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 در كدام گزينه ذكر شده است؟  ترتيب به، »كردن تعبيه – غايت –طوع  - متعصب –ه شتبِم«معناي صحيح واژگان  - 1

   جاسازي كردن – فرجام –توانايي  – خشمگين –شده  اشتباه )2  ساختن -  نهايي –بند  گردن – غيرتمند –كننده  اشتباه )1
   كردنتهيه –نهايي –بند  گردن – خشمگين –شده  اشتباه) 4  جاسازي كردن – فرجام – اريبرد فرمان – غيرتمند –ده كنن اشتباه )3

 : جز بهمعاني مقابل تمام واژگان درست است،  - 2
   شاب: شيخ، پير) 4  صباحت: زيبايي، جمال )3  ن: توانگري، ثروتتمكّ )2  پاليز: باغ، جاليز )1

 وجود دارد؟  اماليي غلطدر كدام گزينه  - 3
  جاني كه تو را يافت به قالب چه نشيند / مرغي كه تو را شد ز نشيمن چه نويسد  )1
  كاريت  ها دارد ز روزن خانة معماريت / تا چه بر قالب زند بهر تو غالب خنده )2
  خورم / دست كوته را تنور رزق چاه بيژن است  ها مي ناني به دست آرم چه خون تا لب )3
  ما همه روشن است / كه بر آن همه غالب اين يك تن است  به پيش دل) 4

 از كيست و مطالب آن چگونه تدوين شده است؟ » الي المعاد أالعباد من المبد مرصاد« - 4
  سنايي، نظم ) 4  ، نثر همراه با نظم سنايي )3   نظمالدين رازي،  نجم )2  الدين رازي، نثر همراه با نظم  نجم )1

 بهره جسته است. » نما متناقض«بيت . . . . از آراية  جز بهشاعر در همة ابيات  - 5
  شب وصل در قفا دارد  ،بسوز محتشم از آفتاب نقد و بساز / كه روز هجر )1
  تا سرافرازم به داغ بندگي كرده است عشق / هست در زير نگين ملك سليماني مرا  )2
  بلي هم اين و هم آنم ،مهست ،قدح دستم / نگويم نيستم من آن هشيار سرمستم كه نبود بي )3
  روحي گرانجانم  سبك ،رمسي بازم / سبكساري گران دستي جهان تهي ،سراندازي سرافرازم) 4

 هر دو آراية مقابل كدام بيت درست است؟  - 6
  جام زرين دست سيمين / چنان چون دست خسرو دست شيرين (ايهام، تلميح) شگرفت )1
  ركه پير آيد به اين منزل، جوان آيد برون (كنايه، پارادوكس) ساية ميخانه صائب از سر ما كم مباد / ه )2
  كوثر ببين (استعاره، تشبيه)  ةنگر، سرچشم كشيد / جلوة طوبي لعلشهر كجا نقّاش نقش قامت و  )3
  هزار سال پس از مرگ من چو باز آيي / ز خاك نعره بر آرم كه مرحبا اي دوست (مجاز، تضمين) ) 4

 درست است؟ » چو مگس هست زدن هم بار / سامان به سر دست ،گر نيست مرا در حرم تنگ شكر«هاي بيت  ايهكدام گزينه در مورد آر - 7
  ايهام تناسب، تشبيه، تشخيص، استعاره )2  استعاره، تشبيه، تشخيص، اسلوب معادله  )1
  تضاد، تشبيه، اسلوب معادله، ايهام تناسب ) 4    ايهام، ايهام تناسب، كنايه، استعاره )3

 شود؟  ديده ميها  بيت ترتيب در كدام به» تشبيه، ايهام تناسب، تناقض، كنايه، اسلوب معادله«هاي  يهآرا - 8
  چون خانة حباب است ،شادماني يمن داري در ملك عشق باب است / بد الف) گر آه و ناله

