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  3: ةصفح)رياضي( عمومي ازدهميسال 97 اسفند 17 آزمون -)5(پروژة 

شود؟ در كدام گزينه ديده مي ترتيب به »غو ،رشحه، پايمردي، فايق«هاي  ي صحيح واژهمعنا - 1
، پيروز، چكيده، گمراهستادگييا )2، قطره، فريادشفاعت، برگزيده )1
سخنِ آهستهقطره، شفاعت، پيروز، ) 4، فريادتراويدنهمراهي، باالتر،  )3

 آمده است؟ نادرستمعناي چند واژه،  - 2

،)دلير: نوند(، )نفرت داشتن: نفير(، )كردن درخواست: الحاح(، )عظيم: سترگ(، )خود كاله: ترگ(، )خشمگين: دژم(، )سريع: بكس(
)ريسمان پيچيده گرد دوك: كالف(
چهار) 4  سه )3  دو )2  يك )1

يابيد؟ اماليي مي غلطدر كدام بيت  - 3
نماز آور ابروانش هالل/ چهرش هويدا فروغ جالل ز ) 1
به خواري چون غريبان اوفتاده/ ز جور ظالمان در شهر خويشي )2
ز خردان اطفالش انديشه كن/ بزرگي و عفو و كرم پيشه كن) 3
فام كشيد كه گرد لعل لبش خط مشك/ ز كلك صنع همان روز آفرين برخواست) 4

اماليي وجود دارد؟ غلطدر متن زير چند  - 4
 مارهاي دوش او. فتنه و آدميان آسيب ماية و است ديوزاد موجودي اوستا در اژي دهاك،. است نظير آهنگر بي كاوة هرةچ باستان، اساطير و حماسي هاي داستان در«

 ».خوراند مي مارها به حيواني هايي خورش چاالك، خاليگري ابليس در لباس .خبيث منش و بيداد و اهريمني خوهاي از است تجسمي
چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

يك از مراحل كنيم، كدام ذهن داريم بازسازيدر مان بهره بگيريم و تصاويري را كه از دريا  را در ذهن مجسم كنيم و از تجربيات قبلي» دريا«ع اگر موضو - 5
ايم؟ نويسي را انجام دادهوگو گفت

انتخاب موضوع) 4  بازبيني) 3  سازماندهي و طرح اوليه )2  بارش فكريو تجسم ) 1
هاي وندي زير، چند واژه داراي بن مضارع است؟ در ميان ساختمان واژه - 6

»، خريدار، پوشه، ناشكر، سازگار، نارسخندانآلودگي، شوره، «
هفت) 4  شش )3  پنج )2  چهار )1

به كار رفته است؟ )پيشين و پسين( در عبارت زير، چند وابستة اسم - 7
».بهترين آثار ادبي را به جهان هديه كرده است قلم او،. قدر چند تصحيح ارزشمند، در كارنامة خود دارد گران اين استاد«
پنج) 4  هشت )3  شش )2  هفت )1

اند؟ دهش» ادامة حيات با معناي قديم پذيرش معناي جديد،شدن، حفظ معنايي قديم و  ، حذفتحول معنايي«ترتيب دچار  ها به هدر كدام گزينه وضعيت واژ - 8
، زيبايي، ركابفتراكشوخ،  )2، دستور، چشمسوفارتماشا،  )1
سوگند، برگستوان، زين، شوخ) 4، سپر، يخچالخندهكثيف،  )3

 .كامالً درست است …بيت  جز شده به ترتيب در همة ابيات به نقش كلمات مشخص - 9

)ٌاليه مضاف - نهاد(ره و هيهاي من با نع كُهبانگ  جفت گردد/ من چون بشنوي  بانگدر صداي كوه افتد  )1
2( پرواز  اوزي  عالم فارغ شو و همهاز / ز فرهنگ وجود  بهرهري گر بخواهي كه ب)صفت - مفعول(
)مسند - بدل(، آن چه بديدي بگو محرميم همگانما / چه شنيدي بگو  رو، آن مطرب مهتاب )3
)مسند -متمم(نيست  شكرخاييكه به هنگام سخن چون تو / بار تو نبود شكري شكر لعلنه كه چون ) 4
.وجود دارد» تشبيه«آراية  …بيت  جز هاي زير به همة بيت در -10

نخدان تو راتوان خوردن به لب سيب ز مي/ را  اين لطافت نيست هرگز ميوة فردوس )1
كرد اي از دل شيدا مي گله گفت حافظ/ چيست؟  پيگفتمش سلسلة زلف بتان از  )2
كرد گفت آن روز كه اين گنبد مينا مي/ بين به تو كي داد حكيم  گفتم اين جام جهان )3
سرم خاك ميدان تعظيم توست/ تعليم توست ) قلم(= ة كلك دلم تخت) 4

2فارسي
ادبيات انقالب اسالمي

ادبيات حماسي
)ي دادخواه، درس آزاد كاوه(

110تا  87ي  صفحه
2نگارش 

گفت و گو): 3(گسترش محتوا 
83تا  72ي  صفحه

دقيقه 15 )2(و نگارشفارسي



  4: ةصفح)رياضي( عموميسال يازدهم 97اسفند  17 آزمون -)5(پروژة 

هاي برابر كدام گزينه همگي صحيح است؟آرايه -11
)آميزيتشبيه، حس( گه ز هجرش كوه كن فرهاد باش/  چو خسرو خوش بخند شيرين گاه با )1
)تشبيه، كنايه( هاي فردايش ولتزهي شادي امروزم ز د/  سوزم چو از شمعش برافروزم كه مي شيرين زهي) 2
)تناقض، استعاره( كبر با صد كبريا در فرقت آن شاه خوش بي/  كشوش بر عاشقان هجر تلخ شيرين اي جان )3
)مجاز، تشخيص( چون پيش او زاري كني تلخ تو را شيرين كند/  آن كيست آن آن كيست آن كو سينه را غمگين كند) 4
است؟ يرمغامفهوم كدام گزينه با بقيه  -12

شود خموش ون به بحر رسد ميسيالب چ/ ي است كه صوفي كند خروش رسيدگاز نا )1
تو با كس نگشاييم گر سر برود سرّ/ ما را به تو سري است كه كس محرم آن نيست  )2
فاش كنيم اندرين جهان خبرت را/ وقت شد اكنون كه ما حديث تو گوييم  )3
كليد خزانه برِ امين كشدا كه شه/ ي دار و امين باش در سخن ددهان ببن) 4
.يكسان است …گزينة  جز ها به نوع زمينة حماسه در همة گزينه -13

زنمربلند آسمان بر زمين ب/ تنم  رويين كه تو آني كه گفتي )2  به زنّار خونين ببستش ميان/ هر بنهاد تاج كيان چ منو )1
سده نام آن جشن فرخنده كرد/ يكي جشن كرد آن شب و باده خورد ) 4  ويانگونه شد اختر كا بر آن/ ز ديباي پر مايه و پرنيان  )3
است؟ متفاوتبيات مفهوم كدام بيت با ساير ا -14

را جز باد در مشت ديونماند / پشت  چون شد يار و همعمل با علم  )1
پس چگونه در جزا خواهم رسيد/ چون تهيدستم ز علم و از عمل  )2
رسوا شود و شوره برون آرد و زنگار/ ود، زود علم عمل چون درم قلب ب بي) 3
جاست مصرف و عمل بي قواي ما همه بي/ مسلّم است كه گر در ميانه نبود علم ) 4
؟نيستبا كدام بيت متناسب » گزندراستي، آشكارا  نهان/ دويي ارجمند هنر خوار شد جا«مفهوم بيت  -15

 ه هم، گشت هنر، عيب و عاركار جهان شد ب/ از فلك پشت خم، شد قد دونان علَم  )1
است) در پرده(رد محتجب خردي نيست وگر هست خ/ هنري است  هنري نيست اگر هست هنر، بي )2
است) همانا واجب(دهر را حيله بر اصحاب هنر، قَد وجب / است ) الزمهمانا ( لَزمچرخ را كينه بر ارباب خرد قَد  )3
با خداوند جهان چوني ترك ادب است/ چون را چوني به نيايش غلط است  شخص بي) 4
قرابت معنايي» اند سفر بر مدار خطر كرده/ اند ها كه خونين سفر كرده از آن/ ز ياران عاشق حكايت كنيم/ بيا عاشقي را رعايت كنيم «كدام گزينه با مفهوم  -16

 ؟ندارد
استزيرا كه در اين راه بسي شيب و فراز / هان تا ننهي پاي در اين راه به بازي ) 1
و آخر بسوخت جانم در كسب اين فضايل/ تحصيل عشق و رندي آسان نمود اول ) 2
هر چه تدبير است جز بازيچة تقدير نيست/ عشق بر تدبير خندد زان كه در صحراي عقل ) 3
ها ريز است منزل ها و خون خواري است وادي كه خون/ نهي از جان و سر بگذر  به كوي عشق چون پا مي) 4
؟نداردها تناسب مفهومي  نه با ساير گزينهكدام گزي -17

بار آمده از تعلّق هر كه چون شبنم سبك/ تواند چنگ در فتراك زد خورشيد را  مي )1
از هستي خود پوشيده است رنظ» صائب«هر كه / اصل درياي حقيقت چو حباب شود و مي )2
ن جو افتادواصل بحر شود هر كه در اي/ نيست ممكن به حقيقت نكشد عشق مجاز  )3
آتشين كني  گر در گداز جسم نفس/ اصل شوي چو شمع به درياي نور صبح و) 4
ت معنايي دارد؟مفهوم كدام گزينه با بيت زير قراب -18

»دانند اين را همة پرندگان مي/ هنر است  ،ر گشودنبا بال شكسته پ«
رسد آه شكستگان به اثر زود مي/ رسد  پاي شكسته گرچه به جايي نمي )1
كند پرواز در هواي رخ يار مي/ بال دل من كه روز و شب  مرغ شكسته )2
بال شوق به مرغ شكستهپرواز داده / پي طي ره وصال اقبال بين كه از  )3
پرواز من هميشه به بال شكسته بود/ زلف  ر من شد كه همچوها از آن مسخّ دل) 4
است؟ نيامدهست در» كاوة دادخواه«هاي داستان  يك از شخصيت سرنوشت كدام -19

.آورد ضحاك او را از پاي درمي  ليس با موافقتاب: مرداس )1
.اي انقالبي است پدر فريدون و چهره: كاوه )2
.كشد فريدون او را در كوه دماوند به بند مي: ضحاك )3
.رسد به پادشاهي ايران مي: فريدون) 4
متناسب است؟» با آزار، خويشاوندي ديرينه دارد عشق/  آمددم خواستم از رنجش دوري بگويم، يا«مفهوم كدام گزينه با بيت  -20

ورزي، رنج و تيمار آورد  گر به علت عشق/ علت ترنج دوستي بار آورد  عشق بي )1
جا همه كاهش است افزايش نيست آن/ در كشور عشق جاي آسايش نيست  )2
از آن راحت بسي بيند جراحت/ اگر شاكر نباشد روز راحت  )3
ترسم اين نكته به تحقيق نداني دانست/ آموزي   آيت عشق عقل ه از دفتراي ك) 4
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 َّاألدق و ن األصحمة  عي23 -21(في الجواب للتّرج:(
…خداوندا همانا من: »!شبع و من قَلبٍ ال يخْشَع و منْ علمٍ ال ينْفَعنّي أعوذُ بِك منْ نَفْسٍ ال تاللّهم إ« -21

 !برم از نفسي كه سير نشد و از دلي كه فروتني نكرد و از علمي كه سود نرسانْد و پناه ميبه ت) 1
 !رسانَد آورم از نفس كه سيري ندارد و از قلب كه متواضع نيست و از دانش كه سودي نمي به تو روي مي )2
!برم سانَد به تو پناه مير كند و از دانشي كه سود نمي شود و از قلبي كه فروتني نمي از نفسي كه سير نمي) 3
 !آورم رسانَد به تو روي مي كند و از علمي كه سود نمي شود و از دلي كه تواضع نمي از نفسي كه سير نمي) 4
22- » ؤكِّديمعلي  الوالدانِلهأنْ اأوالد القرآنَ ؤواقري ةٍ ل ألنّه مملوءناكلّ هدايةِبنماذج تربوي!«:

!است هدايت ماتربيتي براي  الگوهاياز  پر قرآن زيرا ،قرآن بخوانند تأكيد كنند تا بايد به فرزندانشان اولياء )1
!است هدايت همة ماهايي تربيتي براي  مملو از نمونه آن زيرا ،قرآن بخوانند به فرزندانشان تأكيد كنند كه بايد پدر و مادر )2
!است هدايت ماتربيتي براي  الگوياز  پر قرآن زيرا ،قرآن بخوانند به فرزندشان تأكيد كنند كه بايد اولياء )3
!باشد هدايت همة ماهايي تربيتي براي  مملو از نمونه بايد آنقرآن بخوانند  به فرزندشان تأكيد كنند كه كه اولياء براي اين )4
:الصحيحعين  -23

بسيار تعجب كردند، امتحاني را ميانشان پخش كرد، ه معلم برگةك هنگامي: بينهم األوراق االمتحانية تَعجبوا كثيراً، المعلّموزع حين ) 1
!نتوانست پس ،آن را انكار كند دروغش مخفي شود ياد كه رتالش ك آموزي دانش هر: ،لَم يستَطعفأن يخفي كذبه أو ينكرَه  كلُّ طالبٍ حاولَ) 2
!ها اصالح شوند كه آن ندو تالش كرد ندپشيمان شد بدشان از اعمال آموزان دانش پس :،هاوأن يصلح واالسيئَةِ و حاولَ أعمالهمعلَي  الطلّابنَدم ف) 3
4 ( طلُبنَ االفالمعلّم يبالطلّاضل م لتَزِموا بِكُلِّ الكَماالتكماالت پايبند باشند ةكه به هم هدخوا مي آموزان دانشاز  دانشمند معلم!: أن ي!
»!اً مرّقُل الحقَّ و إنْ كانَ «: للمفهومِ األقْرَبعين  -24

سخن تلخ نباشد چو برآيد به دهانت/   گر تو خواهي كه يكي را سخن تلخ بگويي) 1
 با شكر آميختن ،سعدي حديث ةچار/  خوي تو با دوستان تلخ سخن گفتن است) 2
 كژ نباتي كه تلخ دارد كام/ راست زهري است شكّرين انجام ) 3
 به از شيريني از دست تُرشروي/ از دست خوشخوي اگر حنظَل خوري ) 4
في الجواب؟ الخطأَما هو » لماذا ال تُعطيني األدوية؟«: عن الصيدليأحد  يسألحينما  -25

!ألنّ بيعها بدونِ الوصفة غيرُ مسموحٍ) 2    !ألنّي أُريدها لزُمالئي في القافلةِ) 1
!أُعطي هذه األدويةَ بدونِ الوصفةِألنّي ال ) 4    !لأنَّ هذه األدوية ليست عندي) 3
:مرتبطتَينِ غيرَعين كلمتينِ  -26

خُلَّة: صداع) 4  صيدلي: وصفة) 3  سيارة : إطار) 2  أبيض : قُطْن) 1
:فعل لتوصيف االسم ما جاءفي أي عبارة  -27

!أُلِّفت باللّغة العربية بةفي المكت نَشتَري اليوم كُتُباً )2    ! إن تُقرِضوا اهللاَ قَرضَاً يضاعفه لَكم )1
3( ععه صاحبه )4    ! إنّي أعوذ بك من نفس التَشبرز خير األموال زرع!
»!سلوكُهم …يجب على المتكلِّمِ أنْ يكونَ عامالً بما يقول، «: عين المناسب للفراغ -28

تغيرْيل) 4  حتّى يتغيرَ  ) 3    إنْ يغَيرْ) 2يغَيرُ) 1
:»النّفي للمستقبل«عالً يتَرجم عين ف -29

يكْذبوا، ال أَن علَي اُستاذَهم الطُّلّاب عاهد )2  لمدةِ اُسبوعينِ؟ للطُّلّابِ اإلمتحان يؤَجلَ أنْ تاذُاالُس وافَقَ هلْ) 1
!أَبداً نَنْساه لَنْ درساً تَعلَّمنا :نادمينَ لَه قالوا )4 فعلهِم، من اعتَذَروا و نَدموا و الطُّلّاب خَجِلَ )3
:اسماً مفرداً ليسعين الموصوف  -30

 !الّذينَ يعملونَ الصالحات فَلَهم أجرٌ عظيم) 2!الجليس الصالح خَيرٌ منَ الوحدةِ) 1
! سنة في الوقت المحددسنَحضُرُ المتحان نهاية ال) 4!السمك منَ األطعمةِ المفيدةِ لأمراضِ القَلبِ) 3

)2( زبان قرآنعربي
آداب الكَالمِ

ذبالك
63تا  43 صفحة

دقيقه 15
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.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد)شاهد(آزمون گواه   

»!ضَروريةٍ لجسـمك أيضاً ةٍ ال تضُرُّك حتّي تَنتفع بـموادعود ذائـقـتَك علَي أطْعـِمةٍ مختلف«: التّرجمة الصحيحةعين  -31
!مند شوي راي بدنت نيز بهرهرساند، تا از موادي ضروري ب ات را به غذاهاي گوناگوني عادت بده كه به تو زيان نمي قهئذا )1
!كه مواد الزم براي جسمت تأمين شود هاي گوناگون كه برايت زيانبار نيست، تا اين چشايي خود را عادت بده به خوراكي )2
!چنين بدنت از مواد مورد نياز استفاده كند هاي مختلف كه برايت ضرر ندارد، تا هم مذاق خويش را عادت بده به خوراكي )3
!چنان از موادي ضروري براي جسمت استفاده كني اي كه مضرّ نيست، تا هم ات عادت كرده است به تنوع غذايي س چشاييح )4
32- حيح في التّرجمةعيبرانِ«: ن الصبرُ صه: الصئٍ تُحبعملٍ سي صبرٌ علي تَرك ه، وأداء عملٍ حسنٍ ال تُحب برٌ علي أداءصبر دو نوع است :»!ص:…

!ات نيستند، و تحمل كردن كار بدي كه بدان عالقه داريهايي كه مورد عالقهتحمل كردن خوبي )1
!ها تمايل داريهايي كه به آنها نداري، و ترك بديتحمل انجام دادن كارهاي خوبي كه تمايل به آن )2
!ر بدي كه دوستش داريصبر بر انجام كار خوبي كه انجام دادنش را دوست نداري، و صبر بر ترك كا )3
!هايي كه دوستشان نداري پسندي، و صبر كردن بر بديرا نميصبر كردن بر كاري خوب كه انجام آن )4
:مفهومه عنِ الْباقي يختلفعين ما  -33

1 (»قوا مونَـلَن تَنالوا البرَّ حّتي تُنفا تُحباألذَي«) 2    »م نِّ وكم بالمدقاتلوا صال تُبط«  
  !أحبِب لغيرك ما تُحب لنفسك )4  »… أن يأتي يوم ال بيع فيه ما رزقناكُم من قبلِـِأنفقوا م …«) 3
:عين الصحيح حسب الْحقيقةِ -34

  !اَلسراب يقَرِّب علَي الْإنسانِ الْبعيد و يبعد علَيه الْقريب )2  !   اإلنْسانُ خَيرٌ لَه يحبهكُلُّ ما  )1
3( كْرَهكُلُّ ما يه 4! اإلنْسانُ شَرٌّ لَه( الْقريب هلَيع قَرِّبو ي عيدلَي الْإنسانِ الْبع دعبي راباَلس !
»!جداً... مٍ فلْ يإنساناً من الغَرقِ ف... التّلميذةُ الذكيةُ دلفيناً  شاهدت«: عينِ الصحيح للفراغَينِ -35

1( أنقَذَت- رُهحيأنقَذَ )2  ي- رُهحي3  ي( رُها -أنقَذَتحيرُها -أنقَذَ )4  يحيي
:)40 -36(إقرأ النص التّالي بدقّة ثم أجب عن األسئلة  ■

فإذا أراد أنْ يتَكَلَّم فَلْيفَكِّرْ في كالمه؛ فإنْ كانَ خَيراً بينَه و إن كانَ شرّاً ستَرَه في. ؤُه أعظَم من سائرِ الْأعضاء ألنَّ أكثَرَ خَطايا ابنِ آدم منْ لسانهإنَّ اللِّسانَ عضو صغيرٌ خَطَ
بِها الْ. قَلبِه لتزِمي لْكَالمِ آدابـإضافةً إلي هذا، لتَحدنْهـثُ الْم؛ مرَّبجلَ التّكلُّ: امقَب لِّمسنَ مِ و الأنْ يينَظَرَه ب مقسأنْ ي هلَيالنَّاسِ، كَما ع عم هديثح نْدسامِ عتابنِ الغْفُـلَ عي
ومستمع يكْرَه الصوت العالي، ـأنْ ال يرْفَع صوتَه عنْدما يتَكَلَّم مع اآلخَرينَ؛ لأنَّ ال و لَه بِه علْم، مخاطبينَ بالسويةِ، أيضاً عدم ذكْرِ أقْوالٍ فيها احتمالُ الكذْبِ أو ما لَيسـال

ثةً فَالإذا كانوا ثَال«يشْعرَ غيرُه بأنَّه يتَكَلَّم عنْه، ال أو باإلشارةِ حتّي  ذا كانَ الحديثُ بِكَالمٍ خَفييهمس الْإنسانُ إلي الّذي يجلس جنْبه بعيداً عنِ الĤْخَرينَ، و خاصةً إ أنْ ال
!، فعلَينا أنْ نَحفَظَ لسانَنا في مجالسِ النّاسِ»!مرْء مخْبوء تحت لسانهـإنّ ال«و أخيراً أن ال نَنْسي » !نَ الثّالثيتَـناجى اثْنانِ دو

: مفهوم النّص ال يناسب عين ما -36
!عيب و هنرش نهفته باشد/ تا مرد سخن نگفته باشد ) 2           !ديوار موش داره موش هم گوش داره )1
!اَلسكوت أخو الرِّضا )4    !   اَللِّسانُ جِرْمه صغيرٌ و جرْمه كبيرٌ )3
  ............متكلِّمِ ـعلَي الْ: عين الصحيح للفراغِ -37

!أنْ يتَحدثَ مع من يجلس قُربه بكَالمٍ خفي أو باإلشارةِ )2  !            مخاطبينَ سواءـتقسيم نَظَره بينَ ال )1
  !أنْ يذْكُرَ ما فيها احتمالُ الكذْبِ أو ما لَيس لَه بِه علْم )4    !                  أنْ يتَحدثَ بالصوت العالي )3
38- النّصِّ ليسن ما عي ن آدابِ الكالمِ حسبم:

!مساواةِـمستمعينَ مع مراعاةِ الـالنَّظَرُ إلي الْ )2    !                  اَلْكَالم قَبلَ السالمِ )1
3( االديثالح عند سامتُها )4    !               بتحص دن أحاديثَ ال تُؤيع نابجتاَال!
39- رتبِطُن ما عيال ي بموضوعِ هذا النّص :

1( »ال  ولمبه ع لَك ما لَيس 2                   »تَـقْـف( كبكَما تَخْزُنُ ذَه سانَكاُخزُنْ ل !
!فال تَدخُلْ بينَهما يتناجي اثنانِإذا  )4  !                  مشاكلَـال تُحدثْ بما يجلب لَك ال )3
40- رابيلّها اإلعحم أو ةِ الكَلماتنْ نوعيع حيحن الصيبِها الْ«: ع لتَزمي لْكَالمِ آدابثُ الْـلتَحدـمرَّبجم!«

