره

  81تا  58هاي  صفحه
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زمين دارد، در رابطه با اين مطلب كدام مورد  ةاي در آب و هواي كر اي است و نقش بسيار تعيين كننده گازهاي گلخانه ءجزكسيد ا دي كربن - 117
 است؟  نادرست

  هاي فسيلي است.  سوختن سوختهاي توليد شده در اثر  از جمله آالينده NOو SO2 گازهاي اكسيد به همراه دي كربن) 1
  اي در هواكره دارد.  ترين گاز گلخانه در افزايش ميزان مهم قابل توجهيهاي فسيلي در هواپيما نقش  سوزاندن سوخت )2
  به تهوع، سردرد و سرطان ريه اشاره كرد. توان  ميشكالت هواي آلوده براي انسان ماز جمله ) 3
  گيرد.  تأثير مواردي جزئي مانند مدت زمان استفاده از وسايل الكتريكي قرار نمي درصد گازهاي موجود در هواكره تحت) 4

 باشد؟  د از مطالب زير صحيح ميرچند مو - 118
  ترين مقدار گرماي آزاد شده به ازاي سوختن يك گرم را دارد.  بنزين كمهاي بنزين، گاز طبيعي و هيدروژن،  الف) در ميان سوخت

  گيرد.  هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي توليد هر فراورده را در نظر مي پايدار همة هزينه  ب) توسعة
  پ) توليد گاز هيدروژن براي مصرف به عنوان سوخت به علت هزينة بسيار زياد با توسعة پايدار در تضاد است. 

 شود.  ت) رعايت اصول توسعة پايدار موجب حفظ يا كاهش مصرف منابع طبيعي مي
1 (1   2( 2   3 (3   4 (4   

 ؟ باشد نميشيمي سبز براي محافظت از هواكره  هايپيشنهاد ،كدام عبارت زير - 119
  ژن تشكيل شود. پذير باشد و از عناصر كربن، اكسيژن و هيدرو استفاده از سوختي كه زيست تخريب) 1
   .كه خالي از اين مواد هستند نفت در زيرزمين هاي قديمي چاه هاي قديمي گاز و درميدان اكسيد  ذخيره كردن گاز كربن دي )2
  كه به طبيعت باز گردند.  طوري به ،هاي كربن و هيدروژن تشكيل شده باشند از اتم تنها هايي كه استفاده از پالستيك) 3
  . به مواد معدني اكسيد طي واكنش با كلسيم اكسيد و منيزيم اكسيد  دي  كربن گاز تبديل) 4

 هستند؟  نادرست اي در ارتباط با اثر گلخانه هاي زير چند مورد از عبارت - 120
  تر از تغييرات دماي بيرون گلخانه است.  الف) در يك روز زمستاني تغييرات دماي درون گلخانه، كم

  يافت.  كاهش مي C18يانگين دماي كره زمين ب) اگر اليه هواكره وجود نداشت م
  دهد.  نانومتر از دست مي 700تر از  صورت پرتوهاي الكترومغناطيس با طول موج كوتاه پ) زمين بخش قابل توجهي از گرماي جذب شده را به

 شود.  عث افزايش ميزان باز تابش پرتوهاي فروسرخ از الية هوا كره به سمت زمين ميكره بااكسيد در هوا  دي  يش مقدار كربنت) افزا
1 (1   2( 2   3 (3   4 (4   

 ؟ هاي زير درست هستند چند مورد از عبارت - 121
  گويند.  مي اليه اوزون ،دهد ترين مقدار اوزون را به خود اختصاص مي كه بيش استراتوسفرخش از الف) به آن ب

  كنند.  تايي پيروي نمي ها از قاعده هشت اتم ةتوان نتيجه گرفت در مولكول اوزون هم اكسيژن مي اشتراكي اتمب) با توجه به تعداد پيوندهاي 
  اي مولكول اوزون شش الكترون پيوندي وجود دارد.  نقطه - پ) در ساختار الكترون

  شوند.  است كه به سمت زمين تابانيده مي الكترومغناطيس فروسرخهاي  اوزون تابش ةت) محصول چرخ
1 (1   2( 2   3 (3   4 (4   

هـا از    درونـي آن  رشتة طوري كه  كنند، به ا از فوالد و آلومينيم درست ميرهاي انتقال برق با ولتاژ باال (فشار قوي)  سيمدر برخي از كشورها  - 122
 است؟  نادرستها از آلومينيم است، براساس اين مطلب كدام مورد  فوالد و روكش آن

