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)2( فارسي  

است؟ نادرستمعني كدام واژه  - 1
خالص: شائبه بي) 2    پرداز  لطيفه: گو بذله) 1
هاي دقيق و ظريف نكته: لطايف) 4    زيبا : فرخنده) 3

ها همگي درست است؟ معناي كدام گروه از واژه - 2
 )رهسپار: عازم(، )پادشاه: ملَك(، )خجسته: كبريا() 1
)ديشب: دوش(، )مناسك جمعِ: منسك(، )تند و فرز: چابك) (2
)گلستان: شنگل(، )مقابل طريقت: شريعت(، )دورو: متّفق) (3
)پرهيزگاري :زهد(، )شبرو: شبگرد(، )فراري: گريزپا) (4

اماليي است؟ فاقد غلطكدام بيت  - 3
ك كشيديمما رخت و قماشات بر افال/ ها  جرس چون طبل رهيل آمد و آواز) 1
طاعتت بر هوشمندان فرض عين/ اي محافل را به ديدار تو زين ) 2
گرگ محنت بعد گرد آمد صترگ/ وانگشتند آن گروه از گرد گرگ ) 3
لقا وز سرِ كُه رخ نمود اللة شيرين/ دار رفت، سوخت خزان را به تفت  سرو الم) 4

است؟ بيشتراماليي  غلطدر كدام عبارات  - 4
.گي، طعام و شراب نتواند خاست؛ و اگر به دردي درماند بيان آن ممكن نشود ال گرسنگي و تشنهدر ح) 1
.شبهت كور شود ار دارد، بيوافتد، در بيرون آوردن آن غفلت ورزد و آن را خ و اگر خوار در چشم) 2
3 (اح منسوب كننده مر آن پير را از ارباب دل دارند؛ اما وي را به هلول و نسخ اروو اهل اين قص.
.هل روز وعده به تور آمد و سخن خداوند بشنيدبا حق تعالي وقتي باشد، از پسِِ چخواست كه وي را ] موسي[چون ) 4

:جز بهوجود دارد » تناقض و تضاد«ها هر دو آراية  در همة گزينه - 5
بز خويش خيمه برون زن بهار را دريا/ درون خانه خزان و بهار يك رنگ است ) 1
در جهان است و برون است از جهان پيداست كيست/ هر ه دل نزديك دور از چشم، كز لطف گآن ب) 2
كه پنهان است و پيدا در جهان پيداست كيست آن/ گردند جمع  نهان با هم نميگرچه پيدا و ) 3
و صنوبر قبا يكي است وآن را كه همچو سر/ پرواي سرد و گرم خزان و بهار نيست ) 4

شود؟ در كدام ابيات يافت مي ترتيب به» مراعات نظير ،تلميح ،جناس ،كنايه«هاي ادبي  هآراي - 6
جاي آن هست كه بر چشم نشانند او را/ سرو را بر سر سرچشمه اگر جاي بود ) الف
سمن و عارض و لعلت، شكر و جام شراب/ سر كوي خط و قدت، چمن و سنبل و سرو ) ب
كه رفته است عنانم ز دست و تير از شست/ المتم مكنيد كنون نشانة تير م) ج
اي ياوران بايد ولي را ياوري كرد/ يعني كليم، آهنگ جان سامري كرد ) د
د، ج، ب، الف) 4  ج، الف، ب، د ) 3  الف، د، ج، ب ) 2  ج، ب، د، الف ) 1

دقيقه 15
)2(فارسي 

ادبيات سفر و زندگي 
ادبيات انقالب اسالمي

)بانگ جرس(
92تا  65هاي  صفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، )2(فارسي 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 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

.در شمارش جمالت، به فعل هاي حذف شده و شبه جمالت دقت كنيد
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شود؟ يافت مي» آرايي كنايه، تشخيص، تضاد، جناس، واج«هاي  در كدام بيت تمامي آرايه - 7
چون تو هوا را بشكني پا بر هوا نه هين بيا/ چون پاي خود بر سر نهي پا بر سر اختر نهي ) 1
اي درشكسته جام ما اي بردريده دام ما/ روي بر بام ما  نام ما خوش مي اي يوسف خوش) 2
را درآور زير پا گفتا سر تو نردبان سر/ وم بر آسمان ر   ان تا بربگفتم كه بنما نرد) 3
بر درِ جانان اگر از خويشتن رفتي بيا/ با بت اندر كعبه نتوان رفت و با سگ در حرم ) 4

شود؟ يافت مي» پارادوكس«در كدام بيت آراية  - 8
تابنده رخ چو روز سپيد از شب سياه/ آن عيد نيكوان به درآمد به عيدگاه ) 1
ور بي تو بامداد كنم روز محشر است/  هاي بي توام شب گور است در خيال شب) 2
تا نيست غيبتي نبود لذّت حضور/ كنم  از دست غيبت تو شكايت نمي) 3
من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است/ اي  هرگز وجود حاضر غايب شنيده) 4

است؟» تناقض«و فاقد آراية » حسن تعليل«كدام بيت داراي آراية  - 9
به فرياد آورد مشتي نمك درياي آتش را/ عشق سركش را بلندآوازه سازد شور عاشق ) 1
روز من چون شب مدار از تلخي گفتار تار/ لبان تا چند از اين گفتار تلخ  اي بت شيرين) 2
روي گشت صبح نخست كه از دروغ سيه/ به صدق كوش كه خورشيد زايد از نَفَست ) 3
زنند دارش مي  پرده گويد حرف حق بي هر كه/ مهر بر لب زن كه چون منصور با اين باطالن ) 4

در كدام گزينه آمده است؟ابيات زير » مسند«تعداد  -10
دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم/ مرده بدم زنده شدم ، گريه بدم خنده شدم «

»زهرة شير است مرا، زهرة تابنده شدم/ ديدة شير است مرا، جان دلير است مرا 
نه) 4  هشت ) 3  هفت ) 2  شش) 1

يك روز پاييزي. براي من لحظة عجيب و عظيمي بود؛ همين كه عينك به چشم من رسيد، ناگهان دنيا تغيير كرد؛ همه چيز عوض شد«در عبارت  - 11
چند تركيب وصفي و چند تركيب اضافي وجود دارد؟ به ترتيب» .افتادند تك مي برگ درختان، تك .اي طالع بود آفتاب رنگ و رو رفته. بود

سه -پنج) 4  چهار  -هشت) 3  دو  -شش) 2  چهار  -هفت) 1
. …جز بهشود  هاي زير نقش تبعي مشابه بيت زير يافت مي تمام گزينهدر  -12

»طريق رندي و عشق اختيار خواهم كرد/  نبخشد صفاي دل حافظ زرقنفاق و «
باد خزان آيدببايد ساخت با جوري كه از / زمين باغ و بستان را به عشق باد نوروزي ) 1
دنَرَو كه چرا بي مي و معشوق به سر مي/ نرود   در من اين عيب قديم است و به در مي) 2
يابم بيا كه من چو تو ياري دگر نمي/ و محنت عشق  درد و رنجبيا كه خسته مرا ) 3
جان بياسايد كه جانان قاتل است/ گريست  گفت و خوش خوش مي عاشقي مي) 4

درستي مشخص شده است؟ به» نهاد«در كدام گزينه  -13
از او وظيفه و زاد سفر دريغ مدار/  شاعربرد  مكارم تو به آفاق مي) 1
ده مخزن پنهان كوه عرضه/ به دامان كوه  يكي عرصهديد ) 2
گُمان مبر كه مرا درد اين جهان باشد/ روان باشد  منبه روز مرگ چو تابوت ) 3
كه جنس خوب مبصر به هر چه ديد، خريد/ بود خريدارم گر جان  توبهاي وصل ) 4

سان است؟ بيت زير يكتعداد جمالت تعداد جمالت كدام گزينه با  -14
»گاه باوفا زيرا كه بندة تواَم، آن/ ديگران از من نهان مدار، تو داني و «
سودايي را طاقت وعظ نباشد سرِ/ الابالي چه كند دفتر دانايي را ) 1
بينايي را ور نبيند چه بود فايده/ بر بيند ديده را فايده آن است كه دل) 2
3 (گو ببين آمدن و رفتن رعنايي را/ ي و قيامي دارد سرو بگذار كه قد
ة حلوايي راناگزير است مگس دكّ/ برود بازآيد گر براني نرود ور ) 4
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است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  -15
گونة زردش دليل، نالة زارش گواست/ شرح نخواهد بيان  دعوي عشاق را) 1
هر چه كند جور نيست ورتو بنالي جفاست/ مالك ملك وجود، حاكم رد و قبول ) 2
كز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست/ تيغ برآر از نيام زهر برافكن به جام ) 3
زجر تو بر من رواست حكم تو بر من روان،/ ازي به قهر دگر بنوازي به لطف ور بگ) 4