  توان خواست از دوستان شراب است  ب) چشمت به خون عاشق گر تشنه است سهل است / چيزي كه مي
  ت خضر آب بقا سبك نيست / آبي كه خوشگوار است از چشمة سراب است ج) با بار منّ

  د) تو پادشاه حسني مشمار بوسه بر ما / زيرا كه عيب شاهان دانستن حساب است
  هـ) محنت چو گشت عادت، جور فلك چه باشد؟ / چون تن به بند دادي، زنجير موج آب است 

  ج، الف، ب، د، هـ) 4  ب، ج، الف، د، هـ )3  ، ج، هـد، ب، الف )2  هـ، الف، ج، د، ب )1
 . . .  جز بهها نقش تبعي وجود دارد،  در همة گزينه - 9

   تقديررا نكو بكن  رفتنتبنشين با وزير خويش خرَد /  )1
  كار / كه در برابر چشمي و غايب از نظري خود چه لعبتي اي شهسوار شيرينتو  )2
   سي / خدمت ما برسان سرو و گل و ريحان راگر به جوانان چمن باز ر اي صبا )3
  زنجير نبود  ةترم از حلق كردم / هيچ اليق من ديوانه چو زلف تو رها مي) 4
 است؟  متفاوتها  گزينه سايردر كدام گزينه نقش دستوري ضمير پيوسته با  -10

  وز سخن گفتنش چنان مستم / كه ندانم جواب گفتارش  )1
  به حسرت نگرانت   و شنودي / وز دور من خسته هر لحظه تو را با دگران گفت )2
  غريق بحر مودت مالمتش مكنيد / كه دست و پا بزند هر كه در ميان ماند  )3
  ها  رنجي ما را برسد شايد / چون عشق حرم باشد سهل است بيابان تگر در طلب) 4

  
  

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر          
  بوده است؟ 10ملكرد شما در آزمون قبل چند از ع         
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف        

 

  )2فارسي (
  ادبيات غنايي

  ادبيات سفر و زندگي
)، ذوق لطيف(در كوي عاشقان

  85تا  51ي ها صفحه
  )2نگارش (

): 2گسترش محتوا (
  شخصيت

  69تا  54ي  صفحه

دقيقه 15  )2(فارسي

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   
 

         
ان از منابع قديمي استفاده نكنيد.هاي اساسي در كتاب فارسي نظام جديد آموزشي، به هيچ عنوبا توجه به تفاوت  
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 . . .  جز بهها يكسان است؛  در همة گزينه شده نقش ضميرهاي مشخص -11
  رخ ساقي و لب جام افتاد با  مابيني / كار  مشد اي خواجه كه در صومعه بازآن  )1
  از راه مبر / كه اگر دم زنم از چرخ بخواهد كينم  مبندة آصف عهدم دل )2
  بشوييد حق به دست شماست  هبه باد مچنين كه صومعه آلوده شد ز خون دلم / گر )3
  ازم گر آورند بازش بان ببازم / شكرانه ج گذاشت مآن يار نازنينم زار) 4
 ؟ آمده استكدام گزينه درست  ، درشده در بيت زير مشخص نقش كلمات -12

 »را پارسابده بشارت رندان  ساقيعمرند/  بخشندگان، گوپارسيخوبان «
  متمم -مفعول - نهاد - صفت )2     اليهمضاف -منادا - مسند - اليهمضاف )1
  صفت -نادام -مسند - صفت) 4    صفت -مفعول -نهاد - مسند )3
 هاي مشخص شده در عبارت زير كدام است؟  نقش واژه -13

رفت. موالنا در آن  آمد و باز از اتاق بيرون مي مي پدربه بالين  تابانه ، هر دم بيفرزند موالنا، »سلطان ولد«و  دبودن قرار بيخويشان و پيوستگان، بسيار نگران و «
  » را سرود.خود عمر غزل آخرين حال 

