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 ) 1فارسي و نگارش (
 شاهد  دقيقه  20  3  1  20 طراحي

  دقيقه 15  5  21  10 )1(زبان قرآنعربي
  دقيقه 15  6  31  10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 10  7  41  10 )1زبان انگليسي (

صي
صا

اخت
  

 عادي -  )1رياضي (
  8  51 20 طراحي

  دقيقه 30
 شاهد

 موازي -  )1رياضي (
  11  71 20 طراحي
 شاهد

  دقيقه 35  14 91 20 عادي-)1فيزيك (
  17  111 20 موازي-)1فيزيك (

  دقيقه 20  21  20131 عادي-)1(شناسيزيست
  23  20151 ازيمو-)1(شناسيزيست

  26  171 20 عادي-)1شيمي (
  دقيقه 20

  28  191  20  موازي -  )1شيمي (
 -  31  290 9 نظرخواهي            

  طراحان  

  مسئولين درس
  لين درس گروه مستندسازيمسئو  ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  الناز معتمدي  پور خانسپهر حسن حميد اصفهاني )1فارسي و نگارش (

  -سيدمحمدعلي مرتضوي-فرشته كياني  رضا معصومي )1زبان قرآن ( عربي 
  محدثه پرهيزكار  فاطمه منصورخاكي

  محدثه پرهيزكار  سيداحسان هندي-صالح احصائي حامد دوراني  )1دين و زندگي (
  فاطمه فالحت پيشه  فريبا توكلي سپيده عرب  )1(انگليسي نزبا

   خانلو حميدرضا رحيم ي حسين اسفين –كفش  حميد زرين–مداحيسروش كريمي فروشانايمان چيني )1رياضي (
  نديارياسف آتنه  عابديني محمدحسين حاجي –عرفان مختارپور  –بابك اسالمي  –مداحي  سروش كريمي  كفش حميد زرين   )1فيزيك (

  اكبري ليدا علي محمدمهدي روزبهاني - محمد عابدي -علي علمداري-فرداميرحسين بهروزي مهرداد محبي )1( شناسيزيست
  الهه شهبازي  اميرحسين معروفي – علي حسني صفت–نژادايمان حسين-مجيد بيانلو علي علمداري   )1( شيمي

 

  گروه فني و توليد
 اصغريمحيا مدير گروه اختصاصي

 شيال كياني مسئول دفترچه
 جالليمحمديمهين علي آرايي اختصاصي نگاري و صفحه حروف

  چين: فاطمه علياري / حروفمسئول دفترچه: معصومه شاعريلي مرتضوي /عمحمدسيدمدير گروه: گروه عمومي
 ال ايزديلي – پيشه فالحتمسئول دفترچه: فاطمه/مدير گروه: مريم صالحي گروه مستندسازي

 رضا سعدآباديعلي  ناظر چاپ
  
 

  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
  021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

 

  نام طراحان نام درس
 سيدمحمدعلي مرتضوي-آكيتا محمدزاده-پورخانسپهر حسن-حميد اصفهاني  )1( فارسي و نگارش

 زادهعليرضا قلي-مريم آقاياري-يميدرويشعلي ابراه  )1( زبان قرآن عربي
  سيداحسان هندي - فيروز نژادنجف - محمد مقدم-كبيرمرتضي محسني-وحيده كاغذي-بقامحمد رضايي-پورامين اسديان  )1دين و زندگي (

 محمد سهرابي-رضا بهرنگي  )1انگليسي ( زبان

 )1رياضي (
رضـا سـجودي ـ سـجاد سـاالري ـ        خواه ـ مهرداد خاجي ـ شكيب رجبي ـ حميد    يحمد پوراحمدي ـ جمشيد حسين علي ارجمند ـ ناصر اسكندري ـ داوود بوالحسني ـ م   

 نظمرحيم مشتاق

ـ عب   )1فيزيك ( ـ محمدرضا حسيندالرضا امينيزهره آقامحمدي  ـ سيد كفش ـ مجتبي ظريفـ حميد زرينينژادنسب  ـ جعفر مفتاح  ـ سياوش فارسي ـ مصطفي كياني  ل ميري ـ جال كار 
 حسين ناصحي

 )1( شناسي زيست
سعيد شرفي ـ امين بيگي ـ پگاه جهانگيريان ـ پيمان رسولي ـ محمدمهدي روزبهاني ـ فرد ـ محمدمازيار اعتمادزاده ـ عليرضا آروين ـ اميرحسين بهروزي

  اي ـ جليل نقرهناهوكي ـ سينا نادريعلي كرامت ـ مهرداد محبي ـ محمود نصرت

رضا ميرقائمي ـ  نژاد ـ علي علمداري ـ سيدمحمد ملكان ـ محمد فالح كوكنده ـ هادي زمانيان ـ منصور سليمانيدامن ـ حسن رحمتيزاده ـ طاهر خشكبهزاد تقي   )1( شيمي
 محمدرضا وسگري-علي مؤيديعلي مجيدي ـ

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:  سؤال نظرخواهي9+130تجربي:دهمد سؤالتعدا   
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 كند؟ تر كامل مي زير را درست كدام واژه بيت - 1
  »كن از اين بندم برون آر/ ... بار  دلم در بند توست و ديده خون«

  سفاهت) 2    تلطّف )1
 تراوش) 4    عربده) 3

 معنا شده است؟ نادرست زير هاي چند تا از واژه - 2
 كاسة: همانندان ـ طاس: اشباه  دسته ـ :بند ـ فوج ترك: زره ـ فتراك: ديوار قلعه ـ درع: غمين ـ باره: پدرام«

  »تأسف: خار ـ ندامت: مسي ـ زبون
  دو تا ) 2        يكي  )1
  چهار تا ) 4        سه تا ) 3

  اماليي هست؟ نادرستي در كدام بيت - 3
      كز حيات شاهش ايزد داد عمر جاودان/ چون سكندر شاه شد صاحبقران و خواجه خضر  )1
 نه هرگز اين قضا نازل نگشتي ز آسمانور/ ز كيد خصم خواست ايزد شاه را آگه كند ا )2
  كز خدايش شرم نايد وز شهنشاه جوان/ گرچه پير است آسمان ليك اين قدر مبهوت نيست ) 3
  با بياني نقض كش بود از فصاحت ترجمان/ خواندم به آواز بلند  مدح شاه و خواجه مي) 4

 مشخّص شده است؟  نادرستهاي زير  ز مصراعهاي چند تا ا امر و نهي، زمان فعل هاي جدا از فعل - 4
  مضارع مستمر: كنون من گشايم چنين روي و موي) ب  ماضي بعيد : به آورد با او بسنده نبود) الف
  ماضي ساده: زمانه ز مادر چنين ناوريد) د  ماضي نقلي: ز چنگم رهايي نيابي مشور) ج
  ماضي التزامي : پر از درد بودند برنا و پير) هـ

  چهار تا) 4    سه تا ) 3    دو تا ) 2    يكي  )1
 نقش دستوري متفاوتي دارد؟  شده ي مشخّص كدام واژه - 5

  ملك  اي است در او صدهزار بحر بال كه فرضه/ ي شروان برون فكن ملكا  مرا ز خطّه) 1
  سلمان  ز خود بگذر كه اول منزل آن است/ گرت سوداي اين راه است سلمان ) 2
  دريغ  بر او گر بميرد مگو اي دريغ/ و تيغ  هر آن كو قلم را نورزيد )3
  عاشق  گفت اي عاشق بيچاره تو باري چه كسي؟/ رفتم  دوش در خيل غالمان درش مي) 4

 هست؟  » ش«در كدام بيت چنين سكوني روي . شود با سكون خوانده مي» آمدش«در عبارت » ش«در بيت زير،  - 6
 »مد به جنگبرآشفت و تيز اندر آ/ نگه كرد سهراب و آمدش ننگ «

  ليك روزي نگرفتندش دست/ همه ديدند كه افتاده ز پاي  )1
  چه غم هر كس كه عياري كند زنجيرش از بند و/ وخم سهل است اگر بينم ستم  ي پرپيچ زان طرّه) 2
 تا بدان ساعد سيمينش به چوگان بزني/  مرد راضيست كه در پاي تو افتد چون گوي) 3
  بخش جهانگير و شيراوژن و تاج/ همي خواندندش خداوند رخش ) 4

  يكسان است؟ » ز كس جز خداوندشان بيم نيست«در مصراع » بيم«در ابيات زير، با نقش دستوري  نقش دستوري كدام واژه - 7
  »ام ام، در انجمن پيچيده دود شمع كشته/  رود گردون ميه گرچه خاموشم ولي آهم ب«

 كشته) 4    گردون) 3    آه) 2    خاموش )1
 

 ي مفعول است؟  دهنده دو بيت زير، نشان انتهاي كدامدر » را« - 8
 كه روزي سايه برخاكم فتد آن سرو باال را/  طوبي ولي خواهم ي از مردن نخواهم سايه من ) الف
 هاي رعنا را كه از باد خزان آفت رسد گل/  حذر كن از دم سرد رقيب، اي نوگل خندان) ب
 داند كسي احوال فردا را كه در عالم نمي/  انتوان امروز فرصت را غنيمت د دال، تا مي) ج
  كه ذوق خاكبوسي بر زمين آرد مسيحا را/  زالل خضر باشد خاك پايت، جاي آن دارد) د
 عشق ناتمام او چه حاجت روي زيبا را؟ه ب/  كه بر ماه رخت بيند؟ هاللي را چه حد آن) هـ

  د، هـ) 4    ج، د) 3    ب، ج) 2    الف، ب )1
 ي پسين دارند؟  ي پيشين و چند گروه وابسته ترتيب چند گروه وابسته در عبارت زير به - 9

جاهل  سخن اومن از . شـود مي صاحبِ ادبشـوم و او از مـن  مـن از وي در غضـب نمي. يدآ مي ايـن صورتزايـد و از مـن  مي آن صفـتاو  از«
  ».گردد عاقل مي وخـوي من خلـقگردم و او از  نمي

 سه ـ دو) 4    دو ـ دو ) 3  سه سه ـ ) 2    دو ـ سه) 1
 

 كدام بيت تشبيه دارد؟  -10
  شد؟ ور ني سوي گلستان چه مي/ شد كه به الله رنگ بخشد  مي )1
  به جان ما بال انگيزي اي عشق/ آميزي اي عشق  به برگ الله رنگ) 2
  رنگ ها الله  به داغم شود ديده/ قضا چون زند جام عمرم به سنگ  )3
  نگاه ماست كه بر الله رنگ و آب فزود/ به هم بربست  بهار برگ پراكنده را) 4

)1( و نگارشفارسي
  )1(فارسي 
  ،)گُردآفريد(ادبيات حماسي 

)طوطي و بقّال، درس آزاد(ادبيات داستاني 
  121تا  104 يها صفحه

  )1( نگارش
، سنجش و مقايسه، )2(ي ذهني  نوشته

  ، )3(ي ذهني  نوشته
  ناسازي معنايي يا تضاد مفاهيم

  110تا  84 يها صفحه 

قهيدق 20
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 .پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد )شاهد(آزمون گواه    
 

 دارد؟» جناس ناقص«و هم » جناس تام«كدام بيت هم  -11
  گر نــدهي داد، داد از تو كنــــد داد/ داد تـــو را داد تا كه داد دهي تـــو  )1
  ارم؟من كه بارت برم اي يار، چرا بار ند/  بـارها بار به درگاه تو دارند رقـيـبـان )2
  شانفروشان فرون دامـن از اين خداي/  خـريد رضاي خـداي كن خـود را درم )3
  مــرغ نوروزي سرايان بر سر گلزار، زار/  هر كجا گلزار بود اندر جهان گلزار شد )4
 است؟ هاي زير، درست معنا شدهاز مصراع چه تعداد -12

  .هوش شد ي وي بي از ضربه بر سر طوطي زد و طوطي: بر سرش زد، گشت طوطي كل ز ضرب) الف
  .طوطي از پايين مغازه به سمتي ديگر پريد و فرار كرد: جست از صدر دكان سويي گريخت) ب
  .تر بود ها پرحرف ي طوطي از همه: در نواي طوطيان حاذق بدي) ج
  .كرد ها شوخي مي ي مشتري با همه: نكته گفتي با همه سوداگران) د

  چهار )4    يك )3    دو )2    سه )1
 ؟است تمثيليا كدام مصراع، بيت زير يك بيت ب -13

  »/ ...داني كه جانم از تو نشكيبد  خداوندا تو مي«
  ازيرا هيچ ماهي را دمي از آب نگريزد )2      بند و پند نپذيرد كهاي دارم  دل ديوانه )1
  زيبد زيبد مرا مستي همي تو را هستي همي )4    كه من دارم مستي، زهي داريزهي هستي كه تو  )3
 تناسب دارد؟ » دريدم جگرگاه ديو سپيد«ي حماسه در كدام بيت با  زمينه -14

  بر آن خسروي تاج پاشيد خـاك/  همه جـا تا پاي بـــدريد پـــاك )2  بر آن گونه شد اختــر كاويـــان /  ز ديـباي پر مــــايه و پرنيـــان )1
  نكردي به جز جنگ، چيز آرزوي/  بســـان پلنگ ژيـان بد به خوي )4  گــارنديدند مرگ انـــدر آن روز/  چنين سال سيصد همي رفت كار )3
 است؟ متفاوتها  كدام گزينه با ديگر گزينه مفهوم  -15

  ها جـز به علّت هـنـرش سال/  مـانـد بلبل اندر قــفـس نـمـي )2  بـر گـذرش اند دوزخـــي كرده/  هر بهشتي كه در جهان خداست )1
  كَنند بال و پرش كودكان مي/  وز لطافت كه هست در طاووس )4  زنند بـر شـجرش ها مي سنگ/  شيريني رطــب از شــاهدي و )3
 است؟ متفاوتها  كدام گزينه با ساير ابيات گزينه مفهوم  -16

    خـورد گـاو نـادان ز پهلوي خـويـش/  نـباشي بس ايمـن به بـازوي خـويش )1
  بـازوي خـويــش زور ـكـيـه بـرمـكـن ت/  چو روزي به سعي آوري سوي خويش )2
  كـه بـازو به گردش درآورد و دسـت /  بيني اي خودپرست چـرا حـق نـمي )3
  به توفيق حق دان نه از سعي خويش/  چـو آيـد بـه كوشـيدنت خير پـيش )4
 است؟ متفاوتكدام بيت با ديگر ابيات  مفهوم  -17

  مـر بـه چـاه اسـت گرفتار وطــنعـ هـمـة/   آيد در سفر محـنت چه زود به ســـر مي )1
  خوار وطن وطن غمخوار او هم اوست غم هم /  كه هست از جان هوادار وطن زنده باد آن )2
  توستفرازي اسـر فـدا سـاز كـه هـنـگام سر/  توستبـــازي  اي نگهبان وطن نوبت جان )3
  اند هــمـه مـيـهنبه روز فـتـنـه نـگـهـبان /  اند همه به بوستان وطـن سرو و سوسن )4
 ؟نداردكدام گزينه با ديگر ابيات قرابت معنايي  بيت -18