الفاعل/ اسم الفاعل: متَحدثُـال )2  بحرف الجرّمجرور ـال/ مكسر ـالجمع ال: المِكال )1
الصفة/ اسم الفاعل: المجرَّب )4              »التزام«من مصدر  ،مجهولـالمضارع ال: يلتزِم )3
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؟نيست) ص(كدام واقعه مربوط به زمان حيات رسول اكرم  -41
ريزي فتح مكه بدون جنگ و خون )2    رخ دادن جنگ صفين )1
مبناي امامت ريزي استواري جامعه بر طرح) 4    اظهار مسلماني ابوسفيان )3
چيست؟پيامد ترتيب  دوران رواج حديث نويسي بهدر جعل و تحريف احاديث و ي در احكام دين دخالت دادن سليقة شخص -42

عدم حضور اصحاب پيامبر در ميان مردم -افزايش يافتن احتمال خطا و فراموشي اصل حديث )1
عدم حضور اصحاب پيامبر در ميان مردم - بهره ماندن مردم و محققان از يك منبع مهم هدايت بي )2
هاي خرافي نقل داستان - بهره ماندن مردم و محققان از يك منبع مهم هدايت يب )3
هاي خرافي نقل داستان -افزايش يافتن احتمال خطا و فراموشي اصل حديث) 4
)ص(م زمان پيامبر مرد اساسي بوده است و هشدار خداوند بهبر چه » )ص(و امامان معصوم از نسل ايشان به عنوان جانشين پيامبر ) ع(گزينش امام علي « -43

 آشكار است؟ شريفه در كدام عبارت

»أفان مات أو قتل انقلبتم علي اعقابكم« -تدبير حكيمانة خدا  )1
»افان مات أو قتل انقلبتم علي اعقابكم« -)ص(هاي سياسي بعد از رحلت پيامبر  از چالش مردم آگاهي )2
»من قبله الرّسلرسول قد خلت الّا و ما محمد « - تدبير حكيمانة خدا) 3
»رسول قد خلت من قبله الرّسلالّا و ما محمد « -)ص(هاي سياسي بعد از رحلت پيامبر  از چالش مردم آگاهي) 4
و بازتاب آن چيست؟ اميه چه بود علت به حكومت رسيدن بني، )ع(حضرت علي  با توجه به سخن -44

مداران بر آخرت خود گريان شدن دين - انميان مسلمان  سرپيچي از دستورات امام و اختالف و تفرقه )1
گريان شدن دنياطلبان بر دنياي خود - سرپيچي از دستورات امام و اختالف و تفرقه ميان مسلمانان )2
مداران بر آخرت خود گريان شدن دين - برداري همة مسلمانان از زمامدارانشان فرمان )3
ان شدن دنياطلبان بر دنياي خودگري - برداري همة مسلمانان از زمامدارانشان فرمان) 4
 ترتيب تشخيص راه رستگاري و الزمة پيروي از قرآن چيست؟ ، به)ع(با توجه به فرمايشات امام علي  -45

ستقيمكنندگان به صراط م شناسايي پشت - آوردندگان به قرآن شناسايي ايمان )2  آوردندگان به قرآن شناسايي ايمان -آورندگان به صراط مستقيم شناسايي روي )1
كنندگان قرآن شناسايي فراموش - كنندگان به صراط مستقيم شناسايي پشت) 4  آورندگان به صراط مستقيم شناسايي روي - آوردندگان به قرآن شناسايي ايمان )3
االحبار چه بود؟ وهي از علماي اهل كتاب مانند كعبپيامد زيانبار تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث توسط گر -46

.ها يا فراموش شدن اصل حديث فراهم شد ال خطا در نقل احاديث افزايش يافت و امكان كم و زياد شدن عبارتاحتم )1
.تبديل شد) ص(توجه به سيرة پيامبر اكرم  طلب، تسليم و بي اي راحت به جامعه) ص(جامعة مؤمن و فداكار عصر پيامبر  )2
.د پيامبر منزوي شدند و طالبان قدرت، قرب و منزلت يافتندهاي باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتما شخصيت )3
.هاي تاريخي و تفسيري راه يافت و سبب گمراهي بسياري از مسلمانان شد مطالب جعلي به كتاب) 4
است؟) ع(ان يك از اقدامات امام ، در راستاي كدام»بشروطها و انا من شروطها« در ميان مردم نيشابور) ع(امام رضا  اين عبارت سخن مفهوم -47

مرجعيت ديني و تعليم و تفسير قرآن كريم )2  واليت ظاهري و معرفي خويش به عنوان امام بر حق )1
واليت ظاهري و عدم تأييد حاكمان) 4مرجعيت ديني و تبيين معارف اسالمي )3
؟ماند سالم باقي نميدر صورت فقدان كدام نعمات الهي، جز نامي از ا -48

در رأس تشكيالت حكومت اسالمي) ص(حضور رسول خدا  )2  )ص(پيامبر اكرم  پس ازده يجاد شتحول معنوي ا )1
حضور هميشگي حجج الهي در ميان مردم) 4  ايشانو تحوالت ايجاد شده در عصر  )ص(قرآن و عترت رسول خدا  )3
عبارت قرآني هماهنگي است و با كدام )ص(اسالم كدام چالش بعد از رحلت پيامبر  مرتبط باجديد در زندگي مسلمانان  يوارد شدن جاهليت به شكل -49

دارد؟
»فلن يضرّاهللا شيئاً« - ارائة الگوهاي نامناسب )1
»اهللا شيئاًفلن يضرّ« - تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت )2
»افان مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم« - تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت )3
»مات او قتل انقلبتم علي اعقابكمافان « - الگوهاي نامناسب ارائة) 4
بيانگر چه مفهومي است؟» ماية زينت و زيبايي ما باشيد، نه ماية زشتي و عيب«): ع(اين حديث امام صادق  -50

.داند ي مقام امامت ميا، همة معصومين را دارشيعة حقيقي )2  .پيروي كنند) ع(تنها كساني رستگارند كه از حضرت علي  )1
.ها و ايجاد وحدت است وظيفة مسلمانان كنار گذاشتن اختالف) 4  .به اسم نيست، بلكه بايد با عمل صالح همراه باشدشيعه بودن تنها  )3

دقيقه 10.افت كنيدهاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دري توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش  2دين و زندگي 

 تفكر و انديشه
وضعيت فرهنگي، اجتماعي و(

سياسي مسلمانان پس از
رحلت رسول خدا، احياي

)هاي راستين ارزش
106تا  86ي  صفحه
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51- We walked down the road without … anybody, just talking about our great past days 

in the college. 

1) looking at 2) to look at 3) looking up 4) to look up

 

 

 If you want to live longer, you should quit your bad habits. ...(52)… is one of the very bad habits 

that can be really dangerous to your health. Another bad habit is eating junk food, and it can increase 

the …(53)… of heart diseases such as heart attacks. Another bad eating habit is having lots of food 

without doing any …(54)… activities all day. Emotional health is another part of our health that can 

help us live longer. We should be in kind …(55)… with our friends and relatives so that we can be 

happy and avoid sadness. …(56)… research has shown that both physical and mental health work 

together and we need to take care of both of them. 

52- 1) Smoke 2) To smoking 3) Smoking 4) If smoke

53- 1) risk  2) balance 3) addiction 4) stress

54- 1) key  2) general 3) physical 4) incorrect

55- 1) midday  2) creation 3) relationship 4) translator

56- 1) Recent 2) Slow 3) Unfortunate 4) Famous

 

A famous writer who was visiting Japan was invited to give a lecture at a university to a large group 

of students. As most of them could not comprehend spoken English, he had to have a translator. 

During his lecture he told an amusing story which went on for rather a long time. At last he stopped 

to let the translator translate it into Japanese, and was very surprised when the man did this in a few 

seconds, after which all the students laughed loudly. 

After the lecture, the writer thanked the translator for his good work and then said to him: “Now 

please tell me how you translated that long story of mine into such a short Japanese one.” 

 “I didn’t tell the story at all.” The translator answered with a smile, I just said “the respectful 

lecturer has just told a funny story. You will laugh, please.” 

57- The lecturer got surprised since … .  

1) the translator translated his long story in a short one 2) his amusing story was not funny enough

3) the people did not take him seriously 4) the translator paid no attention to his story

58- The main idea of this passage is … . 
1) giving a lecture in Japan 2) universities in Japan

3) writers visiting Japan 4) translation of a lecture

59- The underlined word “this” refers to … . 

1) being surprised 2) translating the story

3) letting him translate 4) stopping the lecture

60- The underlined word “comprehend” is closest in meaning to … . 

1) understand 2) follow 3) relate 4) prevent

PART A: Grammar  
Question 51 is an incomplete sentence. Beneath the sentence you will see four words or 

phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 
sentence. Then mark your answer sheet. 

)2(انگليسي  نزبا دقيقه 10

A Healthy Lifestyle
(Vocabulary  

Development, 
…,Writing)

77تا  61يصفحه

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.
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عادي -)1( حسابان

3اگر  -61
2
3

alog   3باشد، حاصل عبارت 9
1
9

aA log كدام است؟

1 (1
3  2 (1  3 (1

3  4 (2
3  

است؟ نادرست كدام گزينه  -62
.همواره مثبت است 1تر از  لگاريتم اعداد بزرگ) 1
.شود لگاريتم اعداد منفي تعريف نمي) 2
31تابع) 3 xy log  محورxكند ها را قطع مي.
.يك است به تابع لگاريتم تابعي يك) 4

كن پاك برفنوك توسط شده  درجه طي كند، طول كمان طي 120پاكن كماني به اندازة اگر برف. متر است سانتي 24پاكن اتومبيلي طول برف  -63
3متر است؟  تقريباً چند سانتي 14( / ) 

1 (150  2 (60  3 (25  4 (50  
اندازة زاوية اوليه برحسب راديـان. شود اضافه مي 060برابر شود به اندازة آن زاويه برحسب درجه،  3اگر اندازة يك زاويه برحسب راديان  -64

كدام است؟
1 (12

2 (6
3 (4

4 (3


وجه بـهكيلومتر را طي كند، با ت 1300اگر اين ماهواره مسافتي معادل. اي به دور زمين در حال حركت است اي در يك مدار دايره ماهواره  -65
.)كيلومتر است 6400شعاع زمين(در حال حركت است؟ برحسب كيلومتر اي از سطح زمين  ماهواره در چه فاصلهشكل، 

1 (1400          
2 (130

3


3 (7800  
4 (149

3


2و 10cmهاي در شكل زير، يك تسمه دو قرقره به شعاع  -66 5/ cm 2تـر  وقتي قرقرة بزرگ. را به هم وصل كرده است
  چرخـد راديـان مـي

چرخد؟ تر چند راديان مي قرقرة كوچك
1 (52 (5

2


3 (2
4 (2

11رابطة   -67 8 1 5log E / / M  بين بزرگي زلزله برحسب ريشتر(M) رگو مقدار انرژي آزاد شده برحسب ا(E)  اگـر بـه. برقرار اسـت
شود؟ شده برحسب ارگ چند برابر مي واحد اضافه شود، مقدار انرژي آزاد 2اي برحسب ريشتر  لرزه بزرگي زمين

1 (2  2 (6  3 (100  4 (1000 

 )1(  حسابان
از(توابع نمايي و لگاريتمي 

تابع لگاريتمي و لگاريتمابتداي 
مثلثات/ )3تا پايان فصل 

هاي مثلثاتي راديان، نسبت(
)برخي زوايا و توابع مثلثاتي

  109تا  80هاي  صفحه

دقيقه 35 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

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

.شودگيريد و از مسير جدا نميدر جلسة آزمون ياد مي.ها غيبت نكنيدهرگز در آزمون
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در اين مدت. كند متر مسافت را طي مي سانتي 16متر،  سانتي 8اي با طول شمار يك ساعت عقربه در مدت زماني معين، نوك عقربة دقيقه  -68
كند؟ متر طي مي متر، چه مسافتي را برحسب سانتي يسانت 6شمار با طول زمان، نوك عقربة ساعت

1 (  2 (4  3 (6  4 (12
0نمودار تابع  -69 3 2/y log (x )  ؟گذرد نمي از كدام ناحية مختصاتي