  اليه، مفعول اليه، مضاف معطوف، مضاف )2    اليه، مفعول ، مضافمعطوف، بدل )1
  اليه، متمم، مفعول  معطوف، مضاف) 4    معطوف، بدل، متمم، مفعول )3
 قرابت دارد؟» ايم / باز همان جا رويم، جمله كه آن شهر ماست ايم، يار ملك بوده ما به فلك بوده«بيت مفهوم كدام بيت با  -14

  عدي / كه بنيادش نه بنياديست محكم منه دل بر سراي عمر س )1
  دوستان خوش باش و خرم  به روياگر داني كه دنيا غم نيرزد /  )2
  شود كم غنيمت دان اگر داني كه هر روز / ز عمر مانده روزي مي )3
  بال بگشا و صفير از شجر طوبي زن / حيف باشد چو تو مرغي كه اسير قفسي ) 4
 با كدام بيت زير قرابت دارد؟ » پذيرفت ايمان وصل بود كه خوب و بد را به عنوان مشيت الهي مي شائبة بي هر عصب به منبع«عبارت مفهوم كلي  -15

  چنان از طرح وضع ناپسند خود گريزانم / كه گر دستم دهد از خويش هم سازم جدا خود را  )1
  وفا خود را  ترسم كه با چندين وفاداري / شود الزم كه پيشت وانمايم بي گر اين وضع است مي )2
  بايست كرد اول به اين حرف آشنا خود را  / نمي يدار چو از اظهار عشقم خويش را بيگانه مي )3
  آنچه سعي است من اندر طلبت بنمايم / اين قدر هست كه تغيير قضا نتوان كرد ) 4
 شود؟  مفهوم بيت زير، از كدام بيت دريافت مي -16

  » ز اول، رنگ اين ويرانه، ويران ريختنداز سر تعمير دل بگذركه معماران عشق / رو«
  مي پي تعمير گهر باش يگرامي نشود دل / از گرد يت ،درد و غم عشق بي )1
  دار گهرهاي راز را   رود به باد ز افشاي راز عشق / صائب نهفته سر مي )2
  مكن تقصير در تعمير دل تا دسترس داري / كه هركس هرچه دارد از براي ديگري دارد  )3
  موج تيغ از اين دريا بخاري برنخاست  غير/ در محيط عشق سرها رفت بر باد فنا  )4
 ؟ نداردكدام بيت با عبارت زير تناسب معنايي  -17

   »شيخ گفت: يا عبدالكريم، حكايت نويس مباش، چنان باش كه از تو حكايت كنند!.«
  چو مردي نه بر گور نفرين كنند/ چنان زي كه ذكرت به تحسين كنند  )1
  نيامد كس اندر جهان كاو بماند / مگر آن كز او نام نيكو بماند  )2
  ت و نام نكو يادگار كرد فظالم بمرد و قاعدة زشت از او بماند/ عادل بر )3
  كشد / هركس حكايتي به تصور چرا كنند  معشوق چون نقاب ز رخ در نمي) 4
 ؟ نداردكدام رباعي با بقيه تناسب معنايي  -18

  دارد سود  چو ما كشت و درود / غم خوردن بيهوده نميضا بسي قدهقان  )1
  ها همه بود  پركن قدح مي به كفم در نه زود / تا بازخورم كه بودني

  چه داري تيمار / وز فكرت بيهوده دل و جان افگار  دوستاز بودني اي  )2
  اند اول كار خرّم بزي و جهان به شادي گذران / تدبير نه با تو كرده

  دانند  ش ز من چرا ميبدقضا چو بي من رانند / پس نيك و  قلمبر من  )3
  دي بي من و امروز چو دي بي من و تو / فردا به چه حجتم به داور خوانند 

  عنايت تو يك برگ گياست  پيشچه صحرا صحراست / در  ارعصيان خاليق ) 4
  هرچند گناه ماست كشتي كشتي / غم نيست كه رحمت تو دريا درياست 