  هست آنچ ببيند حـق نور بـه او/ جــســت  تـقلــيد ي پــرده از او آنـــك) 1
  )آشكار(مشهر  تقليد به حق نشد كه زيرا/   ننهفتم حــجت و نـپـذرفـتــم تــقليـد )2
  حقايق ميدان سر بر زني خيمه تا/  ران نبرو ي تقليد عرصه از امـل رخـــش )3
  ذوالفقار تيغ شود عصات ره فرّ وز/  سفر اين در به دستت عصاست چون تقليد )4
 با مفهوم كدام بيت متناسب است؟» كُل اناء يتَرشّح بما فيه«المثلِ  ضرب -19

  ت استدالل  )گفتار(وآه درون به صدق مقالم /  رمِ محبت و دوزخ، فراق يارـجـُن مـم) 1
  باغ بي تو محلّ ماللت است هـرا كـــزي/  تر ولـهار و خاطر من شد ملــد بــآم )2
  دردا كه حال عشق برون از مقالت است/  گفتم كه با تو صورت حالي بيان كنم )3
  كس را در آن حريم چه حد رسالت است/  يرم به خون ديده نويسم رساله راــگ )4
  اند؟ مفهوم ر همابيات كدام گزينه با ابيات زي -20

  اين يكي محراب و آن بت يافته است/  معرفت زين جا تفاوت يافته است«
  صفت از سپهر ِ اين ره عالي/  چون بتابد آفتاب معرفت

  »بازيابد در حقيقت صدر خويش/  هر يكي بينا شود بر قدر خويش
 اوست دمدمه جا اين هر دو درون/  اوست همه خانه بت چه كعبه در چه )1

 حـالي پرده از خود روي نمـــايد/  اليــزالـــي جـالل فـيـض آن چــو
  دور آورنـد روي او به نـزديــكـي/  نــور تـابـش از شــونــد پيدا هـمـه

 آمدند كوتــاه دسـت عـالـم دو وز/  آمـدند راه ايـن باز جـان عـاشقان )2
 بــرداشتند نجها از كلي بــه دل/  بــرداشـتـند ميان از جــان زحـمـت

  خــويــش جانان با كردند خلوتي/  خـويش جان بي ميان از برخاست چو جان
 حال چيست تا كس هيچ نداند مي/  خيال جـز نصـيبي را مردم نيست )3
 مكن اكنون اي كرده چون كنون تا/  مكن چون گو كنم، چون گويد كه هر
  فتاد حسـرت ددع بي در نفس هر/ فـتـاد  حــيـرت وادي در او كــه هـر

 درنــگر آدم، و كـو مــحمــّد تــا/ ر نـظـ صـاحـب سالك اي درنــگر )4
 هست آنك ببيزي و بــسايي گــر/  هست كه چندان صد و را عالم دو هر

  تو را آيد هـيچ غــربـال ســر بـا/  تـو را آيـد پـيـچ پـيـچ سـراي چـون
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  :عين التّرجمة الصحيحة. »!ندركها ربما نحن اليحدثُ حكمةً  لِّ شَيءقدونَ أنَّ لكعلَماء البِالد المسلمونَ يعتَ« -21
  !شود ولي درك نمي اين باورند كه هر چيزي كه اتفاق افتاده است حكمتي دارد كشورهاي اسالمي بر علماي )1
  !نگردد متي دارد كه شايد دركافتد حك ق ميدانشمندان مسلمان كشور بر اين باورند كه هر چيزي كه اتفا) 2
  !كنيم دهد حكمتي دارد و چه بسا ما آن را درك نمي دانشمندان مسلمان كشور معتقدند كه هر چيزي كه رخ مي) 3
  !كنيم ما آن را درك نمي گرچهحكيمان كشورهاي مسلمان معتقدند كه در هر چيزي كه رخ داده حكمتي است ) 4
  »!الماطرةِ في األيامِ إلي فنادق المدينةِ ن المطارِم االُجرةِ يارتهسبِ المسافرينَ يوصلُ السائقُ كانَ«: رجمةعين الصحيح في التّ -22

  !درسانْ هاي شهر در روزهاي باراني مي اش از فرودگاه به هتل راننده، مسافران را با تاكسي )1
  !درسانَ وزهاي باراني مير هايي در شهر در با تاكسي به هتلن خود را از فرودگاه راننده مسافرا) 2
  !درسانْ اش از فرودگاه به هتل شهر مي آن راننده، مسافران را در روزهاي برفي با تاكسي) 3
  !درسانْ هاي شهر مي به هتل تاكسي خود در فرودگاه، مسافران را يك راننده، در روزهايي كه هوا ابري است، با) 4
  :رجماتفي التّ الخطأعين  -23

  !تيز دارند هايي نيرومند و گوشاي  كه حافظه حيوانات باهوشي هستندها  دلفين :»!حاد سمع و قويةٌ لها ذاكرةٌ ذكيةٌ حيوانات الدالفينُ« )1
  !ها فرستاده است مرا به خاطر آن مزيرا پروردگار ،ه صفات برتر اخالقي پايبند باشيدب: »!هاني لثَعفإنَّ ربي ب األخالقِ مكارمِعليكم ب«) 2
 ،رساند چه را كه در زندگي به ما سود مي رسانده و به ما آن چه به ما آموخته است به ما سود دا با آنخ: »!نا في الحياةِعنا ما ينفَنَفَعنا بما علَّمنا و علَّم اهللاُ«) 3

  !آموخته است
4 (»ه ربكماًلي  بح و ألحه درستكاران پيوند بدهپروردگارا، به من دانش ببخش و مرا ب: »… الحينَقني بالص!  
  :عين الصحيح في التّرجمة -24

1( »وارتي الحلج في المخزنِ يقُالعت ذلك السد عتيقه در كمد براي مادربزرگ مهربانم استآن دستبن: »!نوند!  
2 (»ن حياةِ في الموسوعةِ طالَعتاالحيو عنات ع صغارد، خوانده بودمنده هايشان شير مي كه به بچهدر دانشنامه دربارة زندگي حيواناتي : »!هاالّتي تُرض!  
  !زدند ديده حلقه مي آسيب مردمردم در خياباني شلوغ دور : »!المصدومِ الرّجلِ حولَالنّاس ع تجم المزدحمِ ارعِفي الشّ«) 3
4 (»زَم الطّالبالكَسالنُ ع اً حتّي الأن يتعلّم دروسب ه جيدرسنشود را به خوبي بخواند تا ديگر مردودهايش  ت كه درسوز تنبل تصميم گرفآم دانش: »!ي!  
  للفراغات؟ المناسب غيرما هو  -25

1( تقوية  قِرُن طُهذا الكتاب ع…) !2    )سياننِّال (… ٌةٌ منطقةالمحيطات بجوارِ برّي) !ّاطئالش(  
3 ( تدجي من الغَرَق في الماء…ما و) !ذنقرِّفني! (في الحياة النّجاحِ علي أسرارِ …يا استاذي ) 4  )مع(  
  »!…، يغرق كلّ مكان في باء في اللَّيلِهرُالكَ تيار عطنقَعندما ي«: اليةللفراغ في العبارة التّ الخطأعين  -26

  الظُّلمات) 4  الظُّلمة) 3  لمالظُّ) 2  الظَّالم )1
  »او از تن مردگان غذا ساخته است/ كه لواي غيبت افراشته است آنهر «: اليعين األقرب في المفهوم للبيت التّ -27

  »إجتَنبوا كثيراً من الظنّ«) 2  »تَنابزوا باأللَقابِ تَلمزوا اُنفسكُم و ال و ال« )1
  »موههتُرِكَأخيه ميتاً فَ م أن يأكُلَ لحميحب أحدكُ أ«) 4    »م بعضاًكو ال يغتَب بعضُ«) 3
28- عبارةً ن عيحذفاعلالها في ف:  

  !ثاًعب اخُلقَتا م و األرض ماواتنّ السإ) 2  !في القرآن الحيوانات سماء بعضِقد ذكر أ إنّ اهللاَ )1
3 (»شي عطي كلَّذي أنا الَّربء لهدايته ي البشرِنزل اهللا القرآن علَأ) 4    »هدي خلقه ثم!  
  :في المعني يختلف »بـِ«عين حرفاً جاراً  -29

  !فارسيّ -م هذه العبارات بِمعجم عربيّرجِتَ) 2    !اتي بالقلم األزرقَكتبت واجب )1
  !رفَعني شيء إلي األعلي بقوةٍ) 4    »لقد نَصركم اهللا ببدرٍ«) 3
  :مجهوالً ليسعين فعالً  -30

1( تها الرّيحت زادح كلّ شيء بِسيصلَّ) 2    !شدرعةس!  
  !المالالعلم ال بِرَس بِنح) 4    !في تلك المحافل لِّمتبما ع عتفنُ) 3

دقيقه 15)1(زبان قرآن ،عربي

مع مسؤولِ ( ذوالقَرنَينِ
  )استقبالِ الفُندقِ 

هجائبن في البِحارِ عيا م 
 88تا  67هاي  صفحه
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 ؟گردد كدام موضوع مستفاد مي» و يغفر لَكُم ذُنوبكم اهللاُ يحببكم قُل ان كنتم تُحبون اهللاَ فاتّبعوني«از آية شريفة  -31

    .آمرزش خداي بخشنده نسبت به انسان معلول محبت رحماني خداوند نسبت به انسان است  )1
 .داري خداوند مشروط به دوستي دائمي خداوند و تبعيت از اولياي دين است و دوستبرخورداري از آمرزش گناهان ) 2

  .محبت و آمرزش الهي در هر شرايط است كنندة دوستي با دوستان خدا جلب) 3
  .مؤمنان الهي هرگز براي خداوند شريكي قائل نيستند و بسيار خدا را دوست دارند) 4
 با انيس شدن به كدام عبارت قرآني به اين توفيق الهي دست خواهيم يافت؟» ؟به محبت و دوستي با خدا آراستتوان دل را  چگونه مي«شود كه  سؤالاگر  -32

 »إن كنتم تحبون اهللا«) 2  »و من النّاس من يتّخذ من دون اهللا انداداً«  )1

3 (»4    »اهللا من عصاه ما احب (»اً هللا و الّذين آمنوا اشدحب«  
» دوست داشتنت را از خودت خواهانم! اي آرمان دل مشتاقان و اي نهايت آرزوي عاشقان ،الهابار«: فرمايند كه مي) ع(اد رت سجاز مناجات حض بخشاين  -33

 ؟اي خواهد داشت انس او چه ثمره هر كس با خدا انس بگيرد، ،)ع(مناجات امام سجاد با بيانگر چيست و مطابق 

 .شود در روز قيامت با محبوب خود محشور مي -محبت به خدا) 2  .شود شور ميدر روز قيامت با محبوب خود مح -پيروي از خداوند  )1

  .شود گردان نمي اي از خداوند روي لحظه -محبت به خدا) 4  .شود گردان نمي اي از خداوند روي لحظه - پيروي از خداوند) 3
 ؟كند دو بيت زير، كدام عبارت ارزشمند را در ذهن تداعي مي مفهوم -34

 تا در هوس لقمة ناني، ناني/ اني، كاني تا در طلب گوهر ك«

 » هر چيز كه در جستن آني، آني/ اين نكتة رمز اگر بداني، داني 

 .كند، او را دوست ندارد كه از فرمان خدا سرپيچي مي كسي) 2  .قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غيرخدا را جا ندهيد  )1

  .تري دارند به خدا محبت بيش ،اند كه ايمان آورده كساني) 4  .دارد ارزش هر انساني به اندازة چيزي است كه دوست مي) 3
فضاي سراسر عالم را به ترتيب از چه چيزي نسبت به ذات حق و  ،كنند كه بايد مسلمانان مي ام خميني به مسلمانان جهان سفارشام -35

 ؟كننددشمنان خدا لبريز 

  بارزه با دشمنانم - دوستي و اطاعت) 2    مبارزه با دشمنان - ايمان و تقوي )1
  ينفرت و بغض عمل - اخالص وعمل صالح )4    يعملنفرت و بغض  -محبت و عشق )3
 هاي زير ارتباط دارد؟ يك از گزاره ترتيب با كدام پايه و اساس بناي اسالم به -36

  دوستي با خدا - بيزاري از باطل) 2    نماز - بيزاري از باطل )1
  نماز -با خدادوستي  )4    بيزاري از باطل -دوستي با خدا )3
 شود؟ و كدام امر باعث باطل شدن روزه مي داشتهبا كدام اثر روزه ارتباط  ،بازدارندگي از گناه كه از آثار نماز است -37

  غيبت كردن از مسلمان -»شاء و المنكرفحلتنهي عن ا«) 2  سر در آبتمام فرو بردن  -»شاء و المنكرتنهي عن الفح« )1
  غيبت كردن از مسلمان - »قونكم تتّلعلّ« )4  سر در آبام تمفرو بردن  - »قونكم تتّلعلّ« )3
ها خشم گرفته  ندد و در زمرة كساني كه خدا بر آنهاي انحرافي دل نب ه انسان به راهشوند ك ترتيب موجب مي نماز، به افعاليك از  كدام -38

 اند، قرار نگيرد؟ يا راه را گم كرده

  »ناليو ال الضّغير المغضوب عليهم «با توجه گفتن  -»اهدنا الصّراطَ المستَقيم« گفتنصادقانه  )1
  »اهدنا الصّراطَ المستَقيم«مداوم گفتن  -»اهدنا الصّراطَ المستَقيم« گفتنصادقانه ) 2
  »نغير المغضوب عليهم و ال الضّالي«با توجه گفتن  - »غير المغضوب عليهم«مداوم گفتن  )3
  »اهدنا الصّراطَ المستَقيم«مداوم گفتن  - »غير المغضوب عليهم«مداوم گفتن  )4
 انگاري غسل نكند تا وقت كم شود، چگونه است؟ اما بر اثر سهل ،واجب است حكم صحيح روزة كسي كه غسل بر او -39

  .ضاي روزه، كفاره نيز بدهدقوه بر تواند روزه بگيرد و بايد عال نمي) 2  .نكردن دچار معصيت شده است غسل دربارةبا تيمم روزه بگيرد اما تواند  مي )1
  .تواند تيمم كرده و روزه بگيرد و مرتكب معصيت نشده است مي )4  .را بگيرد ضاي روزة خودتواند روزه بگيرد و بايد تنها ق مين )3
گ، به چه هاي بزر هاي دل است و ميزان موفقيت انسان در رسيدن به هدف تمرين صبر و پايداري در برابر خواهش  يك مصداق كامل كدام -40

 چيزي بستگي دارد؟

  خودنگهداري و تقوا تسلط انسان بر خود، - روزه) 2  خودنگهداري و تقوا تسلط انسان بر خود، - نماز )1
  خودشناسي و اعتماد به نفس - روزه )4    خودشناسي و اعتماد به نفس - نماز )3

دقيقه 15
  قدم در راه

دوستي با خدا، ياري از
   نماز و روزه

 132تا  108هاي  صفحه

.معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيدهاي  توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش  )1( دين و زندگي
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Passage 1 

Earthquakes are usually caused when a rock underground suddenly breaks 
along a fault. This sudden release of energy causes the seismic waves that make 
the ground shake. When two blocks of rock or two plates are rubbing against each 
other, they stick a little. They do not just slide smoothly; the rocks catch on each 
other. The rocks are still pushing against each other, but not moving. After a while, 
the rocks break because of all the pressure that is built up. When the rocks break, 
the earthquake occurs. During the earthquake and afterward, the plates or blocks 
of rock start moving and they continue to move until they get stuck again. The spot 
underground where the rock breaks is called the focus of the earthquake. The place 
right above the focus on the surface of the earth is called the epicenter of the 
earthquake.  