  . ها و اكسيد آهن همواره يكسان است در روكش سيم شدهخوردگي فلز استفاده  ينهاينسبت كاتيون به آنيون در محصول ) 1
  د. نو مقاوم باش ضخيمداشتن رسانايي الكتريكي زياد بايد  هاي انتقال برق عالوه بر سيم )2
  پايدار دارد.  و هاي فشار قوي برخالف زنگ آهن ساختاري متراكم اكسيد روكش سيم) 3
  گيرد.  هاي فشار قوي با هدف كاهش وزن و جلوگيري از خوردگي فوالد صورت مي در سيماستفاده از آلومينيم ) 4

aدر اكسيد بازي  - 123 bX O مجموع ،a b جاي  است. به 3تر از  كوچكX قرار گيرد؟  دتوان چه تعداد از عنصرهاي زير مي 
  ليتيم          ب) منيزيم           پ) نيتروژن           ت) كروم             ث) گوگرد الف)
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

 چند مورد از موارد زير صحيح است؟  - 124
  شود.  به همين دليل اين فلز دچار خوردگي نمي ،اكسيژن بسيار كم است گاز آلومينيم و فلز تركيبي الف) ميل

  تر از سرعت سوختن آن است.  آهن كم فلز اكسايش فرايندب) سرعت 
  آهن يكسان است.  فلز حاصل از سوختن و اكسايش  ةپ) فراورد

 . ل نهايي خوردگي آهن نيمه پر استن محصوويتكا d3زير اليه ت) 
1 (1   2( 2   3 (3   4 (4   
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توانـد    در دورة سوم جدول تناوبي است و تنها مي Yن جايگاه اتم چنير است. همپ ه الية نيمپر و يك زير داراي چهار زيرالية كامالً Xاتم  - 125
ب ترتي بهكدام است؟ ( XY3 هاي ناپيوندي در ساختار لوويس تركيب و شمار جفت الكترون Yيك پيوند اشتراكي تشكيل دهد. عدد اتمي عنصر 

 از راست به چپ) 
1 (10 17   2( 9 17   3 (10 16   4 (9 16   

HNOبا توجه به واكنش  - 126 (aq) aCu(s) bCu(NO ) (aq) NO(g) cH O(l)   3 3 2 28  زير درست است؟  رد از موارد، پس از موازنه كامل چند مو2

Cu(NOب الف) نسبت ضري )3 Hبه ضريب  2 O2  4در واكنش فوق برابر
  است.  3

Cu(NO ةهاي واكنش مربوط به گون ترين ضريب در بين فراورده ب) بيش )3   باشد.  مي 2
  تر است.  واحد كم 2ها  كنش دهندهها از مجموع ضرايب وا ) مجموع ضرايب فراوردهپ
 رف معادله متفاوت است. كننده در واكنش در دو ط هاي شركت ) شمار اتمت

1 (4   2( 3   3 (2   4 (1   
 ؟ باشد مينكدام موارد از مطالب زير صحيح  - 127

  شود.  و سبزيجات استفاده مي ها الف) در صنعت از گاز اوزون براي گندزدايي ميوه
  . شود يافت مياستراتوسفر  ةب) گاز اوزون تنها در الي

  شود.  اتوسفري توليد مياوزون استر صورت مستقيم به تروژن در حضور اكسيژن،اي رنگ ني پ) بر اثر تابش نور خورشيد به اكسيد قهوه
 شوند.  حاصل مي O2و  N2) اكسيدهاي نيتروژن تنها در هنگام رعد و برق و از واكنش دو گاز ت

  )ت( ) وپ() 4  )ت( ) وپ(، )ب() 3  )پ( ) وب( )2   )ب( ) والف() 1
 .......... جز بهاند،  هاي زير صحيح همة عبارت - 128

  . دارندصورت مايع و گاز وجود  ترتيب به اوزون و اكسيژن به هاي مولكول، كلوين 123در دماي ) 1
  تر از گاز اكسيژن است.  پذيري گاز اوزون بيش واكنش )2
  تري به مايع شدن دارد.  در مقايسة گازهاي اوزون و اكسيژن، گاز اكسيژن تمايل بيش) 3