است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  -16
در سيرت چون يزيد و قارون آيي/ از صورت زهد تو چه مقصود تو را ) 1
وقيح صورت و مويين لباس و رويين تن/ خاي و ناهنجار زمخت سيرت و زنجير )2
مان فتادمر سيرت بديع تو را ترج/ اي صاحبي كه صورت و شكل مباركت ) 3
گزيدندت خداوندان به حسن مخبر و منظر  / ستودندت خردمندان به لطف صورت و سيرت) 4

متناسب است؟» بايد به سينه رفت زين جا تا فلسطين/ بايد به مژگان رفت گرد از طور سينين «كدام گزينه با مفهوم نهايي بيت  -17
بايد زدن اي بر سينه مي داغ تازه نقش/ خورشيد با يك داغ نتوان ساختن  چون سرِ) 1
بايد زدن قة خود پينه ميربعد از آن بر خ/ بايد شكست  در جگر صد سوزن الماس مي) 2
بايد زدن هر سرِ مه ناخني بر سينه مي/ بايد گرفت  دردمندي از فلك تعليم مي) 3
بايد زدن ينه ميخويش را بر قلب اين گنج/ گويند، در جيب دل است  در شهواري كه مي) 4

تناسب دارد؟» بانگ از جرس برخاست وايِ من خموشم/ از هر كران بانگ رحيل آيد به گوشم «كدام گزينه با مفهوم بيت  -18
بارتر از من دگري چون روم، نيست گران/ كاروان رفت و مرا بار باليي در دل ) 1
تا بازيابي همرهان خويش راجهد كن / اي از كاروان  آلوده واپس مانده اي كه خواب) 2
كاروان بگذشت و من در خواب مردم وايِ من/ فرصت از كف رفت و دل كاري نكرد افسوس عمر ) 3
آن را كه رفت بايد با كاروان همي/ منزل چه سازد و چه كند رخت بيشتر ) 4

ابيات كدام گزينه با هم قرابت مفهومي دارند؟ -19
روبه چه خيال است كه با شير برآيد/ برآيد  تدبير محال است به تقدير) الف
عنان خويش به تدبير او سپرده قَدر/ زمام خويش به توفيق او سپرده قضا ) ب
بايد شنا كردن در اين دريا به دست بسته مي/ به تدبير خرد سر پنجه نتوان با قضا كردن ) پ
ش تقدير در تدبير توستراست گويي جنب/ هيچ تقديري خالف رأي و تدبير تو نيست ) ت
نتوان خيال بست كه مگشاي يا مبند/ و گشاد حكم قضا را چه چاره است  بست) ث
الف، پ، ث) 2الف، پ، ت) 1
، ثبت، ) 4، بت، الف) 3

است؟ تقابلدر » ه قوالً ليناال لَاذهبا الي فرعون، انّه طغي، فقو«مفهوم كدام گزينه با آية  -20
پست سازد شعله را خاكستر از افتادگي/ توان خاموش كرد  را به نرمي مي خصم سركش) 1
كه تير شمع از موم است و پيكان آتشين دارد/ مشو ايمن به نرمي از زبان خصم بد گوهر ) 2

زبان شعله دراز از تنزل شمع است/ شود ز نرمي بسيار، خصم سركش تند ) 3
گرداند آتش را به نرمي زيردست خويش مي/ خاكستر  به همواري ادب كن خصم سركش را كه) 4
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)2(زبان قرآن عربي 

 ّو األدق ن األصح25 -21: (في الجواب للتّرجمة أو التّعريب أو المفهوم عي(
21- »حتن ذكرِ أقوالٍ فيها اع بجتَنلَي اإلنسانِ أنْ يشاعم جلب لَهكَالم ي بذبِ؛ رلمالُ الكك!«:

!شود رود بر انسان واجب است، زيرا باعث مشكالت براي وي مي ها مي دوري از بيان سخناني كه احتمال دروغ آن) 1
  !آورد بسا سخني كه براي او مشكالتي را به بار مي انسان نبايد سخناني بگويد كه احتمال دارد دروغ باشد، چه )2
!آورد بسا سخني كه مشكالتي براي او مي احتمال دروغ است دوري كند؛ چه ها انسان بايد از ذكر سخناني كه در آن )3
!آورد از جمله وظايف انسان اين است كه در سخنانش احتمال دروغ نباشد، زيرا برايش مشكالت را به وجود مي) 4

22- »حتُم أن تُؤَثِّنَصدنا و قالَ؛ إذا أَرلِّمعتَمنا مسي قُلُوبِ الْمو  عينرُوا فكُونَ كَالمأنْ ي جِبم فَيوهعقُولتُقْنلَي قَدر عناً عمعلّم ما » !همكُم لَي...  
را قانع نماييد، پس بايد سخن شما آرام به اندازة خردهاي اوهاي شنونده اثر بگذاريد و  ما را نصيحت فرمود وگفت؛ چنانچه خواستيد در دل )1
!شود او
هاي شنوندگان تحت تاثير شما قرار بگيرند و قانع گردند، پس بايد سخن شما نـرم بـه قـدر بخواهيد كه دل به ما سفارش كرد و گفت؛ اگر )2

  !ها باشد هاي آن عقل
هاي شنوندگان تاثير بگذاريد و ايشان را قانع كنيد، پس بايد سخنتان نرم بـه انـدازة ؛ هرگاه خواستيد كه در دلگفتما را نصحيت كرد و  )3

!دهايشان باش عقل
ها با ها را قانع كنيد، پس بايد به نرمي و به اندازة عقل آن هاي شنوندگان اثرگذار باشيد و آن ما را نصيحت نمود و گفت؛ اگر بخواهيد در دل )4

!ايشان سخن بگوييد
:الْخطأعين   -23

1 ( شْتَريتديقتي اص فْلَةِ ميِالدي حواراًفي برايش خريدمتولّد دوستم دستبندشن در ج :!لَها س!
  !كه شروع به حرف زدن كند، تأمل نمايد بهتر براي گوينده آن است كه قبل از اين !:قَبلَ أنْ يبدأَ بِالكَالمِيتأملَ أنْ  األَفضَلُ للمتَكلِّم) 2
!هايش تكيه كند كه تنها بر توانايي دهد به اين ودش را عادت ميخوشا به حال كسي كه خ !:عتَمد علَي قُدراتها فَقطلمنْ تُعود نَفسها بأنْ تَطُوبي ) 3
!آموزان تالشگر، واقعاً امري زيبا است ها به دانش عادت كردن ما به دادن هديه !:تَعودنا علي إعطاء هدايا للطُّلّابِ الْمجتَهِدينَ أمرٌ جميلٌ جِداً) 4

:»!نوشتند دقت مي هايشان را با آموزان درس شآن دان آموزاني را در كالس ديدم، دانش« -24
1 (طلّاباً في الص هوالء الطّرأيت ،كانوا قد كتبوا دروسهم بدقَّةٍلّف اب!
2 (طالبات في الص شاهدت ،كتبنَ دروسهنَّ بدقَّةٍفي كانت الطالبات!  
3 (تالميذ في الص اولئك تالميذُرأيت ،بدقَّةٍبونَ دروسهم كانوا يكتُ ف!
4 (طلّاباً في الص الطّنظرت ،يكْلّف دروسهم بدقَّةٍ نَبتُاب!