 تناسب معنايي دارد؟ » در حضرت كريم، تمنّا چه حاجت است؟ /ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست«نه با بيت كدام گزي -19
   آن شد كه بار منت مالح بردمي / گوهر چو دست داد به دريا چه حاجت است )1
  محتاج قصه نيست گرت قصد خون ماست / چو رخت از آن توست به يغما چه حاجت است )2
   داندت وظيفه، تقاضا چه حاجت است بخش يار / مي چو لب روحاي عاشق گدا  )3
  اكساري / اين شيوه يادگارست از روزگار طفلي خاي عافيت تمنّا مگذر ز ) 4
 مفهوم كدام گزينه با مفهوم بيت زير تناسب دارد؟  -20

  » نيست جانش محرم اسرار عشق / هركه را در جان غم جانانه نيست«
  گفت به كس / مگر آن يار كه او محرم و مرهم باشد  رمز اسرار خدا را نتوان )1
  كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرُست / چرا به دانة انسانت اين گمان باشد  )2
  خواجه درد نيست وگرنه طبيب هست   ر به حالش نظر نكرد / ايعاشق كه شد كه يا )3
  انم باشد گر تو را خاطر ما نيست خيالت بفرست / تا شبي محرم اسرار نه) 4
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 ّلتو األدقّ في الجوابِ  ل ن األصحة رجمةعين أو إلي العربي27 -21(  م:(  
21- »جلْإن تَتَّقوا اهللاَ يلَكم فُرقاناً ع :«  

  دهد! تشخيص حق از باطل را قرار مي(نيروي) كساني كه از خدا پروا كنند، برايشان ) 1
  دهد! تشخيص حق از باطل را قرار مي )نيروي(از خدا پروا كنيد، برايتان  اگر) 2
  حق از باطل را قرار داده است!جداكنندة (نيروي) خداوند براي آنان كه تقوا داشته باشند،  )3
 حق از باطل را قرار خواهد داد! ةجداكنند )نيروي(اگر از خدا پروا كنيد، براي شما ) 4

22- »ال ي نودج هم!هؤالءن بالدعونَ عاألعداء و يداف حبونَ أمامنس :«  
  كنند! كنند و از كشورشان دفاع مي نشيني نمي اين سربازان در مقابل دشمنان عقب) 1
  كنند!  كنند و از كشور خويش دفاع مي نشيني نمي اينان سربازاني هستند كه در برابر دشمنان عقب) 2
  كنند!  نشينند و از ميهن خود دفاع مي ن عقب نمياين سربازها هستند كه در مقابل دشم )3
 كنند! نشيني نمي كنند و در مقابل دشمنان خويش عقب ها همان سربازاني هستند كه از وطنشان دفاع مي اين) 4

23- »نها أَلّا يسبقهم علّم آدابحضَرِ المتَعلّمِ في ملمأنّ ل لماءن الكُتُب الّتي قَد أَلَّفها العن إساءةِ األدبِ! تَعلّمنا مع جتنببالكالمِ و ي«:  
ادبي  گيرنده در محضر معلم آدابي است، از جمله اين كه سخن او را قطع نكند و از بي گيريم كه براي ياد اند ياد مي را تأليف كرده  هايي كه دانشمندان آن از كتاب) 1

  دوري نمايد!
ادبي  گرفتيم كه در حضور معلّم، يادگيرنده آدابي دارد، از جمله اين كه در حرف زدن از او پيشي نگيرد و از بي اند ياد هايي كه علما آن را تأليف كرده از كتاب) 2

  دوري كند!
از او  آموز در محضر معلم بايد آدابي را رعايت كند، از جمله اين كه در حرف زدن دهند كه دانش اند به ما ياد مي را تأليف كرده هايي كه دانشمندان آن  كتاب )3

  ادبي اجتناب كند! پيشي نگيرد و از بي
 ادبي دوري نمايد! اند ياد گرفتيم كه يادگيرنده را در حضور معلم آدابي است كه بايد سخن او را قطع نكند و از بي را تأليف كرده هايي كه دانشمندان آن  از كتاب) 4