  پذير مقدار گاز اوزون در اليه استراتوسفر تقريباً ثابت است.   گشتهاي بر به علت انجام واكنش) 4
 ؟ را داردترين مقدار  در معادلة موازنه شدة دو واكنش زير، كدام يك از موارد خواسته شده بيش - 129

I) B O HCl KOH K BCl H O   2 3 3 6 2   
II) NaBH BF NaBF B H  4 3 4 2 6  

   Iهاي واكنش  مجموع ضرايب استوكيومتري فراورده) 1
   IIهاي واكنش  يب استوكيومتري واكنش دهندهامجموع ضر )2
Bبه ضريب استوكيومتري  HClنسبت ضريب استوكيومتري ) 3 O2 3   

Hنسبت ضريب استوكيومتري ) 4 O2  به ضريب استوكيومتريBF3   
 هاي زير صحيح است؟  چند مورد از عبارت - 130

  تا فلوئوريد است.پنها در يد  اكسيد برابر نسبت تعداد عناصر به اتم  نيتروژن تري ها به عنصرهاي دي الف) نسبت تعداد اتم
  يك جفت الكترون ناپيوندي دارد. كلريد  تانپهمانند اتم مركزي يد اتم مركزي  O3ب) در مولكول 

يـد اوزون در  هـا در واكـنش تول   پيونـدي فـراورده   هـاي  ها به مجموع جفت الكترون هاي پيوندي واكنش دهنده الكترون  نسبت مجموع جفت) پ
 تروپوسفر برابر يك است. 

  صفر) 4   3) 3   2 )2   1) 1
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  انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
 
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -288
  تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
  .تماس تلفني گرفتند) بله، ايشان 2
   بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظ ودقيقه)  5(در حد  ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
  بود.  در حد عاليمحتوا  از لحاظ ودقيقه)  5(بيش از  تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

  ي؟ـچه زمان تماس تلفني:
  با شما تماس گرفت؟  چه زمانـي پشتيبان -289
 ).در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بوديم (قبالً ) در زمان مناسب طبق توافق قبلي1
 ).در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم (البته قبالً رفت) در زمان مناسب تماس گ2
 (روز قبل از آزمون) تماس گرفت. شنبه ) در روز پنج3
 ) در روز يا ساعت نامناسب تماس گرفت.4

  يقه؟قچند د :تلفنيتماس 
  ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -290
  دقيقه 5دقيقه تا  3) 2  يك دقيقه تا سه دقيقه) 1
  دقيقه    10 بيش از) 4  دقيقه 10تا   5بين ) 3

  تماس پشتيبان با اوليـا
   شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا كنونتا طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
                يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است. ) بله،1
  م نيز سخن گفت.وگو كرد با والدين هنگامي كه با من گفت ) بله،2
                           شايد تماس گرفته باشد. دانم، ) نمي3
  من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا ،) خير4

  ريزي  بررسي دفتر برنامه
  ريزي شما را بررسي كرده است؟  دفتر برنامه تاكنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -292
  ام را با دقت بررسي كرد.        يريز ) پشتيبان من دفتر برنامه1
 ام را بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2
  ام را بررسي نكرد.                  ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
  ريزي ندارم.   ) من دفتر برنامه4

  كالس رفع اشكال
  كنيد؟ آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي -293
 رفع اشكال پشتيبان خودم شركت خواهم كرد.                   بله، امروز در كالس) 1
  ).تري دارم (زيرا به آن درس نياز بيش بله، در كالس پشتيبان ديگر شركت خواهم كرد) 2
  كنم. اما من امروز شركت نمي ،كند ) پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي3
  كند. پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي) 4

  شـروع به موقع
   شود؟ شروع مي به موقـعشما  ةآيا آزمون در حوز -294
    شود. به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي )آزمون و نظرخواهي( ) بله، هر دو مورد1
  شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
    شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3
  نظمي وجود دارد. بي )مون و نظرخواهيآز( دو مورد) در هر 4

  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
  .شود عايت مير ،) اين موضوع تا حدودي اما نه به طور كامل2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعدًا وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
  شود. نمي نظمي و سروصدا ايجاد اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

  ـانبقمرا
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
  ) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب2  ) خيلي خوب1

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

  امروز  ارزيابي آزمـون
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
 ) ضعيف4  ) متوسط  3  ) خوب 2  ) خيلي خوب1

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

www.Kanoon.ir
@physicsjeiroodi