چهارم) 4  سوم) 3  دوم ) 2  اول) 1
3aدر پاية yبا لگاريتم عدد aدر پاية xاگر لگاريتم عدد  -70 a برابر باشد، كدام رابطه بينx وy  1(برقرار است؟a  0وa , x , y (

1 (3 8x y  2 (8 3x y  3 (5 3x y  4 (3 5x y

2و ارتفاعrدر شكل مقابل، يك مخروط با شعاع قاعدة  -71 2h r در شكل گستردة مخـروط، انـدازة زاويـة قطـاع. نشان داده شده است
حاصل چند درجه است؟

1 (90        
2 (120  
3 (135  
4 (150  

1logاگر  -72 xy log x log y   2وx y  اختالف، قدرمطلق باشدx وy كدام است؟
1 (1 9/  2 (1 8/  3 (1 7/  4 (1 6/

5مقدار  -73
6cos( )


 كدام است؟

1 (1
2  2 (3

23 (3
2  4 (1

2
yمجموع اعداد صحيح عضو دامنة تابع  -74 cos x 0در بازة 2[ , ] كدام است؟

1 (6  2 (11  3 (12  4 (15 
yابعونمودارهاي ت  -75 | sin x |  1و

2y   در بازة( , ) كنند؟ ، در چند نقطه همديگر را قطع مي
 4) 4  3) 3  1) 2صفر) 1

2هاي معادلة مجموع و تعداد جواب  -76 1| cos x |

x
 از راست به چپ كدام است؟ترتيب  به

2)3  3و صفر) 2  2و صفر) 1
2)4  2و

3و
دوماين ربات براي برداشتن يك شيء، بـازوي  . دنك متصل به هم براي برداشتن اجسام استفاده مي بازويشكل زير يك ربات است كه از دو   -77

045خود را در حالت زاويه   اول در وضعيت افقي قـرار گيـرد، ارتفـاع جسـم از سـطح زمـين بازوياگر . قرار داده استنسبت به افق
كدام است؟متر  برحسب سانتي

1 (20      
2 (15  
3 (35  
4 (10  

اگر  -78
0 0

0 0
3 250 340

110 2 160
cos sin

a
sin cos





كدام است؟ aبرحسب 020tanباشد، مقدار

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

2 a

5اگر  -79 3
2 5cos( )

  32باشد، حداكثر مقدار عبارت 32A sin( ) cos( )


        ؟تواند باشد ميكدام

1 (0 6/  2 (0 8/  3 (1 2/  4 (2 4/
هاي زير درست است؟ كدام يك از گزينه  -80

1 (4 1sin cos( ) 2 (2 1cos sin
3 (3 1sin cos( ) 4 (4 2sin( ) cos( )  
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موازي -)1( حسابان

3اگر  -81
2
3

alog   3باشد، حاصل عبارت 9
1
9

aA log كدام است؟

1 (1
3  2 (1  3 (1

3  4 (2
3  

است؟ نادرستكدام گزينه   -82
.شود لگاريتم اعداد منفي تعريف نمي) 2  . اره مثبت استهمو 1تر از  لگاريتم اعداد بزرگ) 1

31تابع) 3 xy log  محورxيك است به تابع لگاريتم تابعي يك) 4  . كند ها را قطع مي.
كن پاك شده توسط نوك برف درجه طي كند، طول كمان طي 120ي به اندازةپاكن كمان اگر برف. متر است سانتي 24پاكن اتومبيلي طول برف  -83

3متر است؟  تقريباً چند سانتي 14( / ) 
1 (150  2 (60  3 (25  4 (50  

اندازة زاوية اوليه برحسب راديـان. شود اضافه مي 060برابر شود به اندازة آن زاويه برحسب درجه،  3اگر اندازة يك زاويه برحسب راديان  -84
كدام است؟

1 (12
2 (6

3 (4
4 (3



لومتر را طي كند، با توجه بـهكي 1300اگر اين ماهواره مسافتي معادل. اي به دور زمين در حال حركت است اي در يك مدار دايره ماهواره  -85
.)كيلومتر است 6400شعاع زمين(برحسب كيلومتر در حال حركت است؟ اي از سطح زمين  ماهواره در چه فاصلهشكل، 

1 (1400          
2 (130

3


3 (7800  
4 (149

3


2و 10cmهاي اعدر شكل زير، يك تسمه دو قرقره به شع  -86 5/ cm 2تـر  وقتي قرقرة بزرگ. را به هم وصل كرده است
  چرخـد راديـان مـي

چرخد؟ تر چند راديان مي قرقرة كوچك
1 (52 (5

2


3( 2
4 (2

11رابطة   -87 8 1 5log E / / M  بين بزرگي زلزله برحسب ريشتر(M) رگو مقدار انرژي آزاد شده برحسب ا(E)  اگـر بـه. برقرار اسـت
شود؟ واحد اضافه شود، مقدار انرژي آزادشده برحسب ارگ چند برابر مي 2ريشتر اي برحسب  لرزه بزرگي زمين

1 (2  2 (6  3 (100  4 (1000 
در اين مدت. كند متر مسافت را طي مي سانتي 16متر،  سانتي 8اي با طول شمار يك ساعت عقربه قهدر مدت زماني معين، نوك عقربة دقي  -88

كند؟ متر طي مي متر، چه مسافتي را برحسب سانتي سانتي 6شمار با طول زمان، نوك عقربة ساعت
1 (  2 (4  3 (6  4 (12

0نمودار تابع  -89 3 2/y log (x )  ؟گذرد نمي از كدام ناحية مختصاتي
چهارم) 4  سوم) 3  دوم ) 2  اول) 1

3aدر پاية yبا لگاريتم عدد aدر پاية xاگر لگاريتم عدد  -90 a برابر باشد، كدام رابطه بينx وy  1(برقرار است؟a  0وa , x , y (
1 (3 8x y  2 (8 3x y  3 (5 3x y  4 (3 5x y

 )1(حسابان 
از(توابع نمايي و لگاريتمي 

تابع لگاريتمي و لگاريتمابتداي 
مثلثات/ )3تا پايان فصل 

)راديان(
  97تا  80هاي  صفحه

دقيقه 35 مدرسة رنامةب كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
.اند نداده پاسخيعادسواالتبهواستترعقبكانونبرنامةازهاآن

.شودگيريد و از مسير جدا نميدر جلسة آزمون ياد مي.ها غيبت نكنيدهرگز در آزمون
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2و ارتفاعrدر شكل مقابل، يك مخروط با شعاع قاعدة  -91 2h r در شكل گستردة مخـروط، انـدازة زاويـة قطـاع. داده شده است نشان
حاصل چند درجه است؟

1 (90        
2 (120  
3 (135  
4 (150  

1logاگر  -92 xy log x log y   2وx y  باشد، قدرمطلق اختالفx وy كدام است؟
1 (1 9/  2 (1 8/  3 (1 7/  4 (1 6/

x)2نمودار وارون تابع  -93 )
af (x) log  كند؟ از كدام نواحي محورهاي مختصات الزاماً عبور مي

سوم و چهارم) 4  فقط سوم ) 3  دوم و سوم ) 2  اول و دوم ) 1
صحيح است؟همواره كدام گزينه   -94

.ل يك راديان استواحد حركت كنيم، زاوية مركزي ايجادشده معاد 1اي به اندازة  اگر روي محيط دايره) 1
2 (0 تر است راديان بيش 1از.
3 (3 14

180
.راديان تقريباً يك درجه است/

12معادل 012) 4
است .راديان

كدام گزينه درست است؟  -95

1 (
1

200200
1 1
2 2

log log2 (3 2
31

2
log log

3 (3 5
5 3log log4 (5 4

1 1
2 2

log log

2معادلة  -96 2 4x xlog ( x) log ( x)   در مجموعة اعداد حقيقي چند جواب دارد؟ ،
 4) 4  2) 3  1) 2صفر) 1

32هاي معادلة جواب ضرب حاصل  -97 1 4 3 1xx log ( )     تر است؟ ها بيش آن حاصل جمعچقدر از
 2) 4صفر) 3  1) 2  3) 1

3اگر  -98
27log m 10و

2log n  125باشد، حاصلm log كدام است؟
1 (1n

n

2 (1
4

n

n

3 (1
2

n

n

4 (1n

n



R)اند مفروضزير مطابق شكل  Rو rهاي مركز با شعاع دو دايرة هم  -99 r) . تر برابـر هاشورخورده با محيط دايرة كوچك قسمتاگر محيط
Rباشد، حاصل

r
كدام است؟

1 (3
2


2 (

3 (2


4 (4


كدام است؟ خورده مساحت قسمت سايهدر شكل زير،   - 100
1 (8 9 9((tan ) )

 
        

2 (4 9 9((tan ) )
 

  

3 (4 18 9((tan ) )
 

  

4 (8 18 9((tan ) )
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عادي -)2( هندسه

است؟ نادرستكدام گزينه در مورد تبديل هماني   - 101

.گاه همواره طولپاست اگر تبديل هماني باشد، آن) 1

.شمار نقطة ثابت تبديل دارد گاه بي اگر تبديل هماني باشد، آن) 2

.شمار نقطة ثابت تبديل ندارد گاه بي اگر تبديل هماني نباشد، آن) 3

.گاه نقطة ثابت تبديل ندارد اگر تبديل انتقالي هماني نباشد، آن) 4

CDرا با بردار ABCDEFضلعي منتظم شش  - 102


ضلعي و تصويرش چه كسري از مساحت مساحت ناحية مشترك بين شش. دهيم انتقال مي

ضلعي منتظم است؟ شش

1 (1
2  2 (1

3  3 (1
4  4 (1

6

كدام است؟ OAگاه طول باشد، آن 2برابر R(R(R(A)))تا Aدرجه و فاصلة نقطة 40با زاوية  Oتبديل دوران حول نقطة Rاگر  - 103

1( 1  2 (2 3
3

3 (2    4 (2 3   

Mرا ABبـه خـط   نسـبت  MNبازتاب. است CDوسط Nو ADاي دلخواه روي نقطه M.است 2برابر ABCDطول ضلع مربع  - 104 N  و

Mبازتاب N  نسبت به خطCD راM N  مساحت چهارضلعي. ناميم ميMNN M  كدام است؟

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4   

Aدر يك تجانس معكوس بر مثلث ABCمثلث  - 105 B C   اگر مثلث. شود تصوير ميA B C   ر مثلثدABC گاه نسبت ايـن محاط باشد، آن

تجانس كدام است؟

1 (1
2    2 (1

3

3 (2
3  4 (1

4 

)2(هندسه 
هاي هندسي و تبديل

هاي تبديل( كاربردها
 -دوران -انتقال -هندسي
كاربردهايي از  -تجانس

)بازتاب
54تا  40هاي  صفحه

دقيقه 15 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 10 از 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

.عقب نمانيد و پيشرفت كنيدبا برنامه درس بخوانيد، از مسير
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4ABاگر. شود تصوير مي CDEFزنقةبا تجانس بر ذو ABCDدر شكل مقابل ذوزنقة  - 106  9وEF   گـاه مركـز و نسـبت ايـن باشـد، آن

 تجانس كدام است؟

BF ،9و AEهاي محل برخورد عمودمنصف) 1
4K 

BF ،9و AEهايمحل برخورد امتداد) 2
4K 

BF ،3وAEهاي محل برخورد عمودمنصف) 3
2K 

BF ،3وAEهايدادمحل برخورد امت) 4
2K 

كدام است؟ xمقدار. اند بر هم مماس Tدر شكل مقابل، دو دايره در نقطة  - 107

1 (0 25/

2 (0 5/

3 (1  

4 (2   

اضالع و محيط شكل، مسـاحت زمـين را افـزايش طولخواهيم به كمك تبديل هندسي مناسب بدون تغيير در  زميني به شكل زير داريم، مي  - 108

ميزان افزايش مساحت اين زمين كدام است؟. دهيم

1 (6   

2 (12  

3 (6 3  

4 (12 3  

4ABبه طول اضالع ABCالساقين الزاوية متساوي مثلث قائم  - 109 AC  نقطـة . مفروض استM  روي ضـلعAB طـوري قـرار دارد كـه