  »:  أجر العاملِ! نْعملَ به ال ينقص م علَّم علماً، فَلَه أجرُ منْ منْ« -24
  شود! كند را دارد در حاليكه از پاداش عمل كننده كم نمي هركسي دانشي را ياد بگيرد، پاداش كسي كه به آن عمل مي) 1
  كند! كننده كم نمي كسي كه دانشي را ياد داد، پاداش هركسي كه بدان عمل كرده است را داراست در حاليكه از پاداش عمل) 2
  گردد! ا آموزش داد، پاداش آن كس كه بدان عمل نموده است را دارد در حاليكه از پاداش عمل كننده كاسته نميهركس دانشي ر )3
 كند! بدان براي اوست در حاليكه عمل كننده از پاداش كم نمي عمل كنندةهركس دانشي را ياد گرفت، پاداش ) 4

  عين الصحيح:  -25
  آموز در حضور معلمش آدابي وجود دارد،  براي هر دانش» : آداب،لجميع الطّالبِ في محضَرِ معلِّمهم «) 1
2 (»،بٍ و احترامالمعلّم بِأَد سوا أَمامجلها أن ياز موارد مهم آن اين است كه در مقابل معلم با ادب و احترام بنشينند، »: أهم  
  صحبت نكنند، و با كسي كه پشت سرشان هست»: ،خَلفَهمو ال يتكلّموا مع الّذينَ « )3
 آموزان شلوغ آگاه خواهند شد! آموزان به آن پايبند باشند، دانش دانش همةاگر »: إن يلتزم كلّ الطّالبِ بها فَسوف يتَنَبه الزُمالء المشاغبونَ« )4

  عين الصحيح:  -26
ها بوي بد منتشر  ، از آنها درختان رشد كردند عضي از جنگلكه در ب هنگامي»: يوانات!إذا نَمت في بعضِ الغابات األشجار انتَشَرت منها رائحةٌ كريهةٌ تَخنقُ الح«) 1
  كند!  شود كه حيوانات را خفه مي مي
  اش برويد!  هايش بر تنه شناسم كه ميوه در طبيعت درختي از درختان را نمي»: عرف شجرة في الطبيعة تنمو أثمارها علي جذعها!أما كنت من األشجار «) 2
  كرد!  اي كار مي كشاورزي را كمك كردم آن كشاورز در مزرعه»: اعدت مزارِعاً، المزارع يعمل في مزرعة!س« )3
 ترين بازيكنان است!  آورد، بازيكن اين تيم است، زيرا او قوي كسي كه ما را به شگفت مي»: من يعجبنا العب هذا الفريق ألنّّه أقوي الالعبين!«) 4

  :»كند! دهد با ديگران صحبت مي وقتي معلم درس مي آموز اخاللگر دانش« -27
  يتَكلَّم طالب مشاغب مع اآلخَرينَ عندما يدرس المعلّم!) 2  بة المشاغبةُ مع غيرها عندما تُدرس المعلّمة!تَتَكلَّم الطّال) 1
 بةُ مع اآلخرينَ عندما درست المعلّمة!مت التّلميذةُ المشاغتَكلَّ) 4  التّلمليذُ المشاغب تَكَلَّم مع غَيرِه عندما يدرس المعلّم! )3

28-  : ! عالم ينتَفَع بِعلمه، خَيرٌ منْ«عين الصحيح في مفهوم العبارةِ التّاليةِ عابد ألف «  
1 (!قكدن صال م ،قكدن صم االنسانِ المنافق!) 2    صديقُك ال خَيرَ في ود  
!نّأفضَلُ النّاسِ أَنفَعهم لل ت االجتماعِفي طبقا )3   أحسن إلي النّاسِ، تَستَعبد قُلوبهم! ) 4  اسِ
  
  
 

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

  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        

 