دقيقه 10
 )2(عربي زبان قرآن 

 ِاألشجار عجائب
المعرفةُ و النّكرةُ، في(

لعبِ الرّياضيالم(  
 ِالكَالم آداب

 )متن درس(
46تا  33هاي  صفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، )2(عربي زبان قرآن هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

.در سؤاالت ترجمه، از طوالني بودن عبارت عربي نترسيد، چرا كه طوالني بودن عبارت دالّ بر دشوار بودن آن نيست
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:»!لينَ الكالمِ عود لسانك«لـمفهوم الفي  الْخطأعين  -25

وگر خشم گيري شوند از تو سير/ چو نرمي كني خصم گردد دلير ) 1

كشي؟ چه حاجت به تندي و گردن/ چو كاري برآيد به لطف و خوشي  )2

كند آنچه نتوان به شمشير كرد/ به گفتار شيرين جهان ديده مرد  )3

ها به قيد خويش آرد همه دل/ هر كه گفتار نرم پيش آرد ) 4

:تانو كلمتان متضادمترادفتان أ تانِفيها كلم التوجدعين عبارة  -26

!ر و األحجار الجميلةراس كبحر مملوء بالدالبِرّ إلي عموم النّ) 1

  !الم من يبتعد من خير الناسإنّ شرّ الناس في هذا الع )2

3 (»في االرض وال في الس إنّ اهللا اليخفي عليه شيءماء!«

!من قبل رتُهإسمك الذي تذكّ سيتمع األسف نَ: زميلي قال) 4

؟رتيبعلي التّفي هذه العبارة  اننكرة يوجداسماً معرفة و  كم اسماً -27

».شك في أنّ إيران كمتحف حي للسائحين ول الواقعة في آسيا؛ و الالد من إحديإنّ إيران «

ثالثة/  ستّة) 4  أربعة / خمسة ) 3  أربعة / ستّة ) 2  ثالثة / أربعة ) 1

:عن الباقي في المعرفة و النّكرةِ يختَلفعينِ الخَبر  -28

!بعضِ األوقات قُدرةُ الكَالمِ أقوي منَ السالحِ في) 2  ! خانقةٌة في الغابات االستوائي األشجار الموجودة) 1

  ! إرضاء النّاسِ غايةٌ التُدرك) 4   ! الذَّمو غراقُ في المدحِ أكبرُ الحمقِ اإل) 3

29- ن الصنةحيح عن إعراب الكلمات عيالمعي:

)خبر/  مبتدأ. (﴾احمصبفيها  مشْكَاةالْأَرضِ مثَلُ نُورِه كَ ات ونُور السماو اهللاُ﴿) 1

2 (معال  نتَفَعبِيعهنْ خَيرٌ،  لْمم عابِد ألْف) .مفعول/  رّمجرور بحرف الج(  

3 ( ودعتكلّم أن يخاطبينيجب علي المجميلبكالم  الم الحإلي العمل الص) . صفة/ مفعول(

4 ( لَتجةُسنَظَّمسكو ساحة نقش جهان في قا مالْيون ةِ التُراثمالْعالَئمي) . مضاف إليه/ فاعل(

:في ضبط حركات الكلمات الخطأعين  -30

  !يجِب أن يكونَ كَالمنا لَيناً علَي قَدرِ عقولِ المستَمعينَ) 2  ! للكَالمِ آداب يجِب علَي الْمتَكَلِّمِ أن يعملَ بِها) 1

!و رب كَالمٍ يجلب لَك المشاكلَ) 4   !وعٍ يعرِّض نَفسه للتُّهمِلَ في موضعلَيه أن ال يتَدخَّ) 3
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)2(دين و زندگي 

بار در جريان نزول كدام آيه مطرح شد؟ مؤمنين براي پيامبر، نخستيناميرال برادري و جانشينيتثبيت مقام  -31
آية واليت) 2آية انذار) 1
آية اطاعت) 4يغآية تبل) 3

و به كدام مسئوليت ايشان شد ميهاي خطير نبوي  تداوم مسئوليت ، موجب)ص(شده پس از پيامبر  ام ويژگي در امامِ تعيينوجود كد ضرورت -32
احتياجي نيست؟

دريافت و ابالغ وحي -اعجاز و كرامت) 1
واليت معنوي -عصمت و پاكي) 2
دريافت و ابالغ وحي -عصمت و پاكي) 3
  واليت معنوي -اعجاز و كرامت) 4

باشد و ايشان با كدام كالم خود اذعـان در اتمام مأموريت و رسالت خويش مي) ص(وجود نازنين رسول خدا  ماية دلگرميكدام عبارت قرآني،  -33
مردم به واليت الهي و نبوي را طلب كردند؟

1 (»كمعصاهللاُ ي منَ النّاسِ و«- »والهم ليفهذا ع والهم ن كنتم«

»من كنت مواله فهذا علي مواله« -»ما اُنزِلَ اليك من ربك غْبلِّ«) 2

»ن اَنفُسهِممن اَولَي الناسِ بالمؤمنينَ م« -»و اهللاُ يعصمك منَ النّاسِ«) 3

»ن اَنفُسهِمم من اَولَي الناسِ بالمؤمنينَ« -»ربك غَ ما اُنزِلَ اليك منبلِّ«) 4

ناظر بر چه حقيقتي است؟ »يكونوا مؤمنينَ لَعلّك باخع نَفسك اَلّا«پيام آية شريفة  -34

.ك بود از شدت غصه و اندوه فراوان از پا درآيددر رنج و مشقت بود و گاه نزدي) ص(پيامبر  ،شدند كه برخي از مؤمنين در راه اسالم دچار سختي و آزار مي از اين) 1
در راه هدايتشان از شدت غصـه و) ص(پيامبر اين خطر وجود داشته باشد كه شد كه  به هدايت مردم و نجات آنان از گمراهي باعث مي) ص(عالقة پيامبر ) 2

.اندوه فراوان از پا درآيد
كرد تا جـايي كـه از شـدت غصـه و زده را درمان مي رفت و با داروهاي خويش بيماران غفلت ت مردم ميپيامبر يك طبيب سيار بود كه خود به سراغ هداي) 3

.نددآور اندوه فراوانش از ايمان نياوردن مردم، برخي از مشركين به او ايمان مي
را در) ص(پيـامبر   ،ايمـاني مشـركين   كـرد و بـي   ل مـي ها و آزارهاي اين راه را تحمـ  مند به نجات مردم از گمراهي بود كه سختي هچنان عالق) ص(پيامبر ) 4

   .ساخت تر مي هدايشتان حريص

دقيقه 10
 )2(دين و زندگي 

امامت، تداوم( تفكر و انديشه 
وايان اسوه و وضعيترسالت، پيش

فرهنگي، اجتماعي و سياسي
مسلمانان پس از رحلت رسول

)خدا
94تا  60هاي  صفحه

سؤال گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچةهدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، )2(دين و زندگي 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 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

.هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

.هاي آن فرابگيريد واژهرا، با توجه به كليد)ع(صر ائمههاي ع، مبحث چالش7در درس



9:  صفحهرياضي يازدهم عمومي98 بهمن 25 آزمون -)5( پروژة

داري بيايند و ايشـان نسـبت بـه به صحنة حكومت ،سال كنار گذاشته شدن از حق خالفت 25پس از ) ع(كدام عامل سبب شد كه امام علي  -35

شان دادند؟ن ز خودالمال برداشته بودند، چه رفتاري ا كساني كه بيش از حق خود از بيت

ستاندن حق مظلومينباز -دم در به خالفت رسيدن ايشاناصرار مر) 1

  ستاندن حق مظلومينباز -زمينة اجراي عدالت در جامعهمساعد شدن ) 2
محكوم كردن ظالمان به اشد مجازات -در به خالفت رسيدن ايشان اصرار مردم) 3

محكوم كردن ظالمان به اشد مجازات -مساعد شدن زمينة اجراي عدالت در جامعه) 4

در مورد آنان چه فرمود؟) ص(چه افرادي هستند و نبي مكرّم اسالم  »خَيرُ البريةِ«، مصداق قرآنبراساس آيات  -36

.اند رستگار و اهل نجات -»الصالحاتا والَّذينَ آمنوا و عمل«) 1

.باشند راه خير مي بر -»الصالحاتا والَّذينَ آمنوا و عمل«) 2

.باشند بر راه خير مي -»لمن كانَ يرجوا اهللاَ و اليوم اآلخرَ«) 3

.اند رستگار و اهل نجات -»لمن كانَ يرجوا اهللاَ و اليوم اآلخرَ«) 4

كردند؟  مسلمانان را به چه امري توصيه مي ا،ه اين جنگ در) ص(انداختند و رسول خدا  راه مي) ص(هايي عليه رسول خدا  كدام دسته از بزرگان قبايل، جنگ - 37

مشركان مثله كردن -ديدند تعاليم اسالم را به ضرر خود ميآنان كه ) 1

مشركان مثله كردن -دانستند را ساحر و جادوگر مي) ص(ها كه رسول خدا  آن) 2

ركانآلوده نكردن آب مش -ديدند تعاليم اسالم را به ضرر خود ميآنان كه ) 3

آلوده نكردن آب مشركان -دانستند را ساحر و جادوگر مي) ص(ها كه رسول خدا  آن) 4

بود؟ )ص(ر بيك از نتايج به حافظه سپردن احاديث پيام سليقة شخصي در احكام ديني، پيامد كدامدخالت دادن  -38