41- The paragraph states that the seismic waves … . 
1) break the rock along a fault  2) release energy  
3) shake the ground   4) move very fast  

42- It is mentioned in the passage that the rocks break as … .  
1) they catch on each other   2) they release a lot of energy  
3) a block rock hits another   4) the pressure increases  

43- According to the passage, earthquakes cause … .  
1) the movements of blocks of rock 2) huge waves in oceans  
3) destruction in large cities   4) the sudden block of energy 

44- The pronoun “They” in the passage refers to … . 
1) earthquakes   2) energy  
3) two plates   4) seismic waves 

45- The underlined word “smoothly” in the passage is closest in meaning to … . 
1) hardly   2) lightly    3) strongly 4) powerfully  

Passage 2 
Silbo Gomero was invented in order to facilitate communication between the people of the island across 

the deep gorges and valleys long before mobile phones were invented. The natives of La Gomera can carry 
on long-distance conversations by whistling. For ordinary conversations they speak Spanish, but when they 
need to speak over a long distance they use Silbo. 

La Gomora is one of the smallest Canary Islands. It is very mountainous, for it was once a volcano. In 
spite of the island’s small size, walking from one point to another may be a difficult job. That is why Silbo is 
so useful to the natives. 

A good whistler, or silbador, can be heard over miles away when there is little or no wind and other 
sounds do not interfere. The record is approximately nine miles. Not only does a whistle carry farther than a 
shout, but it is easy to understand. In shouts, words cannot be pronounced properly while in whistling this 
isn’t a problem. A silbador uses many methods of whistling. Most commonly he / she inserts one or two 
fingers straight or bent, into his mouth. Some whistlers do not use their fingers at all. Instead, they form a 
groove in the front part of the tongue which touches the upper front teeth. This method of whistling can 
make a tone of astonishing loudness. 

46- What is the best title for the passage? 
l) A version of the Spanish language 
2) A whistled form of speech 
3) A substitute for everyday speech 
4) A language understood by Spanish-speaking people 

47- The passage implies that the Silbo wouldn't have come into existence if it hadn’t been for the … of La 
Gomera. 
1) volcanic activities  2) geographical features 
3) native language  4) mountainous size 

48- A silbador can be heard within nine miles … . 
1) since a whistle carries farther than a shout 
2) because in whistling, pronunciation isn’t a problem 
3) if unwanted sounds do not travel the same distance 
4) when the conditions are favorable enough 

49- The underlined word “approximately” in the passage is closest in meaning to … . 
1) exactly  2) perfectly     3) nearly     4) differently  

50- Which sentence is NOT correct according to the passage? 
1) The natives of La Gomera speak Spanish for ordinary conversations. 
2) La Gomera is very mountainous for it was once a volcano. 
3) A good whistle can be heard exactly within nine miles. 
4) Some whistlers never use their fingers. 

)1(انگليسي  زبان دقيقه10

The Value of 
Knowledge 

  Writing از ابتداي

Traveling the World  

  Grammar تا ابتداي

 106تا91هايصفحه

PART A: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages 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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fدو تابع  محدود بين نمودار ناحية مساحت -51 (x) | x |  1 g(x)و  1 | x |  1  كدام است؟  1

1( 1
2     2( 1   

3( 2     4( 4   

برد تابع  -52
x x ، x

f (x) ، x

x x ، x

   
 

   

2

2

2 3 1
1 1

4 4 1
 كدام است؟  

 

1( R    2 (R ( , ] 2 0     

3 (( , ] { } 0 1    4( ( , ] { } [ , ]   0 1 2 1   

برچسب به صورت زير طراحي شده باشد، اين فروشگاه حداكثر چند يك فروشگاه  هاي اجناس  برچسباگر  -53

 ؟ تواند بسازد  مي و شرايط زير با اين طراحي

  قرار گيرد. غير صفر رقمستاره يك  هر داخل الف)

  قرار گيرد. ، ب، پ، ت، ج، د}آمجموعة { حروفدايره يك حرف از داخل ب) 

 قرار گيرد. ك رقمي و غيرتكراريزوج ي حسابي مربع يك عدد از ميان اعدادداخل  پ)

1( 32400   2 (29160   3 (11664   4( 25920   

فردي قصـد دارد بـه    .اي (بلي ـ خير) است  سوال دو گزينه 5اي و  سوال چهارگزينه 10يك آزمون شامل  -54

اي اجباري و جواب دادن به  هاي چهارگزينه اگر جواب دادن به سؤالصورت تصادفي جواب دهد.  بهها  سوال

  ها جواب دهد؟ تواند به سوال  اي اختياري باشد، اين فرد به چند روش مي گزينه ود يها سوال

1( 10 55 3     2 (10 54 2    

3 (10 55 2     4( 10 54 3  

 توان نوشت؟  و بدون تكرار ارقام مي 5و صفر چند عدد چهار رقمي مضرب  1، 2، 4، 5، 6با ارقام  -55

1( 120   2 (108   3 (96   4( 240   

  
 مقطع خود در سايت كانون مراجعه كنيد. ةهاي امتحاني به صفح براي ديدن نمونه سؤال

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

  دقيقه 30  عادي - ) 1رياضي (
  

  تابع/ شمارش بدون شمردن
از ابتداي انواع تابع تا پايان 

  6فصل و فصل 
  140تا  109هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات



 9: ةصفح                                                 تجربي            پاية دهم  اختصاصي  فروردين 30زمون آ -) 7پروژة (    

نفـره   4رياضي، يك گروه رشتة آموز  دانش 3تجربي و  رشتة آموز دانش 4توانيم از ميان  به چند حالت مي -56

 تجربي باشند؟  از رشتة نفر از آنان 3تشكيل دهيم، به نحوي كه حداقل 

1(13   2 (36   3 (16   4( 9   

. اين افراد به چند طريق فاميل هستندنفر با هم  3، فقط نفر كه قرار است در يك صف قرار گيرند 7از بين  -57

 ؟ نباشندكنار هم  فردي كه فاميل هستند،طوري كه هيچ دو  توانند يك صف تشكيل دهند به مي

1( !5   2 (!12 5   3 (!72 5   4(    
   

   

7 4
3 2   

 كدام است؟ نباشند كنار هم Dو  Hطوري كه دو حرف  ، بهHAMID ةكلم حروف هاي تعداد جايگشت - 58

1( 54   2 (65   3 (72   4( 80   

طوري كـه   انتخاب كرد به همهر 6توان  مهرة سياه به چند طريق مي 6مهرة قرمز و  5، مهرة سفيد4از بين  -59

 باشند؟  برابرفيد و قرمز هاي س تعداد مهره

1( 1541   2 (2041   3 (3681   4( 1241   

در كلمه باشد، » ن«كه اگر حرف  طوري بهتوان نوشت  حرفي مي 6چند كلمه » جهانگردي«با حروف كلمة  -60

 باشد؟ » ج«ف كنار حر ماًحت

1( 8640   2 (6840   3 (10800   4( 15840   

  
aدهد. حاصل  را نشان مي fتابع هماني پيكاني شكل زير، نمودار  - 61 b c    كدام است؟ 2

1 (6  

2 (3   

3 (7    

4 (5  

yنمودار تابع  - 62 | x a | b     باشد؟  تواند نميبه كدام شكل زير  

1 (

y

xa

  2 (

y

xa

  3 (

y

x
a

  4 (

y

x
a

  

g(x)رسم نمودار تابع  براي - 63 x x 2 fاز روي تابع  6 (x) x را در راسـتاي   fتـابع   ، كافي است نمودار2

    ها، ........ انتقال دهيم.yها، ........ و سپس در راستاي محورxمحور

  واحد به باال 9 -واحد به راست 3) 2  واحد به باال 9 -واحد به چپ 3) 1

  واحد به پايين 9 -واحد به چپ 3) 4  به پايين واحد 9 -واحد به راست 3) 3

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

  محل انجام محاسبات

3

4

f
b-1

c

4

5

a-1

a



 10: ةصفح                                                اختصاصي  پاية دهم تجربي  فروردين 30 زمونآ -) 7پروژة (    
 

,همچنـين شـهرهاي كوچـك از ارقـام      و هـاي كشـور   براي كدگذاري استان  - 64 , , , ,5 4 3 2 1 اسـتفاده   0

همواره صفر بوده و ساير ارقام، مخالف صفر و  هارقمي و دو رقم سمت چپ كد 5شود، به طوري كه كدها  مي

  توان تعريف كرد؟ كد با اين شرايط ميبدون تكرار هستند. چه تعداد 

1(60     2(120     

3(360     4 (125   

اي ديگر حرف الفبـ  ةها يك رقم و گزين يكي از گزينه«هاي  رمزي از دو گزينه تشكيل شده است. تعداد حالت - 65

 است؟» هر دو گزينه رقم يا هر دو حروف الفباي فارسي باشند«هاي  چند برابر تعداد حالت» فارسي باشد

1 (160
281    2 (160

351    

3 (80
281    4 (80

351  

، به طوري كه  توان كنار هم قرار داد   را به چند طريق بدون توجه به مفهوم آن مي ASSIST ةكلمحروف  -66

Sها يك در ميان باشند؟ 

1 (8    2 (9    

3 (10    4 (12  

 شود؟ ظاهر مي ABCDعبارت  AABBCCDDدر چند جايگشت از حروف  - 67

1 (119    2 (120    

3 (118    4 (115 

آمـوز اول   دانـش  5صـندلي باشـد، بـه چنـد طريـق       7 در يك سالن دو رديف صندلي و هر رديف شاملاگر  - 68

 ها در رديف اول باشند؟ ها بنشينند طوري كه اولي توانند روي آن آموز دوم دبيرستان مي دانش 4دبيرستان و 

1( !12 9    2 (!21 9     

3 (735    4 (P ( , ) P( , )7 5 7 4  

رنگ مختلف دارد. اگر او با تركيب دو يا چند رنگ متمايز بتواند يك رنـگ جديـد    5از  هايي قوطييك نقاش،  - 69

 آميزي كل حاالت رنگ هاي حاصل در نقاشي خود استفاده كند، تعداد وجود آورد و سپس از سه رنگ از رنگ به

 شود.) (تركيب رنگ فقط يك مرحله انجام مي كدام است؟ هاي استفاده شده در نقاشي از نظر رنگ

1 (2600    2 (3200    

3 (2400    4 (2800  

  نفره و يك نفره جاي داد؟ 2نفره،  3هاي  اقتكارمند جديد را در ا 6 توان ميبه چند طريق  - 70

1( 45    2 (54    

3( 60    4 (72  

  محل انجام محاسبات



 11: ةصفح                                                 تجربي            پاية دهم  اختصاصي  فروردين 30زمون آ -) 7پروژة (    

B

A

D

C

  

fدو تابع  پيكاني مساحت محدود بين نمودار -71 (x) | x |  1 g(x)و  1 | x |  1  كدام است؟  1

1( 1
2     2 (1     

3 (2     4( 4   

برد تابع  -72
x x ، x

f (x) ، x

x x ، x

   
 

   

2

2

2 3 1
1 1

4 4 1
 كدام است؟  

 

1( R    2 (R ( , ] 2 0     

3 (( , ] { } 0 1    4( ( , ] { } [ , ]   0 1 2 1   

برچسب فروشگاه حداكثر چند يك فروشگاه به صورت زير طراحي شده باشد، اين  هاي اجناس  برچسباگر  -73

 ؟ تواند بسازد  مي و شرايط زير با اين طراحي

  ستاره يك رقم غير صفر قرار گيرد. هر الف) داخل

  ب) داخل دايره يك حرف از حروف مجموعة {آ، ب، پ، ت، ج، د} قرار گيرد.

 پ) داخل هر مربع يك عدد از ميان اعداد حسابي زوج يك رقمي و غيرتكراري قرار گيرد.

1( 32400   2 (29160   3 (11664   4( 25920   

فردي قصـد دارد بـه    .اي (بلي ـ خير) است  سوال دو گزينه 5اي و  سوال چهارگزينه 10يك آزمون شامل  -74

اي اجباري و جواب دادن به  هاي چهارگزينه جواب دادن به سؤالاگر صورت تصادفي جواب دهد.  ها به سوال

  ها جواب دهد؟ تواند به سوال  اي اختياري باشد، اين فرد به چند روش مي هاي دو گزينه سوال

1( 10 55 3     2 (10 54 2    

3 (10 55 2     4( 10 54 3  

 توان نوشت؟  و بدون تكرار ارقام مي 5و صفر چند عدد چهار رقمي مضرب  1، 2، 4، 5، 6با ارقام  -75

1( 120   2 (108   3 (96   4( 240   

شكل زير به چند طريق  مسيرهاي نشان داده شده در برود. با توجه به Cبه شهر  Aخواهد از شهر  فردي مي - 76

 ؟ كار را انجام دهد  تواند اين مي

1( 9     

2 (12     

3 (18     

4( 6   

  دقيقه 30  موازي –) 1رياضي (
  

  / شمارش بدون شمردنتابع
از ابتداي دامنه و برد توابع تا 

تا پايان  6پايان فصل و فصل 
  شمارش

  126تا  101هاي  صفحه

 از هاآن مدرسة برنامة كه استي آموزاندانش مخصوص هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندنداده پاسخيعادتسواالبهواستترعقبكانونبرنامة

  محل انجام محاسبات



 12: ةصفح                                                اختصاصي  پاية دهم تجربي  فروردين 30 زمونآ -) 7پروژة (    
 

1

2

y

x
1

(2 5)

(4 0)

(-1 -5)

y

x

f

,

,

,

fاگر  - 77 {( ,a ) ,( ,b) , ( , a b) ,( ,b c)}    1 2 2 1 2 3 a حاصـل  گاه تابعي ثابت باشد، آن 0 b c    كـدام

 ؟ است

1( 1   2 ( 2 )4  1) 3  صفر   

axyاگر  -78
x a





2

 كدام است؟  aمجموع مقادير ممكن براي عدد  ،تابعي ثابت باشد 2

   1   4( 2) 3   1) 2  صفر  )1

yنمودار تابع  ،زير شكلاگر  - 79 | x a | b   حاصل  ،باشدa b كدام است؟  

1( 3   

2 (3   

3 (1   

4( 1   

 ؟ ه است، شامل چند عدد صحيح استكه نمودار آن در شكل زير رسم شد fبرد تابع  اشتراك دامنه و -80

1( 3     

2 (4     

3 (5     

4( 6   

  

  

 ؟ ندارد وجودبا دامنه و برد داده شده  تابعيهاي زير،  يك از گزينه در كدام - 81

  و برد آن دو عضوي باشد. آن تك عضوي ةدامن )2  و برد آن تك عضوي باشد. آن دو عضو ةدامن )1

  و برد آن تك عضوي باشد. آن تك عضوي ةدامن) 4  و برد آن دو عضوي باشد. آن دو عضوي ةدامن )3