3AM  اگر. استM بازتاب يافتةM نسبت به خطBC و نقطةM بازتاب يافتةM نسبت به خطAC  گـاه طـول   باشـد، آنMM

كدام است؟

1 (5  2 (5 2  3 (7  4 (7 2  

طوري كه دو سـر متر رسم كرد به سانتي 5خطي به طول  توان پاره با كدام تبديل مي. اند مطابق شكل در صفحه مفروض LوL ،Lسه خط  - 110

باشد؟ Lو موازي Lو Lآن روي

بازتاب) 1

انتقال) 2

دوران) 3

كدام هيچ) 4
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موازي -)2( هندسه

است؟ نادرستكدام گزينه در مورد تبديل هماني   - 111

.گاه همواره طولپاست اگر تبديل هماني باشد، آن) 1

.دارد شمار نقطة ثابت تبديل گاه بي اگر تبديل هماني باشد، آن) 2

.شمار نقطة ثابت تبديل ندارد گاه بي اگر تبديل هماني نباشد، آن) 3

.گاه نقطة ثابت تبديل ندارد اگر تبديل انتقالي هماني نباشد، آن) 4

برخـودش Oدرجه حـول نقطـة   45و 30هاي اگر اين چندضلعي با دوران. محاط شده است Oاي به مركز در دايره يچندضلعي منتظم  - 112

تواند باشد؟ گاه تعداد اضالع اين چندضلعي كدام مي منطبق بشود، آن

1( 12  2 (18  3 (24  4 (30  

CDرا با بردار ABCDEFضلعي منتظم شش  - 113


ضلعي و تصويرش چه كسري از مساحت مساحت ناحية مشترك بين شش. دهيم انتقال مي

ضلعي منتظم است؟ شش

1 (1
2  2 (1

3  3 (1
4  4 (1

6

كدام است؟ OAگاه طول باشد، آن 2برابر R(R(R(A)))تا Aدرجه و فاصلة نقطة 40با زاوية  Oتبديل دوران حول نقطة Rاگر  - 114

1( 1  2 (2 3
33 (2  4 (2 3 

Mرا ABنسـبت بـه خـط    MNبازتاب. است CDوسط Nو ADاي دلخواه روي نقطه M.است 2بربرا ABCDطول ضلع مربع  - 115 N  و

Mبازتاب N  نسبت به خطCD راM N  مساحت چهارضلعي. ناميم ميMNN M  كدام است؟

1 (1    2 (2  

3 (3  4 (4 

4ABبه طول اضالع ABCالساقين الزاوية متساوي مثلث قائم  - 116 AC  نقطـة . مفروض استM  روي ضـلعAB طـوري قـرار دارد كـه

3AM  اگر. استM بازتاب يافتةM نسبت به خطBC و نقطةM بازتاب يافتةM نسبت به خطAC  گـاه طـول   ، آنباشـدMM

كدام است؟

1 (5  2 (5 2  

3 (7  4 (7 2  

 )2( هندسه
هاي هندسي و كاربردها تبديل

 -انتقال -هاي هندسي تبديل(
)تجانس - دوران
51تا  40هاي  صفحه

دقيقه 15  مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
.اند نداده پاسخي عادسواالتبهواستترعقبكانونبرنامةازهاآن

.با برنامه درس بخوانيد، از مسير عقب نمانيد و پيشرفت كنيد
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Aدر يك تجانس معكوس بر مثلث ABCمثلث  - 117 B C   اگر مثلث. شود تصوير ميA B C   ر مثلثدABC گاه نسبت ايـن محاط باشد، آن

تجانس كدام است؟

1 (1
2  2 (1

3  

3 (2
3  4 (1

4 

4ABاگر. شود تصوير مي CDEFبا تجانس بر ذوزنقة ABCDدر شكل مقابل ذوزنقة  - 118  9وEF   گـاه مركـز و نسـبت ايـن باشـد، آن

تجانس كدام است؟

BF ،9و AEايه محل برخورد عمودمنصف) 1
4K 

BF ،9و AEمحل برخورد امتدادهاي) 2
4K 

BF ،3وAEهاي محل برخورد عمودمنصف) 3
2K 

BF ،3وAEمحل برخورد امتدادهاي) 4
2K 

كدام است؟ xمقدار. اند بر هم مماس Tدر شكل مقابل، دو دايره در نقطة  - 119

1 (0 25/

2 (0 5/

3 (1  

4 (2   

طوري كه دو سـر متر رسم كرد به سانتي 5خطي به طول  توان پاره با كدام تبديل مي. اند ابق شكل در صفحه مفروضمط LوL ،Lسه خط  - 120

باشد؟ Lو موازي Lو Lآن روي

بازتاب) 1

انتقال) 2

دوران) 3

كدام هيچ) 4
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آمار و احتمال

است؟  كدامتر داشته باشد،  كه اين فرزند، فقط يك برادر كوچك احتمال اين. كنيم يك فرزند را به تصادف انتخاب مي. فرزند است 4اي داراي خانواده - 121 
1 (11

32  2 (5
16  3 (3

8  4 (13
32   

60و در صورت عـدم اعتصـاب   درصد 30احتمال اتمام به موقع كار در صورت اعتصاب. درصد است 80اي  احتمال اعتصاب كارگران در كارخانه - 122
است، چقدر احتمال دارد كه اعتصاب رخ نداده باشد؟  انيم كار به موقع به اتمام رسيدهاگر بد. صد استدر

1 (3
5  2 (2

3  3 (1
3  4 (2

5   
، كدام دو پيشامد مستقل از هم هستند؟اس سالميك بار پرتاب يك تدر آزمايش تصادفي  - 123

1 (1 2A { , } 2و 3B { , }   2 (1 2A { , } 2و 3 5B { , , }
3 (2 3A { , } 4و 5B { , }   4 (1 2 3A { , , } 2و 3 6B { , , }

  
0ترتيب  احتمال قبولي علي و اشكان در درس آمار و احتمال به - 124 0و /7 كدام است؟ قبول شود  اين درسها در  كه دقيقاً يكي از آن احتمال اين. است /6

1 (0 88/  2 (0 46/  3 (0 28/  4 (0 18/
با كـدام احتمـال. يمآور ه بيرون ميگذاري از اين جعب دو مهره به تصادف و با جاي. مهرة زرد است 2مهرة آبي و 2مهرة قرمز،  3اي شامل جعبه - 125

قرمز است؟انتخابي،  حداقل يك مهرة
1 (24

492 (27
493 (33

494 (37
49   

0اگر - 126 9P(A B) / ،0 75P(A) / وA وB دو پيشامد مستقل باشند، حاصلP(A B ) كدام است؟
1 (0 3/  2 (0 6/  3 (0 4/  4 (0 15/

xرو، حاصل فراواني روبه در جدول - 127 y

z

كدام است؟
1 (10  
2 (12  
3 (16  
4 (18  

2و دوم برابرهاي اول  هاي نسبي دسته در يك جدول فراواني با پنج دسته، مجموع فراواني - 128
هـاي چهـارم و هاي نسـبي دسـته   وانياو مجموع فر5

3پنجم برابر
ها چند درجه است؟ اي اين داده زاوية مركزي متناظر با دستة سوم در نمودار دايره. است8

1 (63  2 (72  3 (81  4 (90 
هاي علوم انساني و هاي مربوط به رشته اگر زاويه. دهد نمايش مي 95هاي مختلف را در سال آموز از رشته دانش 1000اي زير، وضعيت نمودار دايره - 129

آموزان رشتة رياضي كدام است؟ باشد، تعداد دانش 045و 090ترتيب ههنر ب
1 (150     
2 (250 
3 (200  
4 (300 

ني نسـبي دسـتة چهـارمدرصد فراوا. شود افزوده مي 22و 21، 17دادة سه نظرهاي آماري مورد زير، به داده) ليمستطي(نگاشت  بافت در نمودار - 130
.)ها با هم برابر است طول دسته(د؟ كدام خواهد ش

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

دقيقه 15
آمار و احتمال

 -قانون احتمال كل( احتمال
پيشامدهاي مستقل و -قاعده بيز

توصيف( آمار توصيفي/ )وابسته
)ها دهو نمايش دا

  83تا  58هاي  صفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، آمار و احتمالهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

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

فراواني نسبي  فراواني   آموزان  قد دانش
140 150H   y 0 1/

150 160H   15  z

160 170H   x 0 4/

.كل مباحث نيمسال اول را دوره خواهيد كرد)فروردين7(در آزمون بعدي

تجرب�

x9
لاير	اض�

x6
اهنساهن�

هنر
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عادي -)2(فيزيك 

هاي طراحي سؤال

vتنديمطابق شكل يك الكترون با  - 131
 فضـاي وارد مغناطيسي يكنواخت ميدان يك طور عمود بر خطوط  به

مغناطيسـي روي بـار نيـروي كار انجام شده توسط  ،ميدانفضاي لحظة ورود تا خروج از  از. شود ميدان مي
اهد بود؟چگونه خو

.مثبت است) 1
.منفي است) 2
.صفر است) 3
.بايد مسير حركت بار مشخص شود) 4

به درستي نشان داده شده است؟ ،در كدام گزينه جهت نيروي مغناطيسي وارد بر الكترون متحرك در ميدان مغناطيسي يكنواخت - 132

1 (2     (

3      (4     (

زير صحيح است؟ مواردچه تعداد از  - 133
.در آن ناحيه يكنواخت استمغناطيسي اي از فضا جهت و اندازة ميدان مغناطيسي يكسان باشد، ميدان  هرگاه در ناحيه) الف
.ندساز اي با محور آهنربا مي اي است كه خطوط ميدان مغناطيسي در هر نقطه اطراف آهنرباي ميله شيب مغناطيسي، زاويه) ب
.ناپذير است ايجاد ميدان مغناطيسي يكنواخت در ناحية بزرگي از فضا بسيار دشوار و در عمل امكان) پ
صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

vالكتروني با سرعت - 134
 طور همزمان وارد ميدان الكتريكي يكنواخت بهE

 اختو ميدان مغناطيسي يكنوB
 اگـر. شـود  مي ،كه بر هم عمودند

.)نظر شود از نيروي وزن صرف(باشد؟  برقرارتواند  سرعت الكترون ثابت بماند، كدام حالت زير مي

1 (v
 عمود برE

 و موازي باB
 آن اندازةوE

B
.باشد

2 (v
 عمود برB

 و موازي با E
 آن اندازةوE

B
.باشد

3 (v
 عمود برE

 و عمود برB
 آن برابر با اندازةوB

E
.باشد

4 (v
 عمود برE

 و عمود برB
 آن برابر اندازةوE

B
.باشد

 )2( فيزيك 
از ابتداي( جريان الكتريكي

توان در مدارهاي الكتريكي تا
از( مغناطيس)/ پايان فصل

ابتداي فصل تا ابتداي نيروي
مغناطيسي وارد بر سيم حامل

)جريان
  91تا  67هاي  صفحه

قيقهد 30 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؟ ميسؤال به چند سؤال  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

.هاي خود را يادداشت نماييد پس از هر آزمون نتيجة خود را با آزمون قبلي مقايسه كرده و پيشرفت
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1R برابر بادر مدار شكل زير، مقاومت الكتريكي رئوستا  - 135    و توان خروجي مولدP مقاومت رئوستا را به چند اهم برسانيم تا. باشد مي
؟شود Pهمان با توان خروجي مولد برابر 

1( 2      
2( 5/0   
3( 4  
4 (8  

اگر كليدها را يكي پس از ديگـري ببنـديم،. ها است ها مشابه و مقاومت دروني مولد برابر با مقاومت هر يك از المپ ، المپزيردر مدار شكل  - 136
كنند؟ چگونه تغيير مي ،ترتيب از راست به چپ سنج آرماني و توان خروجي مولد به عدد ولت

.بديا افزايش مي -.يابد افزايش مي) 1
.يابد افزايش مي -.يابد كاهش مي) 2
.يابد كاهش مي -.يابد افزايش مي) 3
.يابد كاهش مي -.يابد كاهش مي) 4