ايجاد شرايط مناسب براي جعل يا تحريف احاديث) 1

سلطنتتبديل حكومت عدل نبوي به ) 2

بهره شدن مردم و محققان از يك منبع مهم هدايت بي) 3

باراالح كعبامثال خرافي دربارة پيامبران توسط  هاي نقل داستان) 4

را به جايگاه برجسته برسانند، تابع چه بود؟ افراد  دور از معيارهاي اسالميكردند تا  تالش مي ائمهكه حاكمان زمان  اين -39

طلب و تسليم اي راحت قرآن به جامعه ن بهتبديل جامعة مؤم) 1

در همراهي مردم با خود) ع(قدرت جلوه دادن ائمة اطهار  بي) 2

هاي برجسته در جامعه اعتقادات از شخصيترفتار و پيروي عموم مردم در ) 3

  )ع(استفاده از موقعيت و شرايط بركناري امامان معصوم ) 4
سپاسگزاران واقعي نعمت رسالت، چه كساني هستند؟ »... بتُم علي اعقابِكُملَانقَ... لت من قَبله الرُّسل لّا رسولٌ قد خو ما محمد إ«مطابق با آية  -40

كننده به خيرات  مؤمنان عمل) 2شده توسط خداوند ترسيمدر مسير قدمان  ثابت) 1

مجاهدان راه حق) 4به خدا و روز رستاخيز اميدواران) 3
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41- William is my best friend. Actually, we … each other for a long time.  

1) will know 2) could know 3) knew 4) have known

42- I think this is the fourth time my uncle … to my place.  

1) is coming 2) has came 3) has come 4) came

43- We … a wide range of technical problems since he … the company last December. 

1) have experienced – has left 2) experienced – has left

3) have experienced – left 4) experienced – will leave

44- My friend … in a bad mood … he got to know his poor exam results.   

1) was – for 2) has been – for 3) is – when 4) has been – since

45- I personally believe that a habit can easily turn into a/an … .  

1) laughter 2) emotion 3) influence 4) addiction

46- My doctor believes that this medicine works more … if I take a hot drink after it.  

1) generally 2) effectively 3) rarely 4) recently

47- He died at the age of 75, and his last collection of stories remained … .  

1) unsafe 2) unimportant 3) incomplete 4) impossible

48- This new wonder … will probably have various positive impacts on heart patients’ physical condition.  

1) pressure 2) relationship 3) drug 4) health

49- Mr. Peterson is a driver. As a person who has continued a certain job for a long time, his main 

focus is just on roads and he has no plans for his life after … .   

1) development 2) retirement 3) agreement 4) measurement

50- Given the rapid aging of the American population–by 2050, the Alzheimer’s Association estimates 

that there will be a million new cases annually–what are some of the steps that people can take to 

… the disease?

1) communicate 2) produce 3) prevent 4) predict

)2(زبان انگليسي 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-50 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 the correct choice on your answer sheet. 

دقيقه 15

)2( زبان انگليسي
A Healthy Lifestyle

(Get Ready, …, Grammar)

67تا  49هاي  صفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، )2(زبان انگليسي هاي درس  گويي به سؤال قبل از شروع پاسخ لطفاً

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 امروز 10چند از گذاريهدفآزمون قبل10چند از

.براي يادگيري بهتر لغات انگليسي، تصويرسازي ذهني بهتر از حفظ كردن ترجمة لغت است
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)گواه(هاي شاهد  سؤال

Today, watching TV is an inseparable part of everyone’s lifestyle. But, what did we use to do 
before there was television? How often we hear sentences like this! Television hasn’t been with us 
all that long, but we are already beginning not to …(51)… what the world was like without it. 
Before we accepted TV into our homes, we never found it …(52)… to fill our free time. We used to 
…(53)… our friends, and talk to them; we used to go outside to theaters, cinemas, restaurants and 
sporting …(54)… . We even used to read books and listen to music sometimes. All that was in the 
past. Now all our free time is influenced by TV. We go home and eat our food …(55)… to be in 
time for this or that program. We have even stopped sitting at table, having a/an …(56)… evening 
meal, and talking about the news of the day. TV needs perfect silence and attention. 

51- 1) forget 2) quit 3) remember 4) choose
52- 1) similar 2) difficult 3) enough 4) different
53- 1) identify  2) behave 3) continue 4) visit
54- 1) skills 2) games 3) events 4) matches
55- 1) quickly 2) recently 3) politely 4) powerfully
56- 1) cooked 2) interested 3) prepared 4) calm

Jana Schnider, who is in her early forties, has an unusual job for a woman: she is a war 
photographer. Jana, whose pictures of war have earned her worldwide fame, has travelled all over 
the world in her job. Some call her brave, others crazy, but Jana’s secret is knowledge of herself 
and the enemy. “You have to decide what you want to do and forget about what might happen to 
you,” she says. Jana has faced death several times but says that it does not frighten her, as she is a 
religious person. Her husband, to whom she has been married for over 10 years, wants her to give 
up her job. Jana says that he worries about her and is getting tired of goodbyes at the airport but 
says she cannot imagine doing anything else. 

57- We understand from the passage that people would not consider Jana’s job unusual if she … . 
1) were a man 2) were older
3) didn’t take pictures 4) were not crazy

58- Jana is not afraid of what might happen to her because she … . 
1) believes in God 2) loves her job
3) knows the enemy 4) has faced religious people

59- Jana’s husband does not like his wife to … . 
1) be a war photographer 2) say goodbye at the airport
3) imagine doing anything else 4) give up her job

60- According to the passage, “the state of being known by many people because of your abilities or 
skills” means … .  
1) craze 2) fame 3) secret 4) worry

PART C: 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.

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on
your answer sheet.

.دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردپاسخ
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هاي طراحي سؤال

2 :داريم gو fبراي دو تابع خطي  -61 1(f g)(x) x   8و 3(g f )(x) x  . 1حاصل(f .g)( كدام است؟ (
1 (15  2 (6  3 (6  4 (15

22تابع اگر نمودار  -62 xf (x) ( m m) n   به صورت زير باشد، مقادير قابل قبول برايm كدام است؟

1 (1 12( , )2 (10 2( , )

3 (1 12( , ) ( , )      4 (1 1
2 2( , ) 

3fاگر  -63 (x) x وg توابعي خطي باشند و نمودار تابعf

g
باشد؟ يك از توابع زير مي كدام gبه صورت زير باشد، ضابطة تابع

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

5حاصل عبارت  -64 2 6
1

3 2

( )

( )
A log 



 كدام است؟

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

2fبا فرض  -65 (x) x ، 1كدام نمودار مربوط به تابع 1g(x) (f of )(x) (fof )(x)   است؟

1 (  2   (  3(    4   (

16اگر داشته باشيم  -66
2
x

ylog log 64وxy ، 2حاصل
2

x
(log )

y
كدام است؟

1 (25  2 (32  3 (20  4 (25
2

2fاگر  -67 (x) x  ،1
x a

g(x)
x





a)0؟ استكدام  aمقدار حداقلآنگاه عدد صحيح باشد،  2فقطداراي  fogة تابعو دامن )

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

2اگر  -68 6 16g(x) x x    و نمودار تابعf دامنة تابع ،به صورت زير باشدfog

f
شامل چند عدد صحيح است؟

1 (2     
2 (3  
3 (5  
4 (6  

دقيقه 30)1(حسابان

) 1( حسابان
از محاسبة وارون يك تابع( تابع

توابع نمايي )/2تا پايان فصل 
)3كل فصل ( يلگاريتم و

90تا  57هاي  صفحه

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

يد پاسخ صحيح بدهيد؟توان 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 ازهدف آزمون قبل10چند از

.مراجعه كنيد 1براي آشنايي با سواالت نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر به كتاب سه سطحي حسابان 
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2ماند؟  گرم از آن باقي مي ميلي 6چند سالتقريباً گرم باشد، پس از  ميلي 30اگر جرم اولية آن. سال است 5اي عمر يك مادة هسته نيمه  - 69 0 3(log / )

1 (35  2 (35
33 (35

44 (75  
11از رابطـة مقدار انرژي آزاد شده برحسب ارگ  باشد،در مقياس ريشتر  Mاي برابر بزرگي زلزله اگر  -70 8 1 5logE / / M   دسـت بـه