  دهد؟ نمودار زير، يك تابع را نمايش مي كدام - 82

1 (

y

x1 2

  2 (

y

x

  3 (

y

x2

  4 (

y

x

  

fتابع  در - 83 (x) ax  aبا شرط  3  f، اگر 0 ( )9 ،f (a)  وf ( ـ    ةسه جمل 3( حسـابي   ةمتـوالي يـك دنبال

fباشند، آنگاه  ( a)2 كدام است؟   

1 (73  2 (75  3 (77  4 (79  

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

  محل انجام محاسبات



 13: ةصفح                                                 تجربي            پاية دهم  اختصاصي  فروردين 30زمون آ -) 7پروژة (    

aدهد. حاصل  را نشان ميfتابع هماني پيكاني شكل زير، نمودار - 84 b c    كدام است؟ 2

1 (6  

2 (3   

3 (7    

4 (5  

yنمودار تابع  - 85 | x a | b     باشد؟  تواند نميبه كدام شكل زير  

1 (

y

xa

  2 (

y

xa

  3 (

y

x
a

  4 (

y

x
a

  

g(x) رسم نمودار تـابع  براي -86 x x 2 fاز روي تـابع   6 (x) x را در  f، كـافي اسـت نمـودار تـابع     2

  ها، ........ انتقال دهيم.yها، ........ و سپس در راستاي محورxراستاي محور

  واحد به باال 9 -واحد به راست 3) 2  واحد به باال 9 -حد به چپوا 3) 1

  واحد به پايين 9 -واحد به چپ 3) 4  واحد به پايين 9 -واحد به راست 3) 3

 رقمي، ارقام مجاور، متمايزند؟ عدد سه چنددر  - 87

1( 576  2 (648  3 (729  4 (720  

,همچنين شهرهاي كوچك از ارقام  و هاي كشور براي كدگذاري استان - 88 , , , ,5 4 3 2 1 شود،  استفاده مي 0

همواره صفر بوده و ساير ارقام، مخالف صـفر و بـدون    هارقمي و دو رقم سمت چپ كد 5به طوري كه كدها 

  توان تعريف كرد؟ تكرار هستند. چه تعداد كد با اين شرايط مي

1(60   2(120   3(360   4 (125   

ي ديگـر حـرف    ها يك رقم و گزينه يكي از گزينه«هاي  از دو گزينه تشكيل شده است. تعداد حالت رمزي -89

» هر دو گزينه رقم يا هر دو حروف الفباي فارسي باشند«هاي  چند برابر تعداد حالت» الفباي فارسي باشد

 است؟

1 (160
281  2 (160

351  3 (80
281  4 (80

351  

، به طوري  توان كنار هم قرار داد   را به چند طريق بدون توجه به مفهوم آن مي ASSISTي  كلمه حروف -90

 ها يك در ميان باشند؟Sكه 

1 (8  2 (9  3 (10  4 (12  

3

4

f
b-1

c

4

5

a-1

a

  جام محاسباتمحل ان



 14: ةصفح                                                پاية دهم تجربي اختصاصي                                               فروردين 30زمون آ -) 7پروژة (  

L(cm)

T(  C)

100/2

100

1000

cm2

C

B

  

  
 دهد؟  شكل مقابل چه نوع دماسنجي را نشان مي -91

  دماسنج گازي  )1
  دماسنج مقاومت پالتيني )2
  كمينه  - دماسنج بيشينه ) 3
  سنج فت) 4
  

 .... بستگي دارد. و گسترة دماسنجي آن به .........است كميت دماسنجي درترموكوپل ............  -92
  ها حل اتصال سيممجريان ـ جرم  )1
  ها حل اتصال سيممولتاژ ـ جرم  )2
  هاي آن  جنس سيم جريان ـ) 3
 هاي آن  سيم جنسولتاژ ـ ) 4

دهيم. عددي كه  سلسيوس و يك دماسنج فارنهايت را درون يك ظرف حاوي الكل قرار مي جيك دماسن -93
دهد. دماي  تر از عددي است كه دماسنج فارنهايت نشان مي واحد كم 8دهد  دماسنج سلسيوس نشان مي

 الكل چند درجة فارنهايت است؟ 
1( 30   2 (14   3( 22   4 (14   

و  15وس را درجة سلسي 20در فشار يك اتمسفر، دماي  صورت خطي مدرج شده كه به يك دماسنج -94
واحد  20اگر دماي جسمي بر حسب اين دماسنج  .دهد نشان مي 60درجة سلسيوس را  80دماي 

 افزايش يافته است؟  واحدسلسيوس چند  درجةافزايش يابد، دماي آن برحسب 
1( 12  2( 16  3 (25  4 (48  

 .باشد مي cm10مربع ضلع دقيقاً در وسط صفحه وجود دارد و طول  cm2اي به شعاع  در شكل زير حفره -95
فلزي  ةصفح ةحفره تا لب ةلب ةفاصل .دهيم افزايش مي C100صورت يكنواخت بهفلزي را  ةدماي اين صفح

(BC) يابد؟  متر افزايش مي چند ميلي( )
C

 


5 110  

1( /0 06   
2( /0 03   
3 (/0 006   
4 (/0 003  

 F50برحسب دما نشان داده شده است. در دماي  يول يك ميلة فلزطدر شكل زير نمودار تغييرات   -96
 شود؟  متر مي طول ميله چند سانتي

1( /100 002   
2( /100 2   
3 (/100 02   
4 (/100 1   

 
 .مقطع خود در سايت كانون مراجعه كنيدآموزان برتر درس فيزيك، به صفحة  هاي مطالعه دانش ديدن كلكسيون روشراي ب

 عادي - ) 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؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

  محل انجام محاسبات

  دقيقه 35

  دما و گرما
تا پايان انبساط  4فصل 

  گرمايي
  104تا  91هاي  صفحه
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cm

cm20

cm10
r =5

متر است.  نتيسا 36و  30ترتيب برابر با  سلسيوس به ةدر دماي صفر درج Bو  Aطول دو ميلة فلزي  -97
باشد تا با افزايش دماي يكسان دو  Bچند برابر ضريب انبساط طولي ميلة  Aلة يضريب انبساط طولي م

 ؟ ثابت بماندشان  ميله، اختالف طول

1( 4
3   2( 3

4   3 (5
6   4 (6

5  

 نسبت به طول اولية آن افزايش طول آن افزايش دهيم، سلسيوس ةدرج 50فلزي را اي  دماي ميله اگر -98
210 افزايش طول آن افزايش دهيم،ديگر سلسيوس  ةدرج 50را به اندازة  دماي ميلهاگر  .درصد است 

 چند درصد خواهد بود؟  در اين تغيير دما

1( 210 از تر بيش )2    درصد210 درصد  

 .توان اظهارنظر قطعي كرد نمي) 4    درصد 210تر از  كم) 3

اند. در  طول خود پرچ شده هم ةفلزي داريم كه در يك دماي معين با تيغ ةهاي زير سه نوع تيغ در شكل -99
) دما افزايش يافته است. كدام رابطه بين ضرايب انبساط 2) دماي مجموعه كاهش و در شكل (1شكل (

 ها صحيح است؟ طولي آن
1 (A B C      

2 (B A B C,        

3 (A B C       

4 (B A B C,      

cmبه ابعاد نازك  مستطيل شكل مساحت يك ورقة فلزي - 100 cm10 تقريباً  C50ازاي افزايش دماي  به 20

فلز  يكند؟ (ضريب انبساط طول متر مربع تغيير مي چند سانتي
K

   6 19  باشد.)  مي 10

1( /0 09     2( /0 18   
3 (/200 09     4 (/200 18  

 ي فلزشده است. اگر ضريب انبساط طولاي در آن نشان داده  اي فلزي و نازك با حفره در شكل زير، صفحه - 101

 با برابر
C




6 112 درصد و چگونه  مساحت حفره چند C100باشد، با افزايش دماي صفحه به اندازة  10

 كند؟  تغيير مي
1( /0   ، افزايش12
2( /0   ، افزايش24
3 (/0   ، كاهش12
4 (/0  ، كاهش24

دهد كه در هر  جنس به اضالع متفاوت را در يك دما نشان مي زير چهار صفحة فلزي هم هاي  شكل - 102
 ها را به اندازة يكسان ماي همة آناگر د .اي وجود دارد اندازه هم اي شكل دايره ها روزنة كوچك چهارتاي آن

  دهيم، در كدام گزينه افزايش قطر چهار روزنه در اثر اين افزايش دما به درستي مقايسه شده است؟ افزايش 

(1) (2)

(3)

(4)

L L
L

L2
3

3

L2
L

L2
L2

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

  جام محاسباتمحل ان

 حالت اوليه حالت ثانويه
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شود. هوا در محل تحويل  ليتر بنزين بارگيري مي 30000در يك روز گرم يك تانكر حامل سوخت با  - 103
دهد؟  سردتر از محل بارگيري سوخت است. راننده چند ليتر سوخت تحويل مي C50سوخت 

)
C

 3 110  بنزين نظر شود.) و از تبخير بنزين صرف 

1 (30000  2 (28500   3 (31500  4 (29500 

 افزايش دهيم، چگالي آن C300اگر دماي اين قطعه را  .يك قطعه مس را در دماي اتاق در نظر بگيريد - 104

شود؟ (ضريب انبساط طولي مس  چند برابر مي تقريباً
K

 6 117  )باشد. مي10

1( /1 015     2( /0 985     
3 (/0 97     4 (/1 03  

افزايش يابد، چگالي آن چگونه سلسيوس  ةدرج 10تا سلسيوس  ةاز يك درج رون ظرفياگر دماي آب د - 105
 كند؟  تغيير مي

  .يابد زايش مياف )2  .يابد سپس افزايش مي كاهش ابتدا )1
 .يابد ابتدا افزايش سپس كاهش مي) 4    .يابد كاهش مي) 3

0/افزايش دهيم، مساحت آن  C100وقتي دماي يك جسم فلزي كروي را  - 106 يابد.  درصد افزايش مي 24
 يابد؟  حجم آن چند درصد افزايش ميافزايش دهيم،  C200اگر دماي اين جسم را 

1( /0 16   2( /0 36   3 (/0 72   4 (/0 48  

اي با ضريب انبساط طولي  ن شيشهلاريك  - 107
C




6 19 برابر با  يگنجايش C20را كه در دماي  10

cm3200  ايم. دماي ظرف و گليسيرين را به چند  پر كردهطور كامل  بهدارد با گليسيرين در همان دما
/برسانيم تا درجة سلسيوس  cm34 گليسيرين از ظرف سرريز شود؟ (ضريب انبساط حجمي  63

گليسيرين 
C




5 149  است.)  10

1( 30   2( 50   3 (60   4 (70  

Cاي  منطقه دماي ترين ترين و بيش فرض كنيد كم - 108 14  وC36 متري آهني، در  20هاي  . ريلباشد
شوند.  به دنبال هم كار گذاشته مي ،دماي ساليانه است ةيك روز از سال كه دما، ميانگين كمينه و بيشين

؟ نياورندمتر باشد، تا در اثر انبساط حرارتي به هم فشار  ها چند ميلي حداقل فضاي خالي بين ريل

( )
K

   6
 آهن

112 10  

1( 12   2( 6   3 (18   4 (9  

اگر دماي  .باشد مي تر از ميلة آلومينيمي بيش mm2 آهنيلة يدرجة سلسيوس طول يك م در دماي صفر - 109
/ طول ميلة آلومينيميصورت  در اين ،درجة سلسيوس افزايش دهيم 100به اندازة  رادو هر  mm0 4 
و  آهناست؟ (ضريب انبساط طولي  متر چند آهنيطول اولية ميلة  شود. مي آهنيتر از طول ميلة  بيش

ترتيب  آلومينيم به
K K

  6 61 124 10 12  باشد.) مي و10

1( /1 998   2( 2   3 (/2 002   4 (/2 004  

اي شكل به ضريب انبساط طولي  درون ظرفي استوانه - 110
K

 5 15 مايعي به ضريب انبساط حجمي  10

/
K

 4 13 55 درصد  5دماي مجموعه را چند كلوين افزايش دهيم تا ارتفاع مايع درون ظرف  .ريزيم مي 10

 )شود. ريزد و تبخير نمي مايع از ظرف بيرون نمي افزايش يابد؟ (دماي ظرف و مايع درون آن همواره برابر است.
1( 100   2( 200   3 (473   4 (373  

  محل انجام محاسبات
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ج�وه

خلأ

  

  
 3ر از آب باشد و در هر دقيقه تر است. اگر اين لوله پ باريك ةبرابر قطر دهان 2تر لوله،  در شكل زير، قطر دهانة پهن - 111

 شود؟  تر خارج مي باريك ةه شود، در همين مدت چند ليتر آب از دهانتر وارد لول پهن ةاز دهان صورت پايا به ليتر آب
1( /1 5   
2( 3   
3 (6   
4(12   

 تنديآن چند برابر شود تا شعاع مقطع  ،)1ورودي در مقطع ( شارة در شكل زير با ثابت ماندن تندي - 112
و اي شكل  درصد افزايش يابد؟ (هر دو مقطع دايره 75 ،با ثابت بودن شعاع آن )2شاره از مقطع ( خروج

 ).باشد جريان آب پايا مي

1( 3
2   

2( 7
2   

3 (2 3
3   

4 (2 7
7  

دهيم. اگر روي سطح جيوة درون  قرار مي ،است cmHg72ار هوا شفشارسنج شكل زير را در مكاني كه ف - 113
 شود؟  متر مي ظرف، جريان شديد هوا ايجاد شود، ارتفاع جيوة درون لولة فشارسنج چند سانتي

1( 72   
   72تر از  كم )2
  72تر از  بيش) 3
   .تواند درست باشد بسته به شرايط و تندي باد هر يك از سه گزينه مي) 4

  

دميم، چه  بنديم و در سر ديگر ني مي بخش پاييني يك ني مي به يك برگ كاغذ باريك را مطابق شكل - 114
 افتد و علت آن چيست؟  اتفاقي مي

شود ـ طبق اصل برنولي فشار هواي  برگ كاغذ به سمت باال كشيده مي )1
  يابد.  باالي برگ كاغذ كاهش مي

ـ طبق اصل برنولي هنگامي  شود سمت پايين كشيده مي برگ كاغذ به )2
  يابد.  فشارش كاهش مي ،يابد كه تندي اليه هوا افزايش مي

فشار  ،يابد هوا افزايش مي ةرنولي هنگامي كه تندي اليشود ـ طبق اصل ب برگ كاغذ به سمت باال كشيده مي) 3
  يابد.  آن نيز افزايش مي

طرف پايين به  شود به كه در اثر دميدن ايجاد ميجريان هوايي   شود ـ برگ كاغذ، به سمت پايين كشيده مي) 4
 كند.   نيرو وارد مي كاغذ برگ

 دهد؟  شكل مقابل چه نوع دماسنجي را نشان مي - 115
  گازي دماسنج  )1
  دماسنج مقاومت پالتيني )2
  كمينه  - دماسنج بيشينه ) 3
  سنج تف) 4
  

  دقيقه 35 موازي -)1فيزيك (

و هاي فيزيكي مواد/ دما ويژگي
  گرما

از ابتداي شاره در  3فصل 
4حركت و اصل برنولي و فصل 
  تا پايان انبساط طولي

  100تا  82هاي  صفحه

 كانون برنامة از هاآن مدرسة برنامة كه استي آموزاندانش مخصوص هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

  محل انجام محاسبات
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cm2

C

B

 و گسترة دماسنجي آن به ............. بستگي دارد. است كميت دماسنجي درترموكوپل ............  - 116

  ها جريان ـ جرم محل اتصال سيم )1

  ها ولتاژ ـ جرم محل اتصال سيم )2

  هاي آن  جنس سيم جريان ـ) 3

 هاي آن  اژ ـ جنس سيمولت) 4

است. كدام  Fو در مقياس فارنهايت  T كلوين ، در مقياساختالف دو دما در مقياس سلسيوس  - 117