18تواند تحمل كند كه هر المپ مي توان الكتريكيترين  ها مشابه و بيش در مدار زير همة المپ - 137 W وعـةحداكثر توان مصرفي در مجم. است
ها آسيب نبيند؟ طوري كه هيچ يك از المپ چند وات باشد به ها المپاين 

1 (24     2 (30  
3 (42  4 (48 

مولد چند وات است؟ مصرفي در مقاومت داخليتوان . دهد ولت را نشان مي 18 آرمانيسنج  ولت زير،در مدار  - 138
1 (2    
2 (3  
3 (4  
4 (6   

چند آمپر است؟ 5Rجريان عبوري از مقاومت. است 2Aبرابر 2Rاز مقاومتجريان عبوري  زير،در شكل  - 139
1 (2     
2 (8  
3 (4  
4 (16 

چند اهم است؟ Rشد،وات با 5/3ولت را نمايش دهد و توان خروجي باتري  3سنج آرماني  اگر ولت زير،در مدار شكل  - 140
1 (7   
2 (5  
3 (6  
4 (4   
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)شاهد(هاي گواه  سؤال

از راست به چـپترتيب  الكتريكي و توان مصرفي مقاومت بهاگر اختالف پتانسيل دو سر يك مقاومت الكتريكي معين، دو برابر شود، جريان  - 141
.)دما ثابت است ساختمان مقاومت و(شوند؟  چند برابر مي

4و  2 )4   4و  4 )3   2و  2 )2    2و  2 )1
مقاومت دروني و نيروي محركة ايـن مولـد بـر حسـب. نمودار توان خروجي يك مولد بر حسب شدت جريان گذرنده از آن مطابق شكل زير است - 142

ترتيب از راست به چپ كدام است؟ به SIواحدهاي 
12و  1 )1
18و  1 )2
12و  3 )3
18و  3 )4

كند؟ چند اهم تغيير مي Bو  Aاگر كليد بسته شود، مقاومت معادل بين دو نقطة . مدار زير، ابتدا كليد باز است در - 143
1( 0 25/

2( 0 5/

3( 0 75/

4( 1 25/

ترتيب از راست بـه چـپ برحسب آمپر و جهت آن به Mبزرگي جريان در نقطة . دهد شكل زير، قسمتي از يك مدار الكتريكي را نشان مي - 144
كدام است؟

، پايين10 )1
، باال6 )2
، باال10 )3
، پايين6 )4

چند اهم باشد تا توان مصرفي در آن بيشينه باشد؟ Rدر مدار شكل زير، مقاومت  - 145
1( 12  
2( 8  
3( 4  
4( 2  

.دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردپاسخ
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در همـان 2Rمصـرفي در مقاومـت   الكتريكي برابر انرژي  3يك مدت معين، در 1Rمصرفي در مقاومت الكتريكي در مدار زير، اگر انرژي  - 146

تواند باشد؟ چند اهم مي 2Rمدت باشد، 

1( 9   

2(  12 

3( 15   

4(  24   

اطالعي در خصوص آرماني يـا واقعـي( كند؟ ولتاژ دو سر آن چگونه تغيير مي. دهيم را به تدريج افزايش مي 2Rمتغيردر مدار زير، مقاومت  - 147

.)بودن مولد نداريم

.ماند ثابت مي )1

.يابد افزايش مي )2

.يابد كاهش مي )3

.بسته به مقاومت دروني مولد، ممكن است افزايش يا كاهش يابد )4

A هاي در شكل زير قطب - 148 Bو  كدام عقربة مغناطيسي درست نشان داده شده است؟گيري  جهتو ) از راست به چپ(اند  به ترتيب كدام  

1( S وN   )1(و   

2( N  وS  و)1(

3( N  وS  و)2(

4( S  وN  و)2(

Fسيمغناطي نيروي - 149
وارد بر الكتروني كه در ميدان مغناطيسيB

سـرعتبـردار  جهـت  . در حركت است، در شكل نشان داده شده است

B(الكترون كدام است؟ 
روي صفحه وF

سو است درون(.

1( v
2( v




3( v
 4( دنتوانند درست باش مي 3و 2هاي  گزينه.

84و بار الكتريكي  mاي به جرم  ذره - 150 10 C  71را با سرعت 5 10 m
/

s
 0طيسي يكنـواختي بـه بزرگـي    هاي ميدان مغنا عمود بر خط 2/ T

10(، به حركت خود ادامه دهد، جرم آن چند گرم اسـت؟  ثابت اندازة سرعتبا اگر ذره بدون تغيير جهت و . كنيم پرتاب مي N
g

kg
 و از ميـدان

.)نظر شود مغناطيسي زمين صرف

1(  12  2( 2/1  3( 12/0  4( 012/0   
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موازي -)2(فيزيك 

هاي طراحي سؤال

بين ،مقاومت الكتريكي دارد 10مطابق شكل زير، قطعاتي از يك سيم فلزي يكنواخت را كه هر متر آن - 151
دقيقه چنـد 10گرماي توليد شده در اين سيم در مدت . كنيم بسته و به مولدي متصل مي Bو Aدو نقطة

3(كيلوژول است؟   فاقد مقاومت هستنداند،  تر رسم شده كه در شكل نازكهاي رابط  و سيم(.
1 (108     
2 (8/10   
3 (54  
4 (4/5   

2اعداداز راست به چپ ترتيب  به2Aو1Aمانيهاي آر آمپرسنج زير،در مدار  - 152 5/ A 3وA مقاومت معادل مدار و نيـروي. دهند را نشان مي
اند؟ كدام SIترتيب از راست به چپ در محركة مولد به

20و  20) 1

2 (20
21و 3

21و  20) 3

4 (20
20و 3

ترتيـب از بـه  2Rاختالف پتانسيل دو سر مولد و اختالف پتانسيل دو سـر مقاومـت   ،را افزايش دهيم2Rدر شكل زير، اگر مقاومت متغير - 153
.)سنج آرماني است ولت(كنند؟  راست به چپ چگونه تغيير مي

.يابد كاهش مي -.يابد كاهش مي) 1
.يابد كاهش مي -.يابد افزايش مي) 2
.يابد افزايش مي -.يابد افزايش مي) 3
.يابد افزايش مي -.يابد كاهش مي) 4

.وات توان ورودي دارد. . . به اندازة . .  .شكل مقابل، باتري مدار در  - 154
، صفر) 1( )1
2) (2 ( ،6
3) (1 ( ،6
، صفر) 2) (4

1R برابر بادر مدار شكل زير، مقاومت الكتريكي رئوستا  - 155    و توان خروجي مولدP ا به چند اهم برسانيم تامقاومت رئوستا ر. باشد مي
؟شود Pهمان با توان خروجي مولد برابر 

1( 2      
2( 5/0   
3( 4  
4 (8  

)2( فيزيك
ابتداي از ( جريان الكتريكي

توان در مدارهاي الكتريكي تا 
)پايان فصل

82تا  67هاي  هصفح

دقيقه 30 مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
.اند نداده پاسخيعادسواالتبهواستترعقبكانونبرنامةازهاآن

.هاي خود را يادداشت نماييد پس از هر آزمون نتيجة خود را با آزمون قبلي مقايسه كرده و پيشرفت
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اگر كليدها را يكي پس از ديگـري ببنـديم،. ها است ها مشابه و مقاومت دروني مولد برابر با مقاومت هر يك از المپ در مدار شكل زير، المپ - 156
كنند؟ ترتيب از راست به چپ، چگونه تغيير مي سنج آرماني و توان خروجي مولد به ولت عدد

.يابد افزايش مي -.يابد افزايش مي) 1
.يابد افزايش مي -.يابد كاهش مي) 2
.يابد كاهش مي -.يابد افزايش مي) 3
.يابد كاهش مي -.يابد كاهش مي) 4

18تواند تحمل كند ترين توان الكتريكي كه هر المپ مي ه و بيشها مشاب در مدار زير همة المپ - 157 W حداكثر توان مصرفي در مجموعـة. است
ها آسيب نبيند؟ طوري كه هيچ يك از المپ ها چند وات باشد به اين المپ

1 (24       2 (30  
3 (42  4 (48   

توان مصرفي در مقاومت داخلي مولد چند وات است؟. دهد شان ميولت را ن 18سنج آرماني  در مدار زير، ولت - 158
1 (2      
2 (3  
3 (4  
4 (6   

چند آمپر است؟ 5Rجريان عبوري از مقاومت. است 2Aبرابر 2Rدر شكل زير، جريان عبوري از مقاومت - 159
1 (2     
2 (8  
3 (4  
4 (16   

چند اهم است؟ Rوات باشد، 5/3ولت را نمايش دهد و توان خروجي باتري  3سنج آرماني  در مدار شكل زير، اگر ولت - 160
1 (7      
2 (5  
3 (6  
4 (4   

)شاهد(هاي گواه  سؤال

از راست به چـپترتيب  الكتريكي و توان مصرفي مقاومت بهين، دو برابر شود، جريان اگر اختالف پتانسيل دو سر يك مقاومت الكتريكي مع - 161
.)ساختمان مقاومت و دما ثابت است(شوند؟  چند برابر مي

4و  2) 4   4و  4) 3   2و  2) 2    2و  2) 1
مقاومت دروني و نيروي محركة ايـن مولـد بـر حسـب. نمودار توان خروجي يك مولد بر حسب شدت جريان گذرنده از آن مطابق شكل زير است - 162

ترتيب از راست به چپ كدام است؟ به SIواحدهاي 
12و  1) 1
18و  1) 2
12و  3) 3
18و  3) 4

.دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردپاسخ
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كند؟ ير ميچند اهم تغي Bو  Aاگر كليد بسته شود، مقاومت معادل بين دو نقطة . در مدار زير، ابتدا كليد باز است - 163
1 (0 25/

2 (0 5/

3 (0 75/

4 (1 25/

ترتيب از راست بـه چـپ ت آن بهبرحسب آمپر و جه Mبزرگي جريان در نقطة . دهد شكل زير، قسمتي از يك مدار الكتريكي را نشان مي - 164
كدام است؟

، پايين10) 1
، باال6) 2
، باال10) 3
، پايين6) 4

باشد؟ چند اهم باشد تا توان مصرفي در آن بيشينه Rدر مدار شكل زير، مقاومت  - 165
1 (12  
2 (8  
3 (4  
4 (2  

در همـان 2Rمصـرفي در مقاومـت   الكتريكي برابر انرژي  3در يك مدت معين، 1Rمصرفي در مقاومت الكتريكي در مدار زير، اگر انرژي  - 166
؟تواند باشد چند اهم مي 2Rمدت باشد، 

1 (9   2 ( 12 
3 (15   4 ( 24 

طالعي در خصوص آرماني يـا واقعـيا( كند؟ ولتاژ دو سر آن چگونه تغيير مي. دهيم را به تدريج افزايش مي 2Rمتغيردر مدار زير، مقاومت  - 167
.)بودن مولد نداريم

.ماند ثابت مي) 1
.يابد افزايش مي) 2
.يابد كاهش مي) 3
.بسته به مقاومت دروني مولد، ممكن است افزايش يا كاهش يابد) 4

چند اهم است؟ Rوات باشد، مقاومت  8در مقاومت دروني مولد برابر  مصرفيدر مدار زير، اگر توان  - 168
1( 2       
2( 4  
3( 6  
4( 8  

گذرد، چند آمپر است؟ ميآل  ايدهآمپر باشد، جرياني كه از مولد  2گذرد، برابر  اهمي مي 4زير، اگر جرياني كه از مقاومت شكل در مدار  - 169
1( 1       
2( 3    
3( 4  
4( 6  

،2، اگر توان خروجي مولد زيردر مدار شكل  - 170
1
چند ولت است؟ 3باشد، 3برابر توان ورودي مولد 5

1( 1
2( 2  
3( 3  
4( 4  
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عادي -)2(شيمي 

صورت صحيح انجام شده است؟ مقايسة آنتالپي پيوند در كدام گزينه به - 171
1 (3H [C C] H [C C]      2 (H [C O] H [O O]   