0برابراگر تفاضل بزرگي زلزلة شهر بم از بزرگي زلزلة شهر منجيل . آيد مي منجيل به شـهر  باشد، نسبت انرژي آزاد شده در شهرريشتر  /8
بم كدام است؟

1 (1 210 /2 (10  3 (
1
3104 (210

)شاهد(هاي گواه  سؤال

3fوارون تابع  ةضابط  -71 (x) x   كدام است؟
1 (0x  2و 3x    2 (0x  2و 3x    3 (0x  23و x   4 (0x  23و x

f)2 مقاديربا توجه به نمودارهاي زير،   -72 g)( )  3وf
( )( )
g

اند؟ كدام از راست به چپ ترتيب به
1( 1-   ،72 (3  ،7

3 (3 ،3
44( 1-  ،3

4
g(x)اگر  -73 x 2وf (g(x)) x x  2باشد، مقدار 1 2 1g( f ( )) f ( g( )) كدام است؟

1( 18  2( 20  3( 22  4( 24  

24fاگر  -74 (x) x  24وg(x) x  ،برد تابع  باشدy (fog)(x)كدام است؟
1(0( , ]  2(4( , ]  3(4[ , )   4(0 4[ , ]

1اگر   -75
xf (x) a ، 2

xf (x) b ، 3
xf (x) c  0و 1a b c   گاه كدام گزينه صحيح است؟ باشد، آن

1(    2(    3(    4(   

2ةنمودار تابع با ضابط  -76 2 34 3 2 9x xy         محورxو محور …طول  ا اي ب ا را در نقطههyقطع  …عرض   ااي ب ها  را در نقطه
.كند مي

مثبت –منفي ) 4  منفي -منفي ) 3  مثبت -مثبت ) 2  منفي -مثبت ) 1
0اگر   -77 7

2
/A log ، 3

4B log  0و 5
0 4

/
/C log شند، كدام عبارت صحيح است؟با

1 (A  منفي وB وC 2  .اند مثبت (A  مثبت وB وC اند منفي.
3 (A  وB منفي وC 4  .مثبت است (A  وC منفي وB مثبت است.

21تابع  ةدامن  -78 3f (x) log(x x)   است؟كدام
1( 2 0 3 5[ , ) ( , ] 2( 2 0 3 5[ , ] ( , ) 

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

3حاصل   -79
5 125log ( كدام است؟ (

1 (4  2 (5/4  3 (5  4 (5/5  
3از تساوي  -80 8 2 6x xlog ( x ) log (x )   مقدار لگاريتم ،x كدام است؟ 4 ةدر پاي

1( 1
2  2 (2

33( 3
24 (2  

.ما تأثير دارددادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شپاسخ

1

2

3

-1

3

f

2

3

g

4

0
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vهاي انتقال تحت بردار غيرصفر تبديل  -81
و دوران به مركز نقطة ثابتO و زاوية ترتيب از راست به چپ، چند نقطة ثابت تبديل دارند؟ به

2( k , k Z)   
شمار بي -يك) 4  يك -يك) 3  شمار  بي -صفر) 2  يك  -صفر) 1

خط  -82 زا2dو1dدو مـي     30ويةبا قطـع را يكـديگر ـ كن درجـه Aمثلـث .دن B C    مثلـث خـط   ABCبازتـاب بـه . اسـت 1dنسـبت
Aسپس B C   2را نسبت بهd  آن رابازتاب داده وA B C   با تبديل. ناميم ميABC بهA B C   ماند؟ يك ثابت مي كدام
ها فقط طول ضلع) 2    ها  فقط شيب ضلع) 1

ها ها، نه طول ضلع نه شيب ضلع) 4  ها  ها، هم طول ضلع هم شيب ضلع) 3
بـه زاويـة دورانـي   . نـاميم  مـي  2Aرا ABضـلع  نسبت بـه  1Aو بازتاب BD ،1Aرا نسبت به قطر ABCDربعماز  Aبازتاب رأس  -83

چند درجه است؟ ،كند تصوير مي 2Aرا به AكهBمركز
1 (022 5/  2 (0453 (067 5/  4 (090

6C(Oروي دايرة Aنقطة  -84 , تحـت ايـن دوران   Aاگر تصوير نقطة. دهيم حول مركز آن دوران مي 0120اين دايره را با زاوية. قرار دارد (
كدام است؟ AAخط هگاه طول پار باشد، آن Aنقطة
1 (3  2 (3 3  3 (6  4 (6 3  

اين مثلث بر خودش منطبق شود؟  ،ز دورانباشد تا پس ا چقدرزاوية دوران  ،همرسي نيمسازهاي مثلث نقطة حولاالضالع  در دوران مثلث متساوي  - 85
1 (0902 (01203 (01354 (0180

vدر انتقال با بردار  -86
)خط موازي پارهAB(نقطة ،A بهA و نقطةB بهB  اگـر طـول بـردار   . شـود  تصوير مـيv

 برابـر ،b ،AB a
bو a خط باشد، اندازة پارهA B كدام است؟

1 (2a2 (a b
3 (a b4 (2a b

2NMمطابق شكل  -87   بين دو خطو زاويةd وd نقطة. است 045برابرN را نسبت به خطd و سپس تصوير حاصل را نسبت به خطd
از تصوير نهايي كدام است؟ Nنقطة فاصلة. دهيم بازتاب مي

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

نادورهاي سـاعت   در جهت خالف حركت عقربهدرجه  O ،26بازتاب، سپس خط جديد را نسبت به مركز Lرا ابتدا نسبت به خط dخط  -88
vداده و در آخر آن را با بردار
 دهيم تا خط انتقال ميd زاوية بين. حاصل شودd وd كدام است؟

vبستگي به جهت بردار) 4  0136) 3  0110) 2  084) 1
دارد.

C(Oدايرة  -89 , r)  طول مماس مشترك داخلـي دايـرة  . دهيم انتقال مي ،برابر شعاع دايره است 3كه طول آن برداريرا باC ،و تصـوير آن
چند برابر شعاع است؟

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

منطبق گردد؟ dبر حول آن نقطه dتة خطدوران يافوجود دارد كه در صفحة شامل اين دو خط چند نقطه . اند مفروض dو dدو خط  -90
 4) 4شمار بي) 3  2) 2  1) 1

دقيقه 15)2(هندسه

) 2( هندسه
هاي هندسي و  تبديل
-هاي هندسي تبديل( كاربردها
)دوران -انتقال -بازتاب
45تا  33هاي  صفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، )2( هندسههاي 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

براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

زمان چند كار مختلف به خصوص اگر شباهت كمي به هم داشته باشند، به معنيانجام هم
.برنامگي و كاهش تمركز استقدم گذاشتن در راه بي
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آمار و احتمال

صيشخ. شود نوع نوشيدني سرو مي 3نوع دسر و  3نوع ساالد، 2نوع غذاي خورشتي،  5در يك رستوران  -91
اگر بخواهد يك نوع غذا، يك نوع ساالد يا دسر و يك نوع نوشيدني سـفارش كند، به اين رستوران مراجعه مي

اي چند حالت دارد؟ دهد، فضاي نمونه در چنين پديده
1 (13  2 (19  3 (75  4 (90  

Sرگا  -92 {a , b , c , d} 4و 8 2P(a) P(b) P(c) P(d)   باشد، حاصلP(b) كدام است؟

1 (1
15  2 (2

15  3 (1
5  4 (4

15
10مجموعةاز   -93 11 12 99{ , , , ... , احتمـال اسـت،  7اگر بدانيم حداقل يكي از ارقام اين عـدد . كنيم انتخاب مي طور تصادفي ، عددي به{

باشد، چقدر است؟ 7كه دهگان اين عدد اين

1 (11
182 (5

93 (4
94 (2

3
Sاگر  - 94 {a , b , c , d} ،2فضاي نمونة يك آزمايش تصادفي

3P({a , b , c})  1و
4P(a)  گاه باشد، آنP({d} | {b , c , d})  كدام است؟

1 (4
92 (5

93 (7
184 (11

18
3اگر. دو ناسازگارند دوبه Cو A ،Bپيشامدهاي  - 95 12 2 2P(A B) P(A C) P(B C)     گاه حاصل باشد، آنP(A B C) 