 مقادير صحيح است؟  اين مقايسه بين

1( F T         2( F T    
5 4
9 9  

3 (F T    
9 9
5 5   4 (F T      32 32  

دهيم. عددي كه  يك دماسنج سلسيوس و يك دماسنج فارنهايت را درون يك ظرف حاوي الكل قرار مي - 118

اي دهد. دم تر از عددي است كه دماسنج فارنهايت نشان مي واحد كم 8دهد  دماسنج سلسيوس نشان مي

 الكل چند درجة فارنهايت است؟ 

1( 30   2 (14   3( 22   4 (14   

و دماي  15درجة سلسيوس را  20در فشار يك اتمسفر، دماي  صورت خطي مدرج شده به يك دماسنج - 119

واحد افزايش يابد،  20دهد. اگر دماي جسمي بر حسب اين دماسنج  نشان مي 60درجة سلسيوس را  80

 دماي آن برحسب درجة سلسيوس چند واحد افزايش يافته است؟ 

1( 12  2( 16  3 (25  4 (48  

SI،  در ضريب انبساط طولي فلزي«شود  كه گفته مي هنگامي - 120 612 اين گفته به چه » .است 10

 معناست؟ 

m ةافزايش دهيم به انداز K1دماي يك ميله از اين فلز را  اگر )1 612   افزايش طول خواهد داشت.  10

m ةافزايش دهيم به انداز K1يك متري از اين فلز را  اگر دماي يك ميلة) 2 612   افزايش طول خواهد داشت.  10

mبه اندازة افزايش دهيم،  F1از اين فلز را  هاگر دماي يك ميل) 3 612   افزايش طول خواهد داشت. 10

mبه اندازة  افزايش دهيم، F1از اين فلز را  مترييك  ةاگر دماي يك ميل) 4 612  داشت.افزايش طول خواهد  10

باشد.  مي cm10مربع ضلع دقيقاً در وسط صفحه وجود دارد و طول  cm2اي به شعاع  در شكل زير حفره - 121

دهيم. فاصلة لبة حفره تا لبة صفحة فلزي  افزايش مي C100صورت يكنواخت دماي اين صفحة فلزي را به

(BC) يابد؟  متر افزايش مي چند ميلي( )
C

 


5 110  

1( /0 06   

2( /0 03   

3 (/0 006   

4 (/0 003  

  محل انجام محاسبات
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L(cm)

T(  C)

100/2

100

1000

 ةصفر درج A ةيكسان در اختيار داريم. دماي ميل ةاز دو جنس مختلف، با طول اولي Bو  A ةدو ميل - 122

برسانيم، افزايش طول  C60باشد. اگر دماي هر دو ميله را به  مي B ،C10 ةسلسيوس و دماي ميل

A ،/0 ةميل چند برابر ضريب  B ةميل طوليخواهد شد. ضريب انبساط  Bبرابر افزايش طول ميلة  4

 باشد؟  مي A ةميل طولي انبساط

1( 2
5   2( 5

2   3 (3   4 (1
3  

 F50در شكل زير نمودار تغييرات طول يك ميلة فلزي برحسب دما نشان داده شده است. در دماي  - 123

 شود؟  متر مي يله چند سانتيطول م

1( /100 002   

2( /100 2   

3 (/100 02   

4 (/100 1   

متر است.  سانتي 36و  30ترتيب برابر با  در دماي صفر درجة سلسيوس به Bو  Aطول دو ميلة فلزي  - 124

باشد تا با افزايش دماي يكسان دو  Bچند برابر ضريب انبساط طولي ميلة  Aضريب انبساط طولي ميلة 

 بماند؟  شان ثابت ميله، اختالف طول

1( 4
3   2( 3

4   3 (5
6   4 (6

5  

Fاگر دماي يك ميلة فوالدي را از  - 125 5  بهF85 0/سانيم، بر طول اولية آن افزوده   متر به ميلي 6

/ضريب انبساط طولي فوالد ( ؟استبوده شود. طول اولية ميله چند متر  مي
K

 5 11 2   )است. 10

1( 1   2( 5
9   3 (/1 8   4 (/1 125  

0/طول آن  ايم و رسانده C130به  C30فلزي را از  ةدماي يك ميل - 126 درصد افزايش يافته است.  6

ضريب انبساط طولي آن چند 
C
 است؟ 1

1(  46 10   2(  36 10   3 ( 56 10   4 ( 26 10  

درجة سلسيوس افزايش دهيم، افزايش طول آن نسبت به طول اولية آن  50اي فلزي را  اگر دماي ميله - 127

210 درجة سلسيوس ديگر افزايش دهيم، افزايش طول آن  50يله را به اندازة درصد است. اگر دماي م

 در اين تغيير دما چند درصد خواهد بود؟ 

1( 210 تر از بيش )2    درصد210 درصد  

 توان اظهارنظر قطعي كرد. نمي) 4    درصد 210تر از  كم) 3

  محل انجام محاسبات
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اند. در  طول خود پرچ شده هم ةفلزي داريم كه در يك دماي معين با تيغ ةهاي زير سه نوع تيغ در شكل - 128

) دما افزايش يافته است. كدام رابطه بين ضرايب انبساط 2) دماي مجموعه كاهش و در شكل (1شكل (

 ها صحيح است؟ طولي آن

1 (A B C      

2 (B A B C,      

3 (A B C       

4 (B A B C,      

Cاي  ترين دماي منطقه ترين و بيش فرض كنيد كم - 129 14  وC36 متري آهني، در  20هاي  باشد. ريل

شوند.  ك روز از سال كه دما، ميانگين كمينه و بيشينة دماي ساليانه است، به دنبال هم كار گذاشته ميي

متر باشد، تا در اثر انبساط حرارتي به هم فشار نياورند؟  ها چند ميلي حداقل فضاي خالي بين ريل

( )
K

   6
 آهن

112 10  

1( 12   2( 6   3 (18   4 (9  

باشد. اگر دماي  مي تر از ميلة آلومينيمي بيش mm2 آهنيدر دماي صفر درجة سلسيوس طول يك ميلة  - 130

/صورت طول ميلة آلومينيمي  افزايش دهيم، در ايندرجة سلسيوس  100هر دو را به اندازة  mm0 4 

و  آهنچند متر است؟ (ضريب انبساط طولي  آهنيشود. طول اولية ميلة  مي آهنيتر از طول ميلة  بيش

ترتيب  آلومينيم به
K K

  6 61 124 10 12  باشد.) مي و10

1( /1 998   2( 2   3 (/2 002   4 (/2 004  

 

 حالت اوليه حالت ثانويه



  محل انجام محاسبات
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 اي خود  رة ياخته

  يبات رنگي

يت كانون مراجعه كن

دق 20

از ياخته
فصل

هاي  صفحه

ص                     

 

دن سيليس به ديوا
 مواد مغذي

  رنگيزه
قش در ذخيرة تركي

 

 .. 

  .ابدي يكاهش م ه
  ند.

 

ع دهم تجربي در ساي

                       

 ..... را دارند. 
) برخالف ـ افزود2
م) همانند ـ عبور 4

حاوي ر -  ) ديسه2
فاقد نق -  ) كريچه4

  ست.
م آوندساز هستند.
ش شمارة ................

  دهد. ازها مي
 ه نقش دارد.

اهيحشرات به گ ش
وپالست تبديل كنن

  نيست. ن

  دارند.
  صفر) 4

خود را بنويسيد: 10

وانيد به صفحة مقطع

 پاية دهم  تجربي

مي توانايي ............
2
4

2   ي
4

  ود.
تر اس ساز نزديك  ه

الدها به كامبيوم  بن
و بخش است..........
نسبت به گاذناپذير

ود در استحكام گيا
  ام ادامه دارد.

 ست.

 است؟حيح
شيد، احتمال ورود ن

ت خود را به كرومو
يكسانرزهره كامال

 شوند.مين

 كند؟ مل مي
«............. 

  يابند. مي

 اشته باشند.
ضد سرطان يت

4

 دفترچة سؤال
0گذاري چند از هدف

  صحيح بدهيد؟
 بوده است؟
 چيست؟

راي آزمون امروز

تومي ، برتر اين درس

پ اختصاصي

هاي كالنشيم ياخته
 اي خود ته

 
. 

ساكاريدي يبات پلي
    شده

 ................. ي

شو  آوندي قطع مي
پنبه ه كامبيوم چوب

هاي حاصل از خته
.......دانه  نهان گياه

هاي نفوذ به ياخته
خستين ضخيم خو

اند سطح شود و تا
اسهسته و واجد  ز

صحيك گياه علفي
خود ي سطح خارج

توانند كلروپالست مي
گياه خربرگ ده در

دهوايي گياه مشاه
كام نادرستي را به

....... بخش شمارة
  نه قرار دارند.
   حضور دارند.

ت، به كرك تمايز م
  جود دارند.

 ت؟

  د دارند.
ه خواران نقش دا

گياهان، خاصي سة
3 (3      

وع هر درس در د
، هد)1شناسي (يست

توانيد پاسخال مي
ب 10ن قبل چند از

اي آزمون امروز چ
بر10ذاري چند از

شناسي ترازهايست

 ين

ي رانشيمي ................
نين به ديوارة ياخت

 م
است................  ،دانه
تركيواجد  -اي خته

مك كريچه ذخيره
اي دولپه (درخت) 

  است.يراپوست
هاي اط همة بافت

كش سال چهارم به
ترين ياخ نزديك  ست،

يك ساقه عرضي
جاي خود را ،مسن

ست كه با ديوارة نخ
يشروع م نيش پس
شكل درا دوكي هاي
هاي روپوستي يته
در نيكوت يدارا ي

ز يافته روپوستي نم
فتوسنتز كنند  غير

هاي هونده در اندام
م گزينه جملة زير

شمارة .................ش 
سرالدي درون جوان
 با توانايي تقسيم،

هاي روپوست  ياخته
وج ياهيگ يها خته

است صحيح ئيدها

قدار فراواني وجو
در برابر گياه اهان

ديس خيره شده در
 2    

ذاري قبل از شرو
زيهاي درس  سؤال

سؤال به چند سؤ 
كرد شما در آزمون

شما براگذاري دف
گذهدفبل

هاي مطالعة درس زيس
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هاي پارا هو، ياخته
ـ اضافه كردن ليگن
 توانايي ترميم زخم

د نهان در يك گياه
ياخ  ديوارهدر اليه  ك

در اندام - اداكسنده
دانگان نهاندر فت 

مجموعة پي جزئي از
ارتبا درخت پوست

آبك آوند ال سوم از
آكنه پيراپوست ي نرم

مربوط به برش ،ل
هاي م، در اندام»1«

، نوعي بافت اس»3«
آبكش از آوند، »4«
ها، داراي ياخته»2«

ارتباط با ياخت ه در
يها اختهي بيت آس

هاي تمايز از ياخته
هايي از ياختهوه

زكنندفتوسنت ي غير
 شكل مقابل، كدام

دانه، در بخش  نهان
هاي س ، ياخته4 -د
هايي ، ياخته3 -ف
،  گروهي از3 -ف
اخياز  يانواع، 2 -د

آلكالوئيهمه  درباره 
  دآورند.

رابه گياهان به مق
در دفاع از گيا ند

ذخ باتيتركهمة  
 2(

گذهدف
گويي بهشروع پاسخ

10از هر 
عملك
هد

آزمون قب 10ند از 

هابراي ديدن روش

عادي - ) 1سي (

آ –) 7پروژة (    

در ساقة كا - 131
) برخالف ـ1
) همانند ـ3

............. د هر - 132
تك بخش) 1
) تركيب پا3

توان گف مي - 133
ج ،پوست) 1
با كندن) 2
آبكش سا) 3
هاي ) ياخته4

شكل مقابل - 134
« - دولپه) 1
 -لپه) تك2
 -لپهتك) 3
« - لپهدو) 4

كدام گزينه - 135
) در صورت1
يك هيچ) 2
گرو اندازة) 3
هاي) ياخته4

با توجه به - 136
در نوعي گياه« 

، همانند1) 1
، برخالف4) 2
، برخالف2) 3
، همانند3) 4

چند مورد - 137
اعتياد - الف
در شير - ب
توانن مي - ج
همانند - د
1 (1     

لطفاً قبل از ش

چن
 

شناس زيست

  

1

2

3

4

5

6

7



 ست؟

  .شود يم 

  شود. ي
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ستي بيان شده اس

  د.داروجود  ي
پروتوپالست مرگ

...............«  

  ط گياه شود.
وران است ايجاد مي

ص                     

 »..... موثر باشد.
  زنده هي

به درس ،شود ر ميدو

يدرشت چهيكُرهي، 
سبب م واره،يدن د

شود كه .. جب مي

 
 .رديت فاصله بگ

ت رفتن آب توسط
در جانو  ارز ياخته 

                       

 است؟  صحيح
  دهند.  ت مي
  د.  ندار

4 (1 

  باشد. اهيگ ني

تواند در ............. مي
گياه هاي در ياخته 
 گ

ي از پروتوپالست د
  . شود

. 

هاي گياه ) ياخته2
شد يچوب) موارد، 4

4 (2 

قرمز در ............. مو

  ود.
عبور كند. يف انرژ

از پروتوپالست يا ته

..............«  
تواند مانع از دست ي

سط بخشي كه هم

 پاية دهم  تجربي

اي ص و دولپهدانه  ن
ت خود را از دست
خستين دخالتي

4
 است؟ نادرست

يدر ا نيالد نخست
  ن قرار دارد.

  است.
و م است.................

زايش فشار اسمزي
آب از برگش از حد

  حيط
 ه

غه ميانييل آن، تي
ش يمنمتوقف   اختهي

شود. ته تشكيل مي
  شود. ي

2
4  شود.  مي

 است؟  درست
 دارند.نربرد

 شد.  ه

4

رد روپوست پياز ق
  ش يابد.

ط اطراف ايجاد نشو
ادانه و بدون صرف

اختي وارهي دهد و د

.... ،ك مشاهده شد
) نمي2
) توس4

پ اختصاصي

ي درخت نهاعر نو
ي آن پروتوپالست

نخ آبكشآوند ن و
  د.خت شو
3 (2      

نرشد پسين  داراي
سرال تيحاصل فعال

روي چوب نخستين
 بافت آوند آبكشي

. 
 كند؟ ي
..ساكن مناطق ن

افز - آب خشك و كم
بيشكاهش خروج

زهاي تنفسي با مح
ت اكسيژن در گياه
 گياهي كه با تشكي

يآن رشد  لي تشك
 بعد از تقسيم هست

مي ها در گياه  ياخته
 يابد.  افزايش مي

 كند؟ مي

هاي سبز برگ خش
نادشده در گياهان،

ي الياف فرش كا
گياه علفي ساخته

 باشند.
 