3 (H [O H] H [C H]     4 (3H [N N] H [N N]    

ميانگين آنتالپي پيوند درست انجام شده است؟كدام مقايسه در خصوص  - 172
1 (C وC  در اتيلن< C وC  2  در استيلن (C وO  در كربونيل< C وO در هيدروكسيل

3 (C وC  در سيكلوبوتان< C وC  4  در اتن (H وN  در آمونياك< H وO در متانول
Nميانگين آنتالپي پيوند - 173 H  782هـاي زيـر برابـر بـا     بر اين اساس آنتالپي كدام يك از واكـنش . كيلوژول بر مول است 391برابر با

كيلوژول بر مول است؟
1 (32NH(g) H(g) NH (g)   2 (33N(g) H(g) NH (g) 

3 (3 2NH (g) NH(g) H(g)    4 (3 3NH (g) N(g) H(g) 

116است؟  نادرستكدام گزينه  ،(II)و (I)با درنظر گرفتن دو ساختار - 174 12 1(O , C , H : g .mol )  

.با گروه عاملي موجود در گشنيز يكسان است (II)گروه عاملي تركيب) 1
داراي فرمول مولكولي و جـرم مـولي يكسـان (II)و (I)هر دو تركيب) 2

.ندهست
در شرايط يكسان، به دليل يكسان بودن نوع و(II)و (I)هر دو تركيب) 3

.ها، محتواي انرژي يكساني دارند تعداد اتم
يدي و هيدروكسيلترتيب گروه عاملي آلده به (II)و (I)هاي در تركيب) 4

.شود ديده مي
است؟  نادرستچند مورد از مطالب زير  - 175

.سوزد طور كامل مي ارز با آنتالپي واكنشي است كه در آن يك مول ماده در اكسيژن كافي به ارزش سوختي يك ماده هم) الف
.باشد ها مي ها و چربي از مواد كربوهيدراتيك تر از ارزش سوختي هر  ارزش سوختي پروتئين بيش) ب
.سوخت سبز در ساختار خود افزون بر هيدروژن و كربن، اكسيژن نيز دارد) پ
.باشند تر مي هاي هم كربن خود بيش ها از الكل ارزش سوختي آلكان) ت
1 (2  2 (1  3 (4  4 (3   

1kJكدام مقايسه در مورد اندازة آنتالپي سوختن مواد داده شده برحسب - 176 .mol  همة مـواد داده شـده در حالـت گـازي(درست است؟
.)هستند
1 (2 5 2 6 2 4C H OH C H C H   2 (2 4 2 6 2 5C H C H C H OH 

3 (2 6 2 4 2 5C H C H C H OH   4 (2 6 2 5 2 4C H C H OH C H 

sگرافيت(گرم  1از سوختن  - 177 ,(C، 32ترتيب  گاز هيدروژن و گاز متان در دماي اتاق به 55و 143، /79 . شـود  كيلوژول گرما آزاد مي /63
3به ازاي تشكيل  112شود؟  گرما آزاد مي kJتقريب چند رو، به گرم گاز متان مطابق واكنش روبه /2 1(C , H : g . mol ) 

2 42) H (g) CH (g) گرافيتC(s ,

1 (9 4/  2 (94  3 (151 0/  4 (15 1/

) 2(شيمي 
از ابتداي(در پي غذاي سالم 

آنتالپي، همان محتواي انرژي
است تا ابتداي سرعت توليد يا
مصرف مواد شركت كننده در

)واكنش از ديدگاه كمي
  83تا  63هاي  صفحه

دقيقه 20 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
:نويسيدخود را ب 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

.تر است تحليل آزمون و يادگيري از آن، از خود آزمون و تراز شما مهم
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كدام است؟kJترتيب از راست به چپ برحسب به(III)و (II)، (I)هاي  آنتالپي هر يك از واكنش ،با توجه به نمودار انرژي رسم شده - 178
2 3
2 6 4

1 3
2 2

I) C A B

II) A B C

III) C A B

 
 

 

1 (90  ،180  ،45  2 (90  ،180  ،45

3 (90  ،180  ،45   4 (90  ،180  ،45

6هاي زير به ازاي تبديل با توجه به واكنش - 179 P)4گرم فسفر /2 (s)) 5به فسفر پنتاكلريد(PCl (g)) شود؟ كيلوژول گرما آزاد مي چند

131(P g .mol )4 2 3 1
5 3 2 2

6 4 1148
116

P (s) Cl (g) PCl (g) H kJ

PCl (g) PCl (g) Cl (g) H kJ

    
    

 

1 (80 6/  2 (86 8/  3 (93  4 (96 2/

دهد؟ اي تهية آمونياك را به درستي نشان مي ر واكنش دو مرحلهكدام يك از نمودارهاي زير سطح انرژي مواد د - 180

1 (2        (

3      (4      (

Hبا توجه به نمودار مقابل، انرژي پيوند - 181 Cl برابر با چند كيلوژول است؟
1 (297        
2 (862  
3 (431  
4 (494  

5از واكنش مقداري گاز هيدروژن كه در شرايط استاندارد  - 182 60ليتر حجم دارد با مقدار كافي گـاز اكسـيژن،    /6 كيلـوژول گرمـا آزاد /5

O)يانگين آنتالپي پيوندم. شود مي H) برابر با چندkJ

mol
Hآنتالپي پيوندهاي(است؟  H وO O 1با يكايkJ .mol ترتيب برابر به

.)دهد و همة مواد در حالت گازي هستند واكنش در شرايط استاندارد رخ نمي. است 495و 436با
1 (291 5/  2 (583 75/  3 (462 75/  4 (925 5/

؟نيستكدام گزينه صحيح  - 183
.ن يك روش براي افزايش زمان ماندگاري مواد غذايي استنمك سود كرد) 1
.است  گهداري انواع مواد غذايي مناسبخشك و تاريك براي ن محيط گرم،) 2
.ها يك عامل طبيعي براي افزايش زمان ماندگاري است وجود پوست و پوشش ميوه) 3
.ها خواهد شد آناري و بهبود كيفيت حذف اكسيژن از محيط نگهداري مواد غذايي سبب افزايش زمان ماندگ) 4
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اي با فرمول به ماده  هاي آروماتيك خانوادة تركيبسرگروه  هاي هيدروژن اتمبه جاي يكي از كربوكسيل  گروه عامليبر اثر جايگزين كردن  - 184
.دارددر صنايع غذايي كاربرد . . .  به عنوان شود و يافت مي. . . توان دست يافت كه در  مي. . .    مولكولي

1 (6 6C H O- 8) 2  دهنده  طعم -بادام 6 2C H O- بازدارنده -فرنگي توت
3 (7 6 2C H O- 7) 4  نگهدارنده  -تمشك 6 2C H O- دهنده رنگ -ميخك

هاي زير صحيح هستند؟ چه تعداد از عبارت - 185
اين دو گاز در دماهايميان و انجام واكنش در دماي اتاق  2Oو 2N هايگاز توان علت عدم واكنش ه كمك سينتيك شيميايي ميب )الف
.را توجيه كردباال 
.شود نيز دو برابر ميواكنش ، سرعت انهسام در واكنش محلول نقره نيترات با محلول سديم كلريد، با دو برابر كردن فشار )ب
.خواهد شدواكنش باعث افزايش سرعت با افزودن آب به آن در واكنش فلز منيزيم با محلول استيك اسيد، افزايش حجم اسيد  )پ
.است ولي متغير نيستواكنش ترين عوامل موثر بر سرعت  جزء مهمدهنده  واكنشماهيت شيميايي مواد  )ت
1 (1  2 (2  3( 3  4 (4   

عبارت كدام گزينه درست بيان شده است؟ - 186
.دهد واكنش نميدر دماي اتاق با يك اسيد آلي محلول بنفش رنگ پتاسيم پرمنگنات ) 1
.آنزيمي است كه آن را كامل و سريع هضم كنداز مصرف كلم، كمبود علت نفخ بعضي از افراد بعد ) 2
.ريزد زنند و زنگار توليد شده در اين واكنش ترد و شكننده است و فرو مي مياشياي آهني در هواي مرطوب به كندي زنگ ) 3
3« تغييري در سرعت واكنش 3CaCOكردن پودر) 4 2 2 22CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) H O(l) CO (g)    « كند نمي  ايجاد .

است؟ نادرستكدام گزينه  - 187
.استبر سرعت واكنش در ارلن پر از اكسيژن، ناشي از اثر غلظت  الياف داغ آهن در هوا وسوختن اختالف سرعت واكنش ) 1
ناشـي از اثـردر همان دما ، KIاختالف سرعت واكنش تجزيه محلول هيدروژن پراكسيد در دماي اتاق و هنگام افزودن دو قطره محلول) 2

.استبر سرعت واكنش كاتاليزگر 
.استبر سرعت واكنش ناشي از اثر سطح تماس  ،گرد آنسوختن تكه زغال با يك ختن سرعت واكنش سو اختالف) 3
.استبر سرعت واكنش استفاده از كپسول اكسيژن در بيماران تنفسي جهت استفاده از اثر كاتاليزگر ) 4

است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از گزينه - 188
تـري سـالم نگـه دارد و هاي طوالني بوده كه بتواند مادة غذايي را براي مدتهايي  وجوي روش انسان همواره در طول تاريخ در جست) 1

.ذخيره كند
.باشد سود كردن مي گاري مواد غذايي تهية ترشي و نمكهاي افزايش زمان ماند از جمله روش) 2
نش تجزية سلولز كاغذ بسيار كنـددهد كه واك اين پديده نشان مي. شود هاي قديمي در گذر زمان زرد و پوسيده مي بسياري از كتاب) 3

.دهد رخ مي
.كند ها را بررسي مي هاي شيميايي و عوامل موثر بر آن اي از شيمي است كه علت انجام واكنش سينتيك شيميايي شاخه) 4

1مقداردر دماي اتاق، اتان گاز هرگاه در معادلة سوختن كامل  - 189 8/ g 52آب مايع وkJ  ،گرما آزاد شده باشدH واكنش(I) برحسبkJ

كدام است؟
2 6 2 2 2
2 2

2 7 4 6
44

I) C H (g) O (g) CO (g) H O(g) H ?

II) H O(l) H O(g) H kJ

    

   
1 (3120  2 (2856  3 (3384  4 (3076 

است؟ درستنابا توجه به شكل هاي داده شده، عبارت كدام گزينه  - 190

هـايبراي نگهداري طوالني مدت فراورده رو فاسد شدن مواد غذايي كندتر است، از اين ، در دماهاي پايين، آهنگ)الف(مطابق شكل ) 1
.كنندمنجمد ذخيره مي تحالبه  ها راگوشتي و پروتئيني، آن

؛ بـه همـين دليـل، نگهـداريكندهاي مربوط به فساد مواد غذايي را تأمين مي، نور، انرژي الزم براي انجام واكنش)ب(شكل  مطابق) 2
.دهدرا افزايش ميها  آنهاي  مايع در ظروف مات، مدت زمان نگهداري  روغن

ي با هوا دارند، به همين دليل قاووت كه مخلوط پودرهاي مغزهايتر بيش، سطح تماس گرد مواد نسبت به مغز آنها ،)پ(مطابق شكل ) 3
.شودها، فاسد ميخوراكياين خوراكي است، زودتر از خود مغز 

گاز اكسيژن، تمايل كمي به انجام واكنش با ديگر مواد دارد و بر اساس اين ويژگي، مواد غذايي در هواي آزاد و در معـرض اكسـيژن،) 4
.شونديرتر فاسد ميد
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موازي -)2(شيمي 

2با توجه به واكنش - 191 2 22 2 484H (g) O (g) H O(g) kJ   و با دانستن اين كه يكـي از گرماهـاي
572kJ ،572kJ ،422kJ 422وkJ   2متعلق بـه واكـنش 2 22 2H (g) O (g) H O(l)  ،اسـت

2Hهيدروژن و تشكيلگاز گرم  1سوختن  آنتالپي واكنشگرماي تبخير يك مول آب و  O(g)  ترتيـب از بـه
H)11در كدام گزينه آمده است؟  راست به چپ g .mol )

1 (44kJ  ،121kJ   2 (44kJ  ،242kJ

3 (44kJ  ،121kJ   4 (44kJ  ،242kJ

است؟ نادرستبا توجه به نمودار مقابل كدام گزينه  - 192
.است تر كمها  ها از آنتالپي فراورده دهنده واكنش آنتالپي) 1
0از اكسايش ) 2 561مول گلوكز مقدار  /2 6/ kJ شود آزاد مي گرما.
6به ازاي توليد) 3 2Oليتر /72 (g) در شرايطSTP، 140مقدار 4/ kJ شود مصرف مي گرما.
2COمول  6تفاوت آنتالپي ) 4 (g)  2مول 6باO (g) 2808با برابرkJ باشد مي.