كدام است؟ 

1 (12
13  2 (6

13  3 (13
24  4 (13

48
3اگر  -96 4P(A) P(B) P(A B)   0و 8P(A B) / باشد، حاصلP(A B) كدام است؟

1 (24
65  2 (28

65  3 (32
65  4 (36

65
Sاگر  -97 {a , b , c , d , e}  ،فضاي نمونة يك آزمايش تصادفيA {a, b} ،B {a , c} وC {a , d , e} پيشامدهايي از ايـن

1فضاي نمونه و
3P(A) ،2

5P(B) 3و
5P(C)  گاه اشد، آنبP(A B )  كدام است؟

1 (13
302 (4

153 (11
304 (1

3
0مازيار و پارسا، هر سه در سميناري شركت كنند، كه هومن، احتمال اين  - 98 احتمال شركت كردن پارسا در صورتي كه مازيـار و هـومن. است /36

0،كنند شركت 0و احتمال شركت كردن هومن اگر مازيار شركت كند، /8 احتمال شركت كردن مازيار در سمينار چقدر است؟. است /75
1 (0 5/  2( 0 6/  3 (0 7/  4 (0 8/

كـدام گزينـه. مربـع كامـل اسـت   هر عـدد  رخ دادن احتمال عدد اول، دو برابر هر احتمال رخ دادن  اي ساخته شده است كه يك تاس به گونه  - 99
احتمال رخ دادن عدد يك باشد؟ تواند نمي

1 (0 10/  2 (0 11/  3 (0 12/  4 (0 13/
،شـود  نمـي آغاز  aاگر بدانيم اين جايگشت با حرف. كنيم ، يكي را به تصادف انتخاب ميeو a ،b ،c ،dهاي حروف از ميان جايگشت  - 100

باشد، چقدر است؟ bكه حرف دوم آن احتمال اين

1 (3
42 (3

163 (1
44 (3

8

دقيقه 15
آمار و احتمال

ازمباني احتمال ( احتمال
ابتداي تشخيص فضاي

- شانس احتمال غيرهم -نمونه
احتمال شرطي تا سر قانون

)احتمال كل
58تا  43هاي  صفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، آمار و احتمالهاي درس  سؤالگويي به  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 ازهدف آزمون قبل10چند از

اي كانون، با وضوح بيشتري قادر به تشخيصهاي برنامهبا حضور مستمر در آزمون
.ايد ها به تسلط كافي دست نيافتهموضوعاتي خواهيد بود كه در آن
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        )2(فيزيك 

چند وات است؟ توان مصرفي اين باتري. گذرد مي 1Aجريان 12Vةمحرك يو نيرو 2از يك باتري با مقاومت دروني  - 101
1 (6  2 (5  3 (2  4 (10  

مقاومتrمقاومت خارجي،R(؟استاختالف پتانسيل دو سر آن برابر اندازة با  محركهباتري يك محركة  ييك از شرايط زير نيرو در كدام  - 102
).جريان گذرنده از باتري است Iو  نيروي محركة باتري استدروني و

1 (2I
r


2 (0r 3 (0r R 4 (I

r




3،5ترتيب قرمز به هاي نارنجي، سبز و دد مربوط به رنگع( ؟دهد آمپر نشان مي آل شكل زير چه جرياني را برحسب ميلي آمپرسنج ايده  - 103
.)است 2و

1 (0 3/

2 (0 2/

3 (0 4/

4 (0 5/

يابد؟ و در دماهاي باال افزايش مي است هاي زير، در دماهاي پايين حامالن بار بسيار كم يك از گزينه در كدام  - 104
2و  1هاي  گزينه) 4  نارسانا ) 3  رسانا  نيم) 2  رسانا ) 1

020به جنس نيكروم در دماي رسانا متر از يك سيم 4الكتريكي قاومتم  - 105 C 50با  برابر دربرحسـب متـر   چه طولي از اين سيم . است

0120دماي C 130 الكتريكي مقاومت  4(دارد؟ 14 10
K

 نيكروم(

1 (2 5/  2 (53 (10  4 (7 5/

4ةبا ضريب دمايي مقاومت ويژ را اگر دماي سيم رسانايي  - 106
0
14 10
C

  ،050 C سيم رسـانا چنـد اين افزايش دهيم، مقاومت الكتريكي

يابد؟ درصد افزايش مي
1 (20  2 (0 2/  3 (2  4 (0 02/

610و مقاومت ويژة آن 6mmرقطپالستيكي به  سيمي با روكش  - 107 .m  9بـه شـعاع   ايـن سـيم را روي اسـتوانة عـايقي    . استcm

6به اختالف پتانسـيل   پيچيم و مي V   2اگـر جريـان عبـوري از سـيم    . كنـيم  وصـل مـيA باشـد، سـيم را چنـد دور بـه دور اسـتوانه
.)اند ها بدون فاصله دور استوانه پيچيده شده سيم(ايم؟ پيچيده

1 (75  2 (135  3 (150  4 (100  
باشـد، Bنصف جـرم سـيم   Aو جرم سيم Bبرابر طول سيم A ،3اگر طول سيم. در اختيار داريم Bو Aمسياي  استوانهدو سيم   - 108

.)دماي دو سيم ثابت و يكسان است(است؟  Bچند برابر سيم Aمقاومت الكتريكي سيم
1 (6  2 (3  3 (18  4 (24  

)2(فيزيك 
از ابتداي( جريان الكتريكي

عوامل مؤثر بر مقاومت الكتريكي
ها تا ابتداي بستن مقاومت

)صورت موازي به
73تا  51هاي  صفحه

دقيقه30 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، )2( فيزيكهاي 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 
 امروز چيست؟ شما براي آزمونگذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

بزرگ فكر كن؛ تقدير، تقويم افراد عادي است و تغيير، تدبير افراد موفق
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109 -  3 315با چگالي Aكيلوگرم فلز فرضي /1 5 g
/

cm
سـيميصورت  و بار ديگر به (I)شكلسيمي همگن با سطح مقطع صورت  بار به را يك

ها در تمام طولشان بـه صـورت مربـع و ثابت بوده و سيم و يكساندماي سامانه در طي اين فرايند . آوريم درمي (II)شكلهمگن با سطح مقطع 
.)دما ثابت و يكسان فرض شود(ست؟ برحسب اهم كدام ا (II)باشد، مقاومت سيم 300برابر با (I)اگر مقاومت سيم. همگن هستند

1 (50      
2 (75  
3 (100  
4 (150  

سـنج ولـت فقط (چند آمپر و چند ولت است؟ از راست به چپ ترتيب  د بهنده سنج نشان مي در مدار شكل زير عددي كه آمپرسنج و ولت  - 110
.)آل است ايده

20و  2) 1
2 (2 15و  /5
12و  2) 3
4 (2 10و  /5

1جريان عبوري از باتري. كند تغيير  15به 5از Rمتغير مقاومت زير اگردر مدار شكل   - 111
دروني مولد چند اهم است؟ مقاومت . شود برابر مي 2

1 (5     
2 (10  
3 (2  
4 (4  

r)3كدام است؟ حسب اهم  بر rبرابر صفر باشد، مقدار Bو Aدر مدار شكل زير، اگر اختالف پتانسيل بين نقاط  - 112 r )

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

4برابر شود، آمپرسنج جريان 5اگر مقاومت متغير. دهد را نشان مي Iجريان ال آمپرسنج ايده زيردر مدار شكل   - 113
Iاگـر. دهد را نشان مي

خواهد شد؟ Iمقاومت متغير صفر شود جريان چند برابر
1 (2    
2 (5  
3 (4  
4 (3  

برحسب واحدهايباتري در باتري و افت پتانسيل ة محرك ييرووات باشد، ن 36 برابر با Rاگر توان مصرفي در مقاومتدر مدار شكل زير،   - 114
SI در كدام گزينه بيان شده است؟از راست به چپ ترتيب  به

1 (24  ،12
2 (24  ،6
3 (18  ،6
4 (18  ،12
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كدام است؟ 1به توان ورودي مولد 2توان خروجي مولدنسبت  زيردر مدار شكل   - 115

1 (22
35

2 (22
37

3 (26
37

4 (2
3

در مدت يك  دقيقـه چنـد ژول انـرژي ،وصل كنيم 55Vاگر اين المپ را به ولتاژ. نوشته شده است 60Wو 220Vروي المپي اعداد  - 116
.)مقاومت المپ ثابت فرض شود( كند؟  الكتريكي مصرف مي