3 (1      
 كند؟ مي

، عملكرزنده گياهي
 و وزن ياخته افزايش
روتوپالست و محيط

آز چه،يالست و كُر
رخ ياهيگ اختهي
 كند؟ مي

بتدايي رابرت هوك

 شود. ته گياهي

 ين

دموجود الد  وع بن
هاي د كه ياختهش

چوب نخستينند 
خامت پوست در

 3    
داي  دو لپهدانه  هان
ح تواند  ينم اري بس

كش نخستين بر ر
تر از  مراتب بيش

 تغيير بافت دهند.
كامل مي نادرستي 

هاي گياها ش  ساز
خ - يساكاريد پلي 
ك -آب خشك و كم 
تسهيل تبادل گاز - 

كاهش غلظت -ز آب
زنده  از ياخته خش

و با رديگ ي در بر م
ين ساخته شده و

بينل مواد تبادش 
دارد و اندازة آن نيز

تكميل م نادرستي 

 شود. شاهده مي
افزايش مساحت بخ

غذايي ساخته شير
آميزي ن براي رنگ

 از شيرابه نوعي گ
كشنده ب يحت اي 

نقش دارند. روها
 4   
تكميل م نادرستي 

هاي گ ياختهليز در
رون ياخته، اندازه
ت فشار اسمزي پر

پروتوپال يب از غشا
در زيپالسمول دهيد
تكميل م درستينا 

ر با ميكروسكوپ ا
 است.ت ليپيدي
زا به ياخت  بيماري

فروردي 30 زمونآ

ارتباط با هر نوع در 
د منشا بافتي باش

آوندم در پيدايش 
 سبب افزايش ضخ

 2(
نها انگياه ةره دربا

با قطر ييها شهير 
ه همانند ساقه، آبك
فت آوند چوبي به

توانند ي مسن مي
نه عبارت زير را به 
مول، .................. از

تركيباتحاوي  ي
- داد فراواني كُرك

-پوشيده از آب -ه
پوشيده از -  هوادار

در ارتباط با هر بخش
پروتوپالست را يب

كاريدي به نام پكتي
حفظ شكل و واپايش
سترش و كشش د
نه عبارت زير را به 

«..............  
مش ميپوستك ضخ

كاهش نور، سبب ا
درباره تركيبات غي 

ه تركيبات گياهان
براي اولين بار ك

كننده مسمومند 
دارگروهي از تن 

 2(
نزير را به  ه عبارت

ژسانس و پالسمولي
با ورود آب به در -ر
تغييري در تفاوت -ر

آب - د نمكدرص 1
پد - درصد نمك 1

نزير را به  ه عبارت
بار گياهي كه اولين

تركيبات ازكوتين 
ع ورود عوامل مان

آ –) 7پروژة (    

مورد چند - 138
تواند مي -الف
كدام هيچ -ب
تواند مي -ج

    صفر) 1
كدام گزينه - 139

لي) تشك1
) در ريشه2
) مقدار باف3
هاي ) اندام4

كدام گزينه - 140
به طور معم«     

هاي ) كريچه1
) وجود تعد2
ريشه ) شش3
) نرم آكنة4

كدام يك د - 141
) مانند قالب1
ساك از پلي) 2
موجب ح) 3
) قابليت گس4

كدام گزينه - 142
....در بعضي «   

پ ،اهانيگ) 1
گياهان، ك) 3

مورد چند - 143
امروزه - الف
الستيك - ب
توانن مي - ج
در ساخت - د
1 (3    

گزينهكدام  - 144
در بررسي تورژ«

) آب مقطر1
ب مقطرآ) 2
0) محلول 3
0) محلول 4

كدام گزينه - 145
گ ساختارنوعي «

) همانند ك1
تواند ) مي3
  

8

9

0

1

2

3

4

5



 

 قيقه
 

 و دفع مواد زائد
  ته تا گياه

ابتداي فرايند 
 و تخلية آن تا 

تا پايان  6فصل 
  نة بافتي

  102تا  84ي 
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اي خود  رة ياخته

د 20

تنظيم اسمزي
/از ياخت

از ا 5فصل 
تشكيل ادرار
پايان فصل و ف
سامانة

هاي صفحه

ص                     

، صحيح است؟ 

  صحيح است. 
 ادرست است. 

  ................. ندارد 

 ؟ حيح است

  .ابدي يكاهش م ه
  ند.

دن سيليس به ديوا
  مواد مغذي

تر  برنامة كانون عقب

                       

 ست.
  دارد.ن

  دارند.
سازد ميرا  آبكش

 ر است. 
»الف«ـ برخالف  »
نا »د«ـ برخالف  »

ور معمول، امكان

  شد.
 ده شود.

، صحلپه قرار دارند ك

 

 

اهيحشرات به گ ش
وپالست تبديل كنن

  .د

 ..... را دارند. 
) برخالف ـ افزود2
) همانند ـ عبور م4

ها از  برنامة مدرسة آن
 اند.نداده

 پاية دهم  تجربي

 .................  شهي

حاصل شده است خته
وهيدرات و پروتئين

  است؟ درست

  است. مك
ديگر نقش مثبتي د
 آوندهاي چوبي و

  شود.  ل مي
  باشد.   ود مي

 قطري گياه موثر
»د«) 2
»ج«) 4

طو است. به.............

  ت مشاهده شود.
باشدوجود داشته ه

در اين بافت مشاهد
شة نوعي گياه تك

 ود.
 باشند.   مي

  شوند.  جاد مي

   ي

 حيح است؟
شيد، احتمال ورود ن

كروموت خود را به
نباشدكامال يكسان

 شوند. نمي

........مي توانايي ....
2
4

است كهآموزاني   دانش
ه سواالت عادي پاسخ ند

پ اختصاصي

ير يبه انتها كيزد

  د. باش ژي مي
اخي انيمدر  ديساكار
اي از جنس كربو ره
نادمقابل  شكل در

  نقش دارد. ي
ان داشتن اين اندام

هاي د د مغز و اندام
كهاي  ياهان دولپه

  ر گرفته است.
وب اوليه تشكيل
وپالسم درون خو
سلولزي، در رشد

....هاي  ياخته راي
 رد داشته باشد.

در اين بافت اي خته
هاي هوايي گيا دام

پذير در برابر آب د
 استوانة آوندي ريش

  ه نقش دارند.
شو ستحكام اندام مي

براي زندگي ياخته
ه انتهاي ريشه ايج

. 
ساكاريدي يبات پلي

    شده
 

يك گياه علفي صح
خود ي سطح خارج

توانند كلروپالست مي
كتواند  ميست گياه

وايي گياه مشاهده
هاي كالنشيم ياخته

 اي خود ته
 

ها مخصوص  اين سوال
است و به

 ين

نزنخستين  سرالد 
 شود.  خاك مي

انرژ   توليد و ذخيره
س يپلنوعي  جنس 

توپالست خود ديوار
داده شده ك نشان
  شود. خيره مي

ينيزم بيس اهيگ در
ي گياهاها ياخته از 

ن در بهبود كاركرد
در گيي سرالدفت

ت ساقه گياه قرار
 آبكش و آوند چو
مقدار اندكي سيتو

داراي ديواره س ي
   ح است.

 ت است.
دا عي بافت گياهي

كاربرطناب و پارچه
ياخ قدرت تقسيم - 
اين بافت در ان - يم

نا ديوارة پسين نفوذ
هايي كه درون خته

رده در سراسر گياه
ي دارند كه سبب اس
نده اطّالعات الزم ب
 نخستين نزديك به

دانه، ................ است
تركيواجد  -اي خته

مك كريچه ذخيره
 رة تركيبات رنگي

هاي روپوستي يته
در نيكوت يدارا ي

ز يافته روپوستي نم
كننده در روپوسنتز

هاي هونده در اندام
ي رانشيمي ................
نين به ديوارة ياخت

 م

: پاسخ دادن بهتوجه
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خته منشأ گرفته از
وذ آسان ريشه به خ

ايي توغ، داراي توان
از اي شكيل صفحه

وغ، در اطراف پروتو
اندامكه در رابطه با 

يد در آن ذخساكار ي
د ديجدي ها هيپا ل

گروهيهاي  يژگي
موجود در آنرنگي  
نوع بافت دربارة هر ه

هايي از پوست خش
 فاصل بين آوند
هسته درشت و م

هاي ياخته مداوم 
صحيح »ج«همانند 
نادرست »د«همانند 
اي، نوع زمينه بافت
طتوليد در  تن باف

واره نخستين نازك
ضخينخستين   وارة

د - وارة چوبي نشده
ت، دربارة همة ياخت
ي شيرة خام يا پرور

اي سين چوبي شده
كنن هاي ذخيره كول

هاي سرالد  ياخته

  
د در يك گياه نهان

ياخ  اليه در ديواره ك
  حاوي رنگيزه

در اندام - اداكسنده
رفاقد نقش در ذخي
ه در ارتباط با ياخت

يها اختهي بيت آس
هاي تمايز از ياخته

فتوسن هاي غيرخته
فتوسنتزكنند ي غير

هاي پارا هو، ياخته
ـ اضافه كردن ليگن
 توانايي ترميم زخم

 موازي - )1

آ –) 7پروژة (    

هر نوع ياخ - 146
) سبب نفو1
) پس از بلو2
در پي تش) 3
) پس از بلو4

كدام گزينه - 147
يپلنوعي ) 1
ليتشك در) 2
) يكي از وي3
) تركيبات4

گزينهكدام  - 148
در بخ -الف  
در حد -ب  
داراي ه -ج  
با توليد -د  

ه »الف«) 1
ـ ه »ب«) 3

انة بدر سام - 149
اين - مرده )1
واجد ديو) 2
ديو داراي )3
) واجد ديو4

كدام عبارت - 150
در ترابري) 1
وارة پس) دي2
) فاقد مولك3
از تقسيم) 4

هر ............. د - 151
) بخش تك1
ح -  ) ديسه2
) تركيب پا3
ف -  ) كريچه4

كدام گزينه - 152
) در صورت1
يك ) هيچ2
) اندازة ياخ3
هاي) ياخته4

در ساقة كا - 153
) برخالف ـ1
) همانند ـ3

شناسي ( زيست

6

7

8

9

0

  

1

2
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 ست؟

  شود. ي

 24: ةصفح

ستي بيان شده اس

«...............  

  ط گياه شود.
وران است ايجاد مي

ص                     

شود، به درس دور مي

..شود كه  جب مي

 
 ت فاصله بگيرد.

ت رفتن آب توسط
در جانو  ارز ياخته 

 .................  ندارد 

                       

   دارند.
  ) صفر4

ي از پروتوپالست د
  . شود

. 

4 (2 

قرمز در ............. مو

  ود.
ف انرژي عبور كند.

اي از پروتوپالستته

«.............. 
تواند مانع از دست ي

سط بخشي كه هم
 حيح است؟ 

  دارند.
ور معمول، امكان

  شد.
 ده شود.

 پاية دهم  تجربي

 شته باشند.ا
يت ضد سرطان

4
يل آن، تيغه مياني

ش يمنمتوقف   اختهي
شود. ته تشكيل مي

  شود. ي

 است؟  درست
 دارند.نربرد

 ه شد.

4

رد روپوست پياز ق
  ش يابد.

ط اطراف ايجاد نشو
ادانه و بدون صرف
 دهد و ديواره ياخت

....ك مشاهده شد،
) نمي2
) توس4

، صحدانه نهان اهيگ

  .د
 شود.  مي

 باشند.  ه مي

  است؟ درست

  است. مك
ديگر نقش مثبتي د

طو ............. است. به

  ت مشاهده شود.
ه وجود داشته باشد
در اين بافت مشاهد

پ اختصاصي

 ت؟

  د دارند.
ه خواران نقش دا
سة گياهان، خاصي

3 (3      
 گياهي كه با تشكي

يآن رشد  لي تشك
 بعد از تقسيم هست

ها در گياه مي  ياخته
 يابد.  افزايش مي

نادشده در گياهان،
ي الياف فرش كا
گياه علفي ساخته

 باشند.
 

3 (1      
 كند؟ مي

گياهي زنده، عملكر
 و وزن ياخته افزايش
روتوپالست و محيط
الست و كُريچه، آز
 ياخته گياهي رخ

 كند؟ مي

بتدايي رابرت هوك

 ته گياهي شود.
گ يدر نوع يت آوند

  ه نقش دارند.
دهند يم ليرا تشك

مگياه ستحكام اندام
 براي زندگي ياخته

ناد در شكل مقابل

  نقش دارد. ي
اين اندامان داشتن

هاي د د مغز و اندام
هاي .... راي ياخته

 رد داشته باشد.
اي در اين بافت خته
هاي هوايي گيا دام

پذير در برابر آب د

 ين

ئيدها صحيح است

قدار فراواني وجو
اهان در برابر گياه
خيره شده در ديس

 2    
دهزن  از ياخته خش

و با رديگ ي در بر م
ين ساخته شده و
ش تبادل مواد بين
دارد و اندازة آن نيز
يرغذايي ساخته ش

آميزي ن براي رنگ
 از شيرابه نوعي گ

كشنده ب يحت اي 
نقش دارند. روها

 4   
تكميل م نادرستي 

هاي گ ياختهليز در
رون ياخته، اندازه
ت فشار اسمزي پر
ب از غشاي پروتوپال
ديده پالسموليز در

تكميل م نادرستي 
ر با ميكروسكوپ ا

 ت ليپيدي است.
زا به ياخت  بيماري

بافت يها اختهي ن
رده در سراسر گياه

ر يا وستهي و لولة پ
ي دارند كه سبب اس
ننده اطّالعات الزم

داده شده ك نشان
   شود. خيره مي

ينيزم بيس اهيگ در
هاي گياها  از ياخته

ن در بهبود كاركرد
عي بافت گياهي دا

كاربرطناب و پارچه
قدرت تقسيم ياخ - 
اين بافت در ان - يم

نا ديوارة پسين نفوذ

فروردي 30 زمونآ

 درباره همه آلكالوئي
  دآورند.

رابه گياهان به مق
ند در دفاع از گيا

ذخ باتيترك همة 
 2(

در ارتباط با هر بخش
پروتوپالست را يب

كاريدي به نام پكتي
حفظ شكل و واپايش
سترش و كشش د
 درباره تركيبات غي
ه تركيبات گياهان
ك براي اولين بار

كننده مسمومند 
دارگروهي از تن 

 2(
نه عبارت زير را به 
ژسانس و پالسمولي

با ورود آب به در -ر
تغييري در تفاوت -ر

آب - د نمكدرص 1
پد - درصد نمك 1

نه عبارت زير را به 
بار گياهي كه اولين

كوتين از تركيبات
 مانع ورود عوامل

نيتر يدربارة اصلت، 
ي شيرة خام يا پرور

هستند يعرض وارة
اي سين چوبي شده

كنن هاي ذخيره كول
ه در رابطه با اندامك

يد در آن ذخساكار ي
د ديجدي ها هيپا ل

هاي گروهي يژگي
 رنگي موجود در آن

اي، نوع بافت زمينه
طن بافت در توليد 
واره نخستين نازك

نخستين ضخي  وارة
د - وارة چوبي نشده

آ –) 7پروژة (    

چند مورد - 154
اعتياد - الف
شيردر  - ب
توانن مي - ج
همانند - د
1 (1     

كدام يك د - 155
) مانند قالب1
ساك ) از پلي2
ح) موجب 3
) قابليت گس4

چند مورد - 156
امروزه - الف
تيكالس - ب
توانن مي - ج
در ساخت - د
1 (3    

كدام گزينه - 157
در بررسي تورژ«

) آب مقطر1
) آب مقطر2
0) محلول 3
0) محلول 4

كدام گزينه - 158
گ ساختارنوعي «

) همانند ك1
تواند ) مي3

كدام عبارت - 159
) در ترابري1
ويواجد د )2
) ديوارة پس3
مولك واجد) 4

كدام گزينه - 160
يپل) نوعي 1
ليتشك ) در2
) يكي از وي3
) تركيبات4

در سامانة ب - 161
اين - ) مرده1
) واجد ديو2
) داراي ديو3
) واجد ديو4

4

5

6
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 25: ةصفح

  د.داروجود  ي
پروتوپالست مرگ

اي دور لوله يويرگ
  باشد. 