است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از گزينه - 193
هاي شيميايي، اهميت پيوندهاي شيميايي و نقش انرژي غيير محتواي انرژي مواد در واكنشتها به يكديگر و  ل اتمغيير در شيوة اتصات) 1

.دهد ها را در گرماي واكنش نشان مي وابسته به آن
2معادلة) 2 436 2H (g) kJ H(g)  2دهد كه براي تبديل يك مولكول نشان ميH (g) اتـم  به دوH(g)  436مقـدار kJ انـرژي

.شود مصرف مي
.باشد هاي شيميايي مي گيري گرماي توليد يا مصرف شده در واكنش اندازه ،شود هايي كه در ترموشيمي دنبال مي يكي از هدف) 3
به كار بـردن ميـانگين آنتـالپي پيونـد ،اشتراكي متصل است هايپيوند هايي كه اتم مركزي به چند اتم كناري يكسان با در مولكول) 4

.تر است مناسب
شده است؟ انجامصحيح صورت  بهمقايسة آنتالپي پيوند در كدام گزينه  - 194

1 (3H [C C] H [C C]      2 (H [C O] H [O O]   

3 (H [O H] H [C H]     4 (3H [N N] H [N N]    

2« دربارة واكنشهاي زير  مورد از عبارتچند  - 195 4 22N O (g) NO (g) « اند؟ به درستي بيان شده
.واكنش مذكور گرماگير است) الف
.رنگ باالتر است اي رنگ نسبت به ماده بي سطح انرژي مادة قهوه) ب
.يابد مي افزايشواكنش  مخلوطرنگ  شدت شود، تر كمهر چه دماي واكنش و محيط پيرامون ) پ
.يابد افزايش ميدر فشار و دماي ثابت، حجم مواد پس از واكنش نسبت به شروع واكنش ) ت
 3) 4  2) 3  1) 2صفر) 1

ه است؟دش انجامكدام مقايسه در خصوص ميانگين آنتالپي پيوند درست  - 196
1 (C وC اتيلن  در< C وC  2  در استيلن (C وO  كربونيلدر < C وO در هيدروكسيل

3 (C وC  در سيكلوبوتان< C وC  4  در اتن (H وN  در آمونياك< H وO در متانول
Nنتالپي پيوندميانگين آ - 197 H  782هـاي زيـر برابـر بـا     بر اين اساس آنتالپي كدام يك از واكـنش . كيلوژول بر مول است 391برابر با

كيلوژول بر مول است؟
1 (32NH(g) H(g) NH (g)   2 (33N(g) H(g) NH (g) 

3 (3 2NH (g) NH(g) H(g)    4 (3 3NH (g) N(g) H(g) 

)2(شيمي 
از ابتداي(در پي غذاي سالم 

آنتالپي، همان محتواي انرژي
)است تا ابتداي غذاي سالم

  75تا  63هاي  صفحه

دقيقه 20  مدرسة برنامة كه استي آموزان شدان مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
.اند نداده پاسخي عادسواالتبهواستترعقبكانونبرنامةازهاآن

.تر است آزمون و تراز شما مهم تحليل آزمون و يادگيري از آن، از خود
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وجود در همة موارد نوشته شده، جزو تركيبات آروماتيك هستند؟آلي عمدة هاي  در كدام گزينه، تركيب - 198
رازيانه -گشنيز -زردچوبه -ميخك) 2  بادام  -ميخك -دارچين -رازيانه) 1

دارچين -زردچوبه -گشنيز -ميخك) 4  بادام  -رچيندا -زردچوبه -رازيانه) 3
است؟ نشدهچند مورد از موارد زير درست معرفي  - 199

6: هاي كربن به هيدروژن در بنزآلدهيد نسبت شمار اتم* 
7

هپتانون -2: نام مادة آلي موجود در ميخك* 
9: فرمول مولكولي مادة آلي موجود در دارچين*  8C H O

5: شمار پيوندهاي دوگانه در مادة آلي زردچوبه* 
   3) 4  2) 3  1) 2صفر) 1

116است؟  نادرست گزينه، كدام (II)و (I)با درنظر گرفتن دو ساختار - 200 12 1(O , C , H : g .mol )  

.با گروه عاملي موجود در گشنيز يكسان است (II)گروه عاملي تركيب) 1
داراي فرمول مولكولي و جـرم مـولي يكسـان (II)و (I)هر دو تركيب) 2

.هستند
نوع و يكسان بودنبه دليل ن، ر شرايط يكساد(II)و (I)هر دو تركيب) 3

.ها، محتواي انرژي يكساني دارند تعداد اتم
يدي و هيدروكسيلترتيب گروه عاملي آلده به (II)و (I)هاي در تركيب) 4

.شود ديده مي
؟است  نادرستچند مورد از مطالب زير  - 201

.سوزد ميطور كامل  ارز با آنتالپي واكنشي است كه در آن يك مول ماده در اكسيژن كافي به وختي يك ماده همارزش س) الف
.باشد ميها  ها و چربي كربوهيدراتاز مواد يك ارزش سوختي هر از  تر بيشپروتئين  ارزش سوختي) ب
.دسوخت سبز در ساختار خود افزون بر هيدروژن و كربن، اكسيژن نيز دار) پ
.باشند تر مي هاي هم كربن خود بيش ها از الكل آلكانارزش سوختي ) ت
1 (2  2 (1  3 (4  4 (3   

060آب 1kgدرصد بتواند 70سوختن اتانول با خلوصحاصل از انرژي از درصد  80اگر  - 202 C  بـهمصرفي ناخالص را تبخير كند، جرم اتانول
.)تأثير هستند ها در واكنش سوختن بي ناخالصي(چند گرم بوده است؟ تقريب برابر با 

)1 0 14 18/ J . g C ويژة آبc ،11368kJ . mol سوختن اتانولH 1 و
2 5 246 18C H OH , H O :g . mol (

)144 1/ kJ .molتبخيرآبH(
1 (157  2 (196  3 (100  4 (50  

1kJسوختن مواد داده شده برحسب آنتالپياندازة كدام مقايسه در مورد  - 203 .mol  همة مـواد داده شـده در حالـت گـازي(درست است؟
.)هستند
1 (2 5 2 6 2 4C H OH C H C H   2 (2 4 2 6 2 5C H C H C H OH 

3 (2 6 2 4 2 5C H C H C H OH   4 (2 6 2 5 2 4C H C H OH C H 

sگرافيت(گرم  1از سوختن  - 204 ,(C 32ترتيب  بهدر دماي اتاق ، گاز هيدروژن و گاز متان 55و 143، /79 . شـود  كيلوژول گرما آزاد مي /63
3به ازاي تشكيل  112شـود؟   گرمـا آزاد مـي   kJتقريـب چنـد   بـه رو،  مطابق واكـنش روبـه  م گاز متان گر /2 1(C , H : g . mol ) 

2 42) H (g) CH (g) گرافيتC(s ,

1 (9 4/  2 (94  3 (151 0/  4 (15 1/

هستند؟ نادرستموارد از مطالب زير دام در رابطه با ساختار گرماسنج ليواني ك - 205
.شوند، مناسب است هايي كه در حالت محلول انجام مي واكنش Hبراي تعيين) الف
.استفاده كرد اش متان از عناصر سازندهگاز واكنش تشكيل  Hتنتوان براي ياف از آن مي) ب
.تعيين كردتوان گرماي واكنش را در حجم ثابت به روش تجربي  به كمك آن مي) پ
.واكنش است Hارز با هم گيري شده توسط اين وسيله، گرماي اندازه) ت
پ -ب) 4  ت  -ب) 3  پ -الف) 2  ب -الف) 1



30:  صفحهرياضي يازدهماختصاصي 97 اسفند 17 آزمون -)5(پروژة 

كدام است؟kJبرحسبترتيب از راست به چپ  به(III)و (II)، (I)هاي  با توجه به نمودار انرژي رسم شده آنتالپي هر يك از واكنش - 206
2 3
2 6 4

1 3
2 2

I) C A B

II) A B C

III) C A B

 
 

 

1 (90  ،180  ،45  2 (90  ،180  ،45

3 (90  ،180  ،45   4 (90  ،180  ،45

6هاي زير به ازاي تبديل با توجه به واكنش - 207 P)4گرم فسفر /2 (s)) 5به فسفر پنتاكلريد(PCl (g)) شود؟ چند كيلوژول گرما آزاد مي

131(P g .mol )4 2 3 1
5 3 2 2

6 4 1148
116

P (s) Cl (g) PCl (g) H kJ

PCl (g) PCl (g) Cl (g) H kJ

    
    

 

1 (80 6/  2 (86 8/  3 (93  4 (96 2/

دهد؟ اي تهية آمونياك را به درستي نشان مي اكنش دو مرحلهو زير سطح انرژي مواد دركدام يك از نمودارهاي  - 208

1 (2 (

3 (4 (

Hبا توجه به نمودار مقابل، انرژي پيوند - 209 Cl  چند كيلوژول است؟برابر با
1 (297      
2 (862  
3 (431  
4 (494  

5از واكنش مقداري گاز هيدروژن كه در شرايط استاندارد  - 210 60 ،اكسـيژن گـاز  ليتر حجم دارد با مقدار كافي  /6 ل گرمـا آزادكيلـوژو  /5

O)آنتالپي پيوندميانگين . شود مي H)  چندبرابر باkJ

mol
Hآنتالپي پيوندهاي(است؟  H وO O 1يبا يكاkJ .mol ترتيب برابر به

).دهد و همة مواد در حالت گازي هستند واكنش در شرايط استاندارد رخ نمي .است 495و 436با
1 (291 5/2 (583 75/

3 (462 75/4 (925 5/



  31:   صفحهرياضييازدهم   اختصاصي 97 اسفند 17آزمون  -) 5(پروژة 

.ها دقت كنيد هاي زير، به شماره سؤال گويي به سؤال در هنگام پاسخ دانش آموزان گرامي، لطفاً: رخواهينظ

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؟:تلفنيتماس 
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
.گرفتتماس ) 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 10بيش از ) 4             دقيقه          10تا   5بين ) 3 دقيقه 5دقيقه تا   3) 2    يك دقيقه تا سه دقيقه           ) 1

تماس پشتيبان با اوليـا
 شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
.بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است) 1
.وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت بله،هنگامي كه با من گفت) 2
.باشددانم،شايد تماس گرفته  نمي) 3
.من تماس نگرفته است يايشان هنوز با اوليا،خير) 4

ريزي بررسي دفتر برنامه
دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟  تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -292
. ام را با دقت بررسي كرد ريزي پشتيبان من دفتر برنامه) 1
.ام را بررسي كرد ريزي من دفتر برنامهپشتيبان ) 2
. ام را بررسي نكرد ريزي پشتيبان من دفتر برنامه) 3
. ريزي ندارم من دفتر برنامه) 4

كالس رفع اشكال
آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -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
.پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند) 4

شـروع به موقع
شود؟ شروع مي به موقـعي شما  ن در حوزهآيا آزمو -294
.شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1
.شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2
.شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3
.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

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
شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
.شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي يبله، افراد متأخر ابتدا متوقف م) 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 ميي ترك حوزه داده  بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1

گاه خير، هيچ) 4    به 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