1 (175  2 (180  3 (225  4 (240  
ترين توان خروجي اين مولد چند وات است؟ بيش. دو سر مولد برحسب جريان عبوري از آن به شكل زير استختالف پتانسيل ا نمودار  - 117

1 (3    2 (16
3

3 (9  4 (16  
و 100gاگر جرم آب درون ظـرف . رود باال مي Rو برقراري جريان، دماي آب توسط المنت برقي kكليد با بسته شدن زيردر مدار شكل   - 118

نظـر از اتالف انرژي صرف(؟ يابد دماي آب چند درجة سلسيوس افزايش مي ،ثانيه 24ه و دقيق 1باشد پس از 5مقاومت الكتريكي المنت

04200درجه سلسيوس است و 20شود ،دماي اولية آب  J

kg C
آبc(

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

اگر سيم را از دستگاهي عبور دهيم تا بدون تغييـر جـرم. گذرد وصل است و از آن جريان الكتريكي مي Vليسيم رسانايي به اختالف پتانس  - 119
.)دما ثابت است(شود؟  متصل كنيم، توان مصرفي آن چند برابر حالت قبل مي Vليبرابر شود و مجدداً به همان اختالف پتانس 3طولش 

1 (9   2 (1
93 (1

كند نمي يتغيير) 34

مقاومت دروني مولد چند اهم است؟. كند برود، توان خروجي مولد تغييري نمي) 2(به حالت ) 1(در مدار شكل زير، اگر كليد از حالت   - 120
1 (1        
2 (3  
3 (2  
4 (1 5/
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)2(شيمي 

كدام گزينه صحيح است؟بيان شده در عبارت   - 121
.دانند دانشمندان اجزاي بنيادي جهان مادي را ماده و انرژي مي) 1
.روند توليد و مصرف جهاني غالت در دهة اخير، همواره افزايشي بوده است) 2
.كشاورزي شده استهاي  پيشرفت دانش و فناوري موجب كاهش توليد فراورده) 3
.شد انجام ميانقالب در كشاورزي نخستين  پيش ازها،  ها و درو كردن فراورده كاشتن دانهفرايند ) 4

است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با نقش غذا در بدن   - 122
هاي عصبي ها و ارسال پيام تأمين انرژي مورد نياز بدن براي حركت ماهيچه) 1
هاي گوناگون بدن وليه براي ساخت و رشد بخشفراهم نمودن مواد ا) 2
هاي موجود در بدن ها و يون ها، مولكول تأمين همة اتم) 3
ها از ديوارة هر ياخته ها و مولكول جايي يون تأمين انرژي مورد نياز براي جابه) 4

…جز بههستند،  نادرستزير  هاي گزينههمة   - 123

.شود منتقل مياز يك سامانه به سامانة ديگر  ت كه به دليل تفاوت در دماارز با مقدار انرژي گرمايي اس گرما هم )1
.شوند و به جرم ماده وابسته هستند ماده محسوب مينمونه هاي يك  گرما و دما از ويژگي )2
.، كالري است»SI«گيري آن در  دهند و يكاي اندازه نشان مي» Q«گرما را با نماد  )3
.دهد ماده، دماي آن را نشان مينمونه يك  هاي سازندة ذرهجنبشي  هاي ع انرژيمجمو )4

.)اند آمده» پ«و » ب«، »الف«ترتيب  بهاز راست به چپ ها  گزينه(پاسخ صحيح هر سه پرسش زير در كدام گزينه آمده است؟   - 124
ترين مقدار است؟ كدام حالت فيزيكي داراي بيشدماي يكسان، در در  يك مادهسازندة ي ها هاي نامنظم ذره جنبش) الف
دهد؟ كدام كميت ميزان گرمي و سردي مواد را نشان مي) ب
كند؟ با افزايش جرم ماده، ميزان انرژي حاصل از سوختن آن چه تغييري مي) پ
.يابد افزايش مي -دما -مايع) 1
.يابد افزايش مي -دما -گاز) 2
.يابد كاهش مي -گرما -گاز) 3
.يابد كاهش مي -گرما -جامد) 4

بـا» C«زير در ظرف  هاي بريزيم، چند مورد از كميت »C«خالي را در ظرف  »B« و »A« اگر محتويات دو ظرف ،زيربا توجه به شكل   - 125
.)نظر كنيد از اتالف گرما در حين فرايند صرف(برابر است؟ » B«و » A«هاي  ظرف

هاي آب ميانگين تندي مولكول* 
ظرفيت گرمايي* 
ظرفيت گرمايي ويژه* 
انرژي گرمايي* 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

دقيقه 25

)2( شيمي
از ابتداي( در پي غذاي سالم

فصل تا ابتداي آنتالپي سوختن،
)گاهي براي تأمين انرژي تكيه

70تا  49هاي  صفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، )2(شيمي 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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

اعم از عدم يادگيري، عدم تمركز،(براي بهبود تراز خود در آزمون ابتدا نوع اشتباهات خود
.كنيد سپس براي رفع آن اقدامرا بيابيد و...)وعجله در حل سؤاالت
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…جز بههاي زير درست هستند،   همة گزينه  - 126

.تي دارندهاي آلي هستند كه به دليل تفاوت در ساختار، رفتارهاي فيزيكي و شيميايي متفاو روغن و چربي از جمله تركيب) 1

080با دماي گرماي يك قطعه مس) 2 C 56با برابرتواند  ميkJ باشد.
.شدتر خواهد  آن نيز بيش انرژي گرمايي، شودتر  بيشبا جرم ثابت، هر چه دماي يك نمونه ماده ) 3
.شود منتقل مي تر با دماي كمبه جسم  تر با دماي بيشمواره گرما از جسم هر اختالف دما دارند، يگبين دو جسم كه با يكد) 4

اند؟ نادرستزير  هاي عبارتكدام موارد از   - 127
.انرژي گرمايي يك نمونه ماده كميتي است كه به دما و جرم ماده بستگي دارد) الف

01به اندازة يك نمونه ماده،گرماي الزم براي افزايش دماي  مقدار) ب C  گويند نمونه مادهرا ظرفيت گرمايي ويژة آن.
.تر است ظرفيت گرمايي ويژة روغن زيتون از ظرفيت گرمايي ويژة آب بيش) پ
به اندازة يكسان،آن بر اثر گرم كردن يا سرد كردن يك گرم از تغيير دماي اندازة  ،تر باشد هر چه ظرفيت گرمايي ويژة يك جسم بيش) ت
.تر است شبي
»ت« و» پ«فقط ) 2    » پ« و» ب«فقط ) 1

»ت«و » پ«، »ب«) 4    » ب« و» الف«) 3

020اگر دماي آلومينيم بـه انـدازة  . دهيم به جرم يكساني از فلزهاي آلومينيم و نقره به مقدار يكساني گرما مي  - 128 C افـزايش يابـد، ميـزان
0برابر بـا  ترتيب بهآلومينيم و نقره ويژة ظرفيت گرمايي (رابر با چند درجة سلسيوس است؟ تقريب ب افزايش دماي نقره به 0و /9 ژول /236

.)بر گرم بر درجة سلسيوس است
1 (76 3/  2 (20 1/  3 (53 2/  4 (67 2/

است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با نمودارهاي داده شده   - 129
.باشند دهندة فرايندهاي گرماده مي هر دو نمودار نشان) 1
بخش عمدة انرژي موجود در شير هنگام انجام فرايند نشان داده) 2

.رسد به بدن مي) 2(شده در نمودار 
.دهد بدن را نشان مي گرم بادما شدن شير  فرايند هم) 1(دار نمو) 3
مشـابه ،دما شـدن بسـتني در بـدن    نمودار مربوط به فرايند هم) 4

.باشد مي) 1(نمودار 
كدام گزينه درست است؟  - 130

.يابد ش مييبنابراين با انجام اين فرايند دماي بدن افزا؛ واكنش اكسايش گلوكز با آزاد شدن انرژي همراه است) 1
.هاي شيميايي داد و ستد گرما با محيط پيرامون است يك ويژگي بنيادي در اغلب واكنش) 2
دهنـده و فـراورده به تفاوت ميان انرژي پتانسيل مواد واكـنش وابسته طور عمده  گرماي آزاد يا جذب شده در هر واكنش شيميايي به) 3

.است
.ها ناپايدارترند بنابراين فراورده ؛ستا ها دهنده ها باالتر از سطح انرژي واكنش دهسطح انرژي فراور ،در واكنش اكسايش گلوكز) 4