  شود. ي
 ت.

د ج   لف

 است به چپ)

ص                     

يدرشت چهيكُرهي، 
سبب م واره،يدن د
 ................. يست

موشبكه كيب خون
داشتهي كليه قرار

  گردد. رف نمي
  .راه خواهد بود

 دارند مشاهده نمي
 قابل مشاهده است

ا) 4 

(به ترتيب از را ت؟

                       

هاي گياه ياخته) 2
شد يچوبموارد،  )4

نيشده دارد، ممكن 
تغيير تركسبب ) 2
) در بخش قشري4

  .كند
 كنند.  تقل مي

4 (2 
  

انرژي زيستي مصر
 ديواره گرديزه همر
ي پودوسيت حضور
هاي مكعبي شكل

...... 

....« 

  رد.
  ظ را دارند. 

 رار نقش دارند. 
 دهد؟ شان مي

  ب د  

 داخلي ميزراه است
 هستند. ادي
  اند.ض
4 (0 - 4  

 پاية دهم  تجربي

2
4  شود. مي

ذب مواد تراوش ش
2
4

 د؟كن ن مي

   هستند.
ك يفراهم مها  آنر

هاي قرمز منتق  يچه
4

.................طور حتم
-  دارد همراه است

CO هاي در ياخته
هاي ديزه كه ياخته

ه از گرديزه با ياخته
........... دنتوان مين..

 د. ننك جذبباز
  د. ن كن

 . اشند

. برخالف ...............
 نقش دارد. 

گير صورت مي دي
 محلول نمكي غليظ
شود كه در دفع ادر

درستي نشا ته و به

  ند.

 ه )3

 فزايش يابد.
   به خون

  ن آب بدن

ارجي وهاي خ اره
و غيراراصاف   چه

لت طبيعي منقبض
4

پ اختصاصي

 كند؟ مي

 
برگهاي سبز  خش

ن سهم را در بازجذ
    باشد.

   د.
جود در كليه را بيان

ششي ديواره خود
ل مناسب مواد را د
پروتئين درون گو

3 (1      
ط به................. ه كه

 ناحيه قشري قرار
O2  افزايش توليد

بخشي از گرددر  -د
در بخشي -شوند ي

سامانة دفعي ...........
ها سطح ياخته  از

تداي خود دريافت
يكنواخت داشته با

  د. نو
در ............«كند؟  ي

حلول نمكي رقيق
نفريد سامانة دفعي

ند كه توانايي دفع
ش ك مثانه ديده مي

صورت پيوست به  را

  صل است.

  كند.  ه مي
كن يم افتيور در

  ت.
 ه  ب 

ظار داشت ........... اف
آبسديم و جذب
ميزان - پسينمغزي

 ادرار وجود در
  ر در فرد
بندهاي  ا و تفاوت

يچماه - بد.      
در حال - د        

3 (3 - 1  

 ين

تكميل م درستينا 

 شود. شاهده مي
افزايش مساحت بخ

ترين كه بيشسان
هاي فراوان ي با مژه

من قرار گرفته باشد
موجخوني هاي  رگ
 باشند.   مي

هاي پو شاي ياخته
تبادل امكان  كُند،

نوعي را به كمك
 4   

يل ادرار، هر مرحله
از گرديزه كه دري 

با - يزه همراه است
يرفعال انجام پذيرد
ز كالفك خارج مي

س برخالف ،ي سالم
يزوائدبا    از تماس

ز شبكة مويرگي ابت
قطر مختلف خود

شون مويرگي احاطه
ه درستي كامل مي

محگوارش در دفع  ه
ع نيتروژن از طريق

شون افت مييغددي
پرندگان، بيش از يك
خروج ادرار از بدن

  است. فيق هي
به آن متص يزناي

  دارد. يت كرم
ار را موقتا ذخيره

خورده د چي لوله پ
است يو اراد يرج

الف  )2

انتظ توان نمي..........
بازجميزان  -ه خون

مغدة زير ادراري از
ميزان آب مو -راري

ميزان دفع ادرا - زه
ها شده از شباهت ر

به مثانه قرار دارند
شوند.          مي

 2 - 2  

فروردي 30 زمونآ

نه عبارت زير را به 
«..............  

مش ميپوستك ضخ
كاهش نور، سبب ا

هاي كليه انس گرديزه
ت پوششي مكعبي
 پس از كپسول بوم

همة مويرگ   ويژگي
غشاي پايه ضخيم م
نافذ متعدي در غش

خون انيجر ك و
سيژن درون خود

 2(
م در فرايند تشكيل
واد به درون بخشي

ها از گرديز  پروتئين
به شكل فعال و غي
نتيجة فشار خون از
ي درون كلية فردي

را پس ا مواد -يدي
مواد دفعي را از - ي
هاي در قسمت - ي
توسط شبكة م - دي

ه جملة مقابل را به
لولهوسه، بخشي از 

تر دفع  ميگو، بيش
ها، غ ماهي ن ـ سفره

هاي حلقوي ـ پ كرم
ه بخشي از مسير خ

يشب ز گرديزه كه
يكه منفذ م هي كل
آن حركات وارهي د

اي كه ادرا ماهيچه
را از ل ي مواد دفع

بنداره خار ي دارا
 ج 

د بالغ در صورت ...
زيم رنين از كليه به

هورمون ضد ارشح 
ادر ح هورمون ضد
مز بييماري ديابت 

ذكرهاي   از ويژگي
صال ميزراه بل ات

يام نخاع منقبض
 2(

آ –) 7پروژة (    

كدام گزينه - 162
....بعضي در «   

پ ،اهانيگ) 1
كگياهان، ) 3

از گبخشي  - 163
داراي بافت) 1
) بالفاصله3

چند مورد، - 164
داراي غش - الف   
حاوي من - ب   
نازك ةواريد - ج   
تر اكس بيش - د   

1 (3    
در فرد سالم - 165

) با ورود مو1
با خروج) 2
تواند ب ) مي3
در نت) مواد 4

هاي گرديزه - 166
پروتونفري) 1
نفريديمتا) 2
متانفريدي )3
پرتونفريد) 4

كدام گزينه - 167
ملخ ـ كو) 1
پالناريا ـ) 2
خزندگان) 3
تر ك ) بيش4

كدام گزينه - 168
از يبخش - الف   
از يبخش - ب   
كه يبخش - ج   
اي م كيسه - د   
كه يبخش - ه   
كه يبخش - و   
الف  ه  )1

ددر يك فر - 169
آنز ) ترشح1
ترش كاه) 2
) عدم ترشح3
) ابتال به بي4

چند مورد - 170
در محل - الف     

در اثر پي - ج     
1 (1 - 3 
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 ؟باشد نميطور كامل صحيح  هاي زير به كدام يك از گزينه  - 171

  . استتفاوت مبا يكديگر  ها آناما نوع و مقدار مواد حل شده در  ،ها در آب هستند ها و مولكول درياها مخلوطي همگن از انواع يون )1
  ها، آبي زالل، شفاف و خالص دارند كه شيرين، گوارا و آشاميدني است.  ها و رودخانه ناتها، ق اغلب چشمه )2
  هاي گوناگون است. ار كمي از يونآب آشاميدني، مخلوطي زالل و همگن بوده كه حاوي مقد )3
  شود.  شده در آب از آن جدا ميزيرا هنگام تشكيل برف و باران، تقريباً همة مواد حل آب باران در هواي پاك تقريباً خالص است،  )4

 است؟  تراز تركيبات ديگر بيش ،هاي شركت كننده در ساختار هر واحد از تركيب مجموع تعداد اتم ،هاي زير در كدام يك از گزينه - 172
  كلسيم فسفات )2    سولفات (III)آهن )1
  آلومينيم نيترات )4    م كربناتوآموني )3

  .هاي ناقطبي است ......... از مولكول ،هاي قطبي و تعداد مولكولكنند  گيري مي در ميدان الكتريكي جهت  .......... مولكول رو روبهي ها از بين مولكول - 173

»H S،CO ،CH ،N ،H O2 2 4 2 2« 
1( 2 2  تر كم( 3 3  تر بيش( 2 4  تر بيش( 3 تر كم  

 چند مورد از مطالب زير درست است؟  - 174

  است.  يكسانمخلوط اتيلن گليكول در آب همگن بوده و حالت فيزيكي در سرتاسر آن الف) 
  تري دارد.  جرم بيشهمواره كند و  ) حالل جزيي از محلول است كه حل شونده را در خود حل ميب
  ناهمگن از چند ماده آلي است.  يمخلوط) گالب پ
 بستگي دارد.  و حالل ها فقط به مقدار حل شونده ) خواص محلولت

1(1   2(2   3(3   4( 4   
0/با غلظت  NaOH محلول mL500به  - 175 0/كنيم تا غلظت محلول به  جامد اضافه NaOHبايد چند گرم  ،مول بر ليتر 2 مول بر ليتر  6

Na) كنيد)پوشي  از تغيير حجم محلول چشم(برسد؟  ,O ,H : g.mol )   123 16 1  
1( 2   2( 4   3( 8   4( 16   

 سولفات درست است؟  چه تعداد از مطالب زير در مورد آمونيوم - 176

   گذارد. مير گياه عنصر نيتروژن و گوگرد را در اختيا دو ) يك نوع كود شيميايي است كهالف
  منيزيم هيدروكسيد است.  يك واحد از ةهاي سازند آن سه برابر تعداد اتم يك واحد از ةهاي سازند ) تعداد اتمب
  ) نسبت شمار كاتيون به آنيون در آن با نسبت شمار آنيون به كاتيون در منيزيم نيترات برابر است. پ
 شود.  مي لحاص يونسه در آب  نآاز ) از انحالل هر واحد ت
1( 1   2( 2   3( 3   4( 4   

 ؟ باشد هاي زير صحيح مي كدام يك از عبارت »نيترات (II)مس«) 2(و  »سديم فسفات «)1(هاي  در مقايسة يك واحد فرمولي از تركيب - 177
   ) برابر است.2تركيب (در پيوندي  هاي ) با تعداد جفت الكترون1تركيب (در هاي پيوندي  الكترون  تعداد جفت )1
   ) است. 2هاي تركيب ( ) سه برابر تعداد كاتيون1هاي تركيب ( شمار كاتيون )2
   ) است.2يب (از ترك تر بيش) 1هاي ناپيوندي تركيب ( الكترون  تعداد جفت )3
   ) برابر است.2) با تركيب (1هاي اكسيژن تركيب ( شمار اتم )4

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

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 ويسيد:خود را بن 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  عادي  - ) 1( شيمي

  آب، آهنگ زندگي
همراهان از ابتداي  3فصل 

ناپيداي آب تا پايان پيوند هاي 
هاي فيزيكي  هيدروژني در حالت

  گوناگون آب
  116تا  95هاي  صفحه
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 كنش بين مولكولي از نوع هيدروژني است؟  هاي زير برهم ذره  در چه تعداد از جفت - 178

CHاستون و الف)  O2      (بNH ،H O3 PH) ث     I2و كربن تتراكلريدت)      HF و ولناتا پ)    2 ،HCl3  

1( 1  2( 2  3( 3   4( 4  
 است؟  نادرسترد از مطالب زير چند مو - 179

  هاي آب در حالت بخار پيوند هيدروژني وجود ندارد.  الف) بين مولكول
  تر است.  هاي آن قوي هاي آب از پيوند كوواالنسي بين اتم ي هيدروژني بين مولكولاب) پيونده

  هاي شش ضلعي قرار دارند. در رأس حلقه هاي هيدروژن اي است كه در آن، اتم هاي آب به گونه پ) در ساختار يخ، آرايش مولكول
 . تر از چگالي همان جرم آب است چگالي جرم معيني از يخ كمت) 

1( 1   2( 2  3( 3  4( 4  
ديگر اضـافه كنـيم تـا درصـد     جامد  KClگرم از اين نمونه چند گرم  200به  .است 10برابر ب درصد جرمي يك نمونه پتاسيم كلريد در آ - 180

 نظر كنيد.) صرف KCl(از تغيير حجم محلول در اثر افزودن درصد افزايش يابد؟  20ونه به نم در KCl جرمي

1( 15   2( 20   3( 25   4( 30   

C)هستند؟  نادرستچه تعداد از مطالب زير  - 181 H O g.mol ) 1
6 12 6 180  

  شود.  منيزيم كلريد به عنصرهاي سازنده آن تجزيه ميدر فرايند توليد منيزيم از آب دريا و با استفاده از جريان برق محلول الف) 

/ليتر باشد، غلظت موالر آن تقريباً برابر   گرم در دسي ميلي 100اگر غلظت گلوكز در خون برابر ب)   35 5   . موالر است 10
  شود.  مي محلول كاستهرنگ آبي  از شدت و شدهق رقي ، اين محلولسولفات (II)پ) با افزودن آب به محلول مس

  صفر )4  3 )3  2 )2   1 )1

/درصد جرمي سديم هيدروكسيد با چگالي  20در دو ليتر محلول  - 182 g.mL11  گرم يون سديم محلول وجود دارد؟ چند  5

(Na ,O , H : g.mol )   123 16 1  
1( /172 5   2( 345   3( 330   4( 475   

 چند مول بر ليتر است؟  به تقريب ، غلظت يون سولفات در اين محلولپتاسيم سولفات جرمي %60 ليتر محلول ميلي 80در  - 183

)g.mL Oـ  چگالي محلول 11 ,K ,S : g.mol   116 39 32( 

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

N)هاي زير درست است؟  چه تعداد از عبارت - 184 H : g.mol )  114  و1

  شود.  محلول گفته مي ،يكسان و يكنواخت است آن اسرتسرالف) به مخلوط همگن از دو يا چند ماده كه حالت فيزيكي و تركيب شيميايي در 
   شيميايي از آن جدا كرد. ياهاي فيزيكي  توان به روش مواد شيميايي موجود در آب دريا را ميب) 
  . تواند عوارض كليوي براي فرد داشته باشد پذيري آن باشد مي هاي كلسيم در ادرار بيش از ميزان انحالل اگر مقدار نمكپ) 

0/محلولي از آمونياك با درصد جرمي غلظت موالر ت)  /برابر  درصد 34 mol.L10 /(چگالي محلول را است.  18 g.mL10  در نظر بگيريد.) 9

1( 1  2( 2   3( 3  4( 4   
Sسولفات از معادله  پذيري ليتيم انحالل - 185 /   0 15 درجـه تـا    C20دمـاي   از را گرم محلول سيرشده آن 532 اگركند،  ميپيروي  36

C70  ؟هاي زير صحيح است كنيم، كدام يك از عبارتگرم  

   شود.  گرم مي 502طوري كه جرم محلول باقيمانده برابر  به ،كند شونده رسوب مي مقداري از حل )1
2( /22   كند.  حل شونده رسوب مي مادهگرم  5
  شود.  گرم ليتيم سولفات سير مي 30آيد كه با افزودن  دست مي اي به نشده محلول سير )3
22/آيد كه با افزودن  دست مي اي به نشده محلول سير )4   شود.  گرم ليتيم سولفات سير مي 5