درستي بيان شده است؟ عبارت كدام گزينه به  - 131
هـا ها در طي واكنش، تفاوت آشكاري در انرژي پتانسيل وابسته بـه آن  با انجام يك واكنش شيميايي، به دليل يكسان بودن ماهيت اتم) 1

.شود ايجاد نمي
.ناشي از تغيير در انرژي گرمايي است ،شوند هايي كه در دماي ثابت انجام مي در واكنشگرماي مبادله شده ) 2
هاي شيميايي، تغيير آن و تاثيري كه بـر حالـت مـاده اي از علم شيمي است كه تنها به مطالعة كمي گرماي واكنش ترموشيمي، شاخه) 3

.پردازد دارد، مي
.استنيز كنندة انرژي الزم براي انجام اين واكنش  مينبوده كه تأرايج در استخراج آهن  اي دهنده كنشوا ،زغال كك) 4
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انرژي گرماييمقايسة اندازة ترتيب  كدام گزينه . اند هاي مختلف داده شده اكنش در حالتكننده در و در واكنش سوختن كربن، مواد شركت  - 132
دهد؟ درستي نشان مي را بهمبادله شده 

C(sگرافيت () لفا , ،2O (g) ،2CO (g)

C(sالماس () ب , ،2O (g) ،2CO (s)

C(sالماس () پ , ،2O(g) ،2CO (s)

C(sالماس () ت , ،2O (g) ،2CO (l)

ب <ت  <پ  <الف ) 2    الف  <پ  <ب  <ت ) 1
ب <پ  <ت  <الف ) 4    پ <ب  <ت  <الف ) 3

شود، كدام گزينه صحيح است؟ انرژي مبادله مي 143kJ،اوزونگاز مول  توليد يك به ازايدر آن كه  رو روبهدر رابطه با واكنش   - 133

2 33 2O (g) O (g)

.است 286kJربراب آنتالپي واكنش رفت) 1
.تر از جهت رفت است در جهت برگشت بيش واكنشآنتالپي اندازة ) 2
.است  دهنده آنتالپي پيوندها در واكنشتر از مجموع  كم  آنتالپي پيوندها در فراوردهمجموع ) 3
95تقريب به، 2Oموليك شكيل ت به ازاي) 4 33/ kJ شود گرما جذب مي.

با بقيه متفاوت است؟ فراينددر كدام  Hعالمت  - 134
ناقص متان نسوخت) 2    تصعيد يخ خشك ) 1

فرايند فتوسنتز) 4    تبخير اتانول ) 3
؟داده شده استان نشدرستي  كدام گزينه به در هاي داده شده گرماي مصرفي در واكنشاندازة مقايسة   - 135

2) الف 2H (g) H(g)

2) ب 2O (g) O(g)

2) پ 2F (g) F(g)

 الف <ب  <پ ) 2  ب <پ  <الف ) 1
الف <پ  <ب ) 4 ب <الف  <پ )  3

كدام گزينه درست است؟  - 136
H«آنتالپي پيوند) 1 H« 2انرژي الزم براي شكستن پيوند اشـتراكي موجـود در يـك مولكـول    ابر با برH (g) و تبـديل آن بـه دو

.استH(g)اتم
ة گـازي يـا محلـول   هـاي سـاد   كولها مول كننده در آن هايي كه مواد شركت واكنش Hبراي تعيين ،هاي پيوند به كار بردن آنتالپي) 2

.است  هستند، مناسب
.تر است در مواد فراورده بيش هادهنده از مجموع آنتالپي پيوند در مواد واكنش هامجموع آنتالپي پيوند ،هاي گرماده در واكنش) 3
3واكنش Hةمحاسب) 4 9 2 2 2 2 24 17 12 18 2C H NO (g) O (g) CO (g) H O(g) N (g)       ينبـا اسـتفاده از ميـانگ

.دهد تفاوت آشكاري را نشان مي ،هاي تجربي آنتالپي پيوندها در مقايسه با داده
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هاي پيوند استفاده نمود؟ توان از آنتالپي هاي زير مي يك از واكنش كدام Hبراي محاسبة  - 137
1 (4 2 2 22 2CH (g) O (g) CO (g) H O(l)  

2 (2 2I (s) I(g)

3 (6 12 6 2 2 26 6 6C H O (s) O (g) CO (g) H O(l)  

4 (2 2 2 42N (g) H (g) N H (g) 

C«آنتالپي پيونـد  ميانگين كه  هاي زير و اين با توجه به واكنش  - 138 C «  1348برابـر بـاkJ .mol     اسـت، آنتـالپي پيونـد»H H«

برابر با كدام است؟ 1kJ.molبرحسب

4 2 6 2
4

2 46
4 1660

I) CH (g) C H (g) H (g) H kJ

II) CH (g) C(g) H(g) H kJ

   

   

1 (436  
2 (642  
3 (364  
4 (243  

91با  از گازهاي هيدروژن و نيتروژن برابر گازي آنتالپي واكنش توليد هيدرازين  - 139 kJ آنتالپي پيونـدهاي ميانگين اگر . است(H H)،
(N N) و(N H)  كيلوژول بـر مـول باشـد، آنتـالپي پيونـد      388و 942، 432ترتيب برابر با بهدر شرايط آزمايش(N N) در

است؟ برابر با كدامهيدرازين برحسب كيلوژول بر مول 

91H kJ        ؛(g)    2N N (g) H H(g): :   

1 (136   
2 (163  
3 (196  
4 (236 

است؟ نادرستينه كدام گز داده شده،آلي  هاي تركيبساختار  با توجه به  - 140
.ها تعلق دارند كتونآلدهيدها و  ترتيب به خانوادة به (II)و (I)ساختارهاي) 1
.اند اما با هم ايزومر نيستند هر دو ساختار داراي گروه عاملي كربونيل) 2
.محتواي انرژي دو تركيب با هم متفاوت استدر شرايط يكسان، ) 3
.باشد مي 8با دو تركيب برابرهر مولكول از هاي هيدروژن در  اختالف شمار اتم) 4

هاي كدام درس عمومي در آزمون امروز بهتر بود؟ كيفيت سؤال-141  
عربي، زبان قرآن ) 2  فارسي و نگارش ) 1
زبان انگليسي) 4  دين و زندگي ) 3

دام درس اختصاصي در آزمون امروز بهتر بود؟هاي ك كيفيت سؤال -142
هندسه و آمار ) 2  حسابان ) 1
شيمي)4 فيزيك ) 3
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 درس  گذاري دو و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت
وگو كرد؟  درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -287
.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 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
.درس صحبت كرد 2گذاري  پشتيبان با من دربارة هدف )4

انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
 با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -288
.تماس تلفني نگرفتندخير، ايشان ) 1
.تماس تلفني گرفتندبله، ايشان ) 2
 .بود در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظو) دقيقه 5در حد (بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني) 3
. بود در حد عاليمحتوا  از لحاظو) دقيقه 5بيش از (تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،بله) 4

چه زمانـي؟:تماس تلفني
با شما تماس گرفت؟  يـچه زمان پشتيبان -289
)تماس توافق كرده بوديم ساعتقبال در مورد روز و (طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
)البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم(تماس گرفت زمان مناسبدر ) 2
.تماس گرفت) روز قبل از آزمون(پنج شنبهدر روز ) 3
.گرفت روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

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

تماس پشتيبان با اوليـا 
شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
.وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت گفتبله،هنگامي كه با من ) 2         .بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است) 1

.من تماس نگرفته است يايشان هنوز با اوليا،خير) 4  .دانم،شايد تماس گرفته باشد نمي) 3
ريزي  بررسي دفتر برنامه

دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟ تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -292
.ام را بررسي كرد ريزي پشتيبان من دفتر برنامه) 2  .      ام را با دقت بررسي كرد ريزي پشتيبان من دفتر برنامه) 1

. ريزي ندارم من دفتر برنامه) 4  .                ام را بررسي نكرد ريزي پشتيبان من دفتر برنامه) 3
كالس رفع اشكال

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

شـروع به موقع
شود؟ شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294
.شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي 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 هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3
متأخـرين

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
اما نه به طور كاملشود  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
.شود 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

مراقبـان
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 اجازهبله، قبل از پايان آزمون ) 1

گاه خير، هيچ) 4به ندرت) 3
امروز  ارزيابي آزمـون

كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
ضعيف) 4   متوسط) 3   خوب) 2   خيلي خوب) 1