 28: ةصفح                                                   تجربياختصاصي پاية دهم   فروردين 30 زمونآ –) 7پروژة (  

محلول1/03 	امل تبخ�ر

(II) حالت

لايرسوب گرم

L0/1

(I) حالت

محلول

 چند عبارت صحيح است؟  ،رو به با توجه به نمودار رو - 186

  پذيري پتاسيم نيترات در همين دماست.  تر از انحالل بيش C30نيترات در دماي  سديمپذيري  الف) انحالل
گـرم   75حـدود   ،C35 دمـاي  در  بگرم آ 50 در تراتني پتاسيمگرم  50ب) از انحالل 
   آيد.  دست مي شده به محلول سير

  يابد.  مي افزايش سديم كلريدپذيري  پ) با افزايش دما انحالل
 تر از پتاسيم كلريد است.  پذيري پتاسيم نيترات بيش ت) تأثير دما بر انحالل

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

 ) با هم برابر است.)2) و (1هاي شكل ( (جرم مولي مولكولاست؟ نادرستهاي زير  كدام يك از تحليل ،)2) و (1هاي ( با توجه به شكل - 187

  
                                                        )2)                                    (1(  

  باشند.  قطبي مي ،)1هاي موجود در شكل ( مولكول ،الكتريكي ميدانها در  گيري مولكول الف) با توجه به جهت
  باشد.  مي تر ) قوي1در شكل ( نيروهاي جاذبة بين مولكولي) از 2ها در شكل ( ب) نيروهاي جاذبة بين مولكول

  شوند.  تر به مايع تبديل مي آسان ،)2شكل ( گازي  ، تركيبپ) در شرايط يكسان
  تر است.  ) بيش2شكل () از تركيب 1مولكولي در شكل (  جوش تركيب  ت) نقطه

  الف، ت )4  پ، ت )3  ب، پ )2  الف، ب )1
0/در محلول اوليه برابر  Aاگر غلظت مولي نمك  زير،هاي  با توجه به شكل - 188   ؟كدام است Aموالر باشد،  1

(Na , F , Cl / , Br , I : g.mol )     123 19 35 5 80 127  
1( NaF   
2( NaCl   
3( NaBr   
4( Nal   
  

0/شده  هاي آبي سير هر يك از محلول - 189 / ةموالر ماد 02 ppm،A0 ز راست به ترتيب ا ، بهC25در دماي  C ةدرصد جرمي ماد 10و  B ةماد 25
g.mL(گيرند؟  هاي مواد محلول، كم محلول و نامحلول قرار مي كدام يك از دسته ءچپ جز , A g.mol  1 11  )ها چگالي محلول20

  كم محلول ـ نامحلول ـ كم محلول  )2  محلول ـ محلول  ناكم محلول ـ  )1
  محلول  نامحلول ـ  كممحلول ـ  )4  ـ كم محلول ـ محلول  محلول  )3

ــ - 190 ــول   80ا ب ــرم محل ــيد   25گ ــديم هيدروكس ــي س ــد جرم ــي  ،درص ــد ميل ــول   چن ــر محل ــي  2ليت ــوالر آن را م ــرد؟   م ــه ك ــوان تهي ت
(NaOH g.mol ) 140  

1( 25   2( 250   3( 50   4( 500   
  

  
 ؟باشد نميطور كامل صحيح  هاي زير به كدام يك از گزينه - 191

ها با يكديگر  ها در آب هستند اما نوع و مقدار مواد حل شده در آن ها و مولكول درياها مخلوطي همگن از انواع يون )1
  متفاوت است. 

  ها، آبي زالل، شفاف و خالص دارند كه شيرين، گوارا و آشاميدني است.  ها و رودخانه ها، قنات اغلب چشمه )2
  هاي گوناگون است. ار كمي از يون) آب آشاميدني، مخلوطي زالل و همگن بوده كه حاوي مقد3
  شود.  نگام تشكيل برف و باران، تقريباً همة مواد حل شده در آب از آن جدا ميآب باران در هواي پاك تقريباً خالص است، زيرا ه )4

  دقيقه 20  موازي  - ) 1( شيمي

  آب، آهنگ زندگي
از ابتداي فصل تا پايان 3فصل 

  الر) غلظت مولي (مو
  107تا  91هاي  صفحه

 كانونبرنامة از هاآن مدرسة برنامة كهاستيآموزاندانشمخصوصهاسوالنيابهدادنپاسخ:توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

( C)  دما
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ــف)(ب) (ال

ــزودن  اف

آب  

 تراز تركيبات ديگر است؟  هاي شركت كننده در ساختار هر واحد از تركيب، بيش هاي زير، مجموع تعداد اتم در كدام يك از گزينه - 192
  كلسيم فسفات )2    سولفات (III)آهن )1
  آلومينيم نيترات )4    آمونيوم كربنات )3

 ترتيب درصد فراواني به درستي بيان شده است؟  به (NaCl)هاي نمك خوراكي ددر كدام گزينه، كاربر - 193
  تغذيه جانوران  مصارف خانگي  تهيه گاز كلر، فلز سديم، سودسوزآور و گاز هيدروژن  توليد سديم كربنات )1
  تغذيه جانورانها  ذوب كردن يخ جادهتوليد سديم كربنات  گاز هيدروژن و تهيه گاز كلر، فلز سديم، سودسوزآور )2
  تغذيه جانورانمصارف خانگي  تهيه گاز كلر، فلز سديم، سودسوزآور و گاز هيدروژن  ها ذوب كردن يخ در جاده )3
  مصارف خانگي تغذيه جانوران ها  ذوب كردن يخ در جادهگاز هيدروژن و تهيه گاز كلر، فلز سديم، سودسوزآور )4

 چند مورد از مطالب زير درست است؟  - 194
  الف) مخلوط اتيلن گليكول در آب همگن بوده و حالت فيزيكي در سرتاسر آن يكسان است. 

  تري دارد.  كند و همواره جرم بيش در خود حل مي ب) حالل جزيي از محلول است كه حل شونده را
  پ) گالب مخلوطي ناهمگن از چند ماده آلي است. 

 ها فقط به مقدار حل شونده بستگي دارد.  ت) خواص محلول
1(1   2(2   3(3   4( 4   

0/با غلظت  NaOHمحلول  mL500به  - 195 0/جامد اضافه كنيم تا غلظت محلول به  NaOHمول بر ليتر، بايد چند گرم  2 مول بر ليتر  6
Na)پوشي كنيد)  جم محلول چشمبرسد؟ (از تغيير ح ,O ,H : g.mol )   123 16 1  

1( 2   2( 4   3( 8   4( 16   
 سولفات درست است؟  چه تعداد از مطالب زير در مورد آمونيوم - 196

  گذارد.  عنصر نيتروژن و گوگرد را در اختيار گياه مي يايي است كه دوالف) يك نوع كود شيم
  هاي سازندة يك واحد از منيزيم هيدروكسيد است.  هاي سازندة يك واحد از آن سه برابر تعداد اتم ب) تعداد اتم

  ت. پ) نسبت شمار كاتيون به آنيون در آن با نسبت شمار آنيون به كاتيون در منيزيم نيترات برابر اس
 شود.  ت) از انحالل هر واحد از آن در آب سه يون حاصل مي

1( 1   2( 2   3( 3   4( 4   
  باشد؟ هاي زير صحيح مي كدام يك از عبارت» نيترات (II)مس) «2و (» سديم فسفات)« 1هاي ( در مقايسة يك واحد فرمولي از تركيب - 197

   ) برابر است.2هاي پيوندي در تركيب ( ) با تعداد جفت الكترون1هاي پيوندي در تركيب ( الكترون  تعداد جفت )1
  ) است.  2هاي تركيب ( ) سه برابر تعداد كاتيون1هاي تركيب ( شمار كاتيون )2
  ) است. 2تر از تركيب ( ) بيش1هاي ناپيوندي تركيب ( الكترون  تتعداد جف )3
   ) برابر است.2) با تركيب (1هاي اكسيژن تركيب ( شمار اتم )4

 درست است؟  با توجه به نمونه آب دريا در كتاب درسي)( هاي زير چه تعداد از مقايسه - 198

Clها در آب دريا:  آنيون غلظتالف)  SO Br CO     2 2
4 3   

Naها در آب دريا:  كاتيون غلظتب)  Ca Mg K     2 2   
  هاي يخ كوه هاي زيرزميني  آب ها آب منابع غير اقيانوس: نهرها و جوي مقدارپ) 

  صفر )4  سه مورد )3  دو مورد )2  يك مورد )1
 دهد، كدام مطلب صحيح است؟  سولفات را نشان مي (II)اي از رقيق كردن محلول مس  ذرهبا توجه به شكل مقابل كه نماي  - 199

  تر است.  هاي حل شونده در واحد حجم در محلول (ب) بيش شماره ذره )1
  ها با يكديگر برابر است.  حالت فيزيكي هر دو محلول مايع و درصد جرمي آن )2
  هاي حل شونده در محلول (ب) كاهش يافته است.  ، تعداد ذرهپس از رقيق كردن )3
   محلول، تركيب شيميايي مانند رنگ و غلظت در سرتاسر آن يكسان و يكنواخت است.  در هر )4
  
  

يگر اضافه كنـيم تـا درصـد    جامد د KClگرم از اين نمونه چند گرم  200درصد است. به 10درصد جرمي يك نمونه پتاسيم كلريد در آب  - 200
 نظر كنيد.) صرف KClدرصد افزايش يابد؟ (از تغيير حجم محلول در اثر افزودن  20در نمونه به  KClجرمي 

1( 15   2( 20   3( 25   4( 30   
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محلول1/03 	امل تبخ�ر

(II) حالت

لايرسوب گرم

L0/1

(I) حالت

محلول

C)هستند؟  نادرستچه تعداد از مطالب زير  - 201 H O g.mol ) 1
6 12 6 180  

  شود.  با استفاده از جريان برق محلول منيزيم كلريد به عنصرهاي سازنده آن تجزيه مي فرايند توليد منيزيم از آب درياالف) در 

/ليتر باشد، غلظت موالر آن تقريباً برابر   گرم در دسي ميلي 100ب) اگر غلظت گلوكز در خون برابر   35 5   موالر است.  10
  . كنند ها نقش اساسي ايفا مي كره درشت مولكول هاي زيست در واكنشپ) 

  صفر )4  3 )3  2 )2   1 )1
ــول  - 202 ــر محل ــالي   20در دو ليت ــا چگ /درصــد جرمــي ســديم هيدروكســيد ب g.mL11 ــول وجــود دارد؟   5 ــون ســديم محل ــرم ي ــد گ چن

(Na ,O , H : g.mol )   123 16 1  
1( /172 5   2( 345   3( 330   4( 475   

 جرمي پتاسيم سولفات، غلظت يون سولفات در اين محلول به تقريب چند مول بر ليتر است؟ %60ليتر محلول  ميلي 80در  - 203

 )g.mL O - چگالي محلول 11 ,K ,S : g.mol   116 39 32( 
1( /2 1   2( /5 2   3( /3 5   4( 4   

N)هاي زير درست است؟  چه تعداد از عبارت - 204 H : g.mol )  114  و1
  شود.  يزيكي و تركيب شيميايي در سرتاسر آن يكسان و يكنواخت است، محلول گفته ميالف) به مخلوط همگن از دو يا چند ماده كه حالت ف

  هاي فيزيكي يا شيميايي از آن جدا كرد.  توان به روش ب) مواد شيميايي موجود در آب دريا را مي
0/) غلظت موالر محلولي از آمونياك با درصد جرمي پ /درصد برابر  34 mol.L10 /است. (چگالي محلول را  18 g.mL10  در نظر بگيريد.) 9

  صفر )4  3 )3   2 )2  1 )1
/محلول كلسيم كلريد با چگالي  mL20اگر در  - 205 g.mL11 0/مقدار  6 هاي كلسـيم و   گرم كلسيم كلريد حل شده باشد، غلظت يون 0111

Ca)است؟  ppmترتيب از راست به چپ چند  كلريد به , Cl / : g.mol )  140 35 5  
1( / 221 9 125   2( / 221 9 164   3( 284 164   4( 284 125   

زيـر در مـورد آن     شود. پس از انجام واكنش، كدام گزينة در يك لولة آزمايش حاوي محلول سديم كلريد مقداري بلور نقره نيترات اضافه مي - 206
 است؟ سترناد

Naهاي  يونغلظت ، پس از اضافه كردن نقره نيترات )1 (aq)  وNO (aq)
  . قبل و بعد از واكنش با هم برابر است 3

  . با مجموع ضرايب مواد فراورده برابر استمجموع ضرايب مواد واكنش دهنده درمعادلة موازنه شدة واكنش  )2
  آشاميدني استفاده كرد. موجود در آب  كلريدهاي  توان براي شناسايي يون ميناز اين آزمايش  )3
  برابر است.  با هم در رسوب سفيد رنگ تشكيل شده، تعداد آنيون و كاتيون )4

/با غلظت  NaOHليتر محلول  ميلي 100اگر به  - 207 mol.L10 2/مقدار  ،4 غلظت مولي محلول  ،ليتر آب اضافه كنيم ميلي 300و  NaOHگرم  4
Na) )كنيد. يپوش از تغيير حجم هنگام افزودن ماده جامد چشم(خواهد شد؟  مول بر ليتر حاصل چند , O , H : g.mol )   123 16 1  

1( /0 25   2( /0 3   3( /0 45   4( /0 6   
0/در محلول اوليه برابر  Aهاي زير، اگر غلظت مولي نمك  با توجه به شكل - 208  كدام است؟ Aموالر باشد،  1

(Na , F , Cl / , Br , I : g.mol )     123 19 35 5 80 127  
1( NaF   
2( NaCl   
3( NaBr   
4( Nal   
  

5/گرم آب،  50در  - 209 9/گرم سديم كلريد و  ميلي 85 چند تقريباً گرم منيزيم كلريد حل شده است. غلظت يون كلريد در اين محلول،  ميلي 5
ppm  است؟(Na , Cl / , Mg : g.mol )   123 35 5 24  

1( 213   2( /106 5   3( 168   4( /266 2   
NaOH)توان تهيه كرد؟  موالر آن را مي 2ليتر محلول  درصد جرمي سديم هيدروكسيد، چند ميلي 25گرم محلول  80ا ب - 210 g.mol ) 140  

1( 25   2( 250   3( 50   4( 500  
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  انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -290
  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 -291
 تماس توافق كرده بوديم.) ساعتدر مورد روز و  (قبالً طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم.) رفت (البته قبالًتماس گ زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت. پنج شنبه (روز قبل از آزمون)در روز ) 3
 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

  چند دقيقه؟ :تلفنيتماس 
  ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -292
  دقيقه         5دقيقه تا  3) 2  يك دقيقه تا سه دقيقه ) 1
  دقيقه   10بيش از ) 4  دقيقه        10تا   5بين ) 3

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

  شـروع به موقع
   شود؟ شروع مي به موقـعآيا آزمون در حوزة شما  -294
  شود. سروقت آغاز مي به موقع و دقيقاً (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 (آزمون و نظرخواهي) ) در هر دو مورد4

  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 اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
  شود. سروصدا و همهمه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود،  شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
  شود. نمي صدا ايجاد و نظمي و سر اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

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

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

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

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