 )2عربي، زبان قرآن (
  

فی َمحضِر الُمعلِِّم 
 َعجائُب األشجاِر 

  (متن درس) 
  42تا  17هاي   صفحه

دقيقه 15

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   
 

         
  دهد.آموز است و بعد از گذشت چند هفته، فيلمي از عملكرد دانش آموز را ارائه ميريزي مانند فيلم جداول هفتگي دانشدفتر برنامه
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  حسبِ الحقيقة:  أالخطعين  -29
1 (ه كَمبينَ أنْاَلحرُ الالعي الفريقِ فَيأمربم و !   يلعبوا دورهم الخاص في ساحةِ المسابقةِ
2 (الّذي ي وه تَفَرِّجاَلم!   ذهب إلي المالعبِ لمشاهدةِ المباراةِ الرّياضيةِ
3( الوحيد الشَّخص والمرمي ه ال حارِس ستخداملَه ا وزجيدينِ في كُرةِ القَدم!الّذي ي  
 كُرَةِ القَدمِ يسبب عدم قبولِ الهدف! ل نوع منَ األخطاء في رياضَةِالتَّسلُّ) 4

   لتّعريف؟ما هو الصحيح في ا -30
  نوع من األخطاء في كرةِ القدم يسبب قبول الهدف: (التُسلُّل) )2    الدوران و اإلجتماع حول شئِ: (االلتفات)) 1
  حول المزرعة لحماية محاصيل من الحيوانات: (السياج)) 4  الّذين في الملعب يشاهدون المباراة: (المتَفرِّحون) )3

 أجِقرأ النّا التّالي ثم بما 35-31ب عن األسئلة (ص (يناسب النّص :  
بة و المثيرةِ لإلعجابِ. في النّهار رؤيتُه سهلةٌ. تكونُ هذه اللَّبونةُ عادة نحيفَةَ الجِسمِ، كب السنجابحبنَ القوارض (جوندگان) المنِ و في الرَّبيعِ مةَ األعيتَغَذّيرَةَ الذَّنَبِ، واسعيي 

شَراتو ا السنجاب علي الحلزّهورِ و في الص ذورٍ مثل الجوزِ و البلّوطيتغذِّي علي ب و في الخريف و الشّتاء تَغذَّي علي الفواكهي يالّذي يفف!خَزَنها في الص  
اللّون و رماديةُ اللّون عادةً. ال تُشاهد السناجب في  حمراء بالسناج و األرضيةُ. لشجريةُنواع رئيسيةٍ منها الطّائرةُ و اأي نوعٍ تُصنَّف إلي ثالثةِ ئتالسناجِب أكثرُ من م

القارةِ القطبيةِ الجنوبيةِ. تخزينُ البذورِ عادةٌ ضروريةٌ للعديد من أنواعِ السناجِب و بهذا يشارِك  ستراليا، غينيا الجديدة، مدغسقَرَ (ماداگاسكار)، أمريكا الجنوبية ووأ
في األرضِ أو المخبوء داخل جذوعِ  المدفونَطعامه  كينتاج الكثيرِ منَ األشجارِ في الغابات، في الحقيقة قد يفقُد هذا الحيوانُ الذّإكلٍ غيرِ مباشرٍ في السنجاب بش

ذا معظم غابات البلّوط هبشجرةٍٍ جديدةٍ. ل بذورال تَبدلَتزنِ األرضي قد و بعض األحيانِ قبلَ استخراجِ طعامه منَ المخ، األُخريناجِبِ شجارِ بِسببِ اللّصوصِ منَ الساأل
  السناجبِ و تُعتَبرُ هذه الحيوانات مهِمة جداً لنُمو الغابات!ا إيرانَ و أيضاً امريكا من عمل مغرب بلدن

:  الخطأعين  -31   عن السناجِبِ
  عةً منَ األدوارِ، مثل اللّص، و البستاني!تَلعب مجموعةً متنوِّ) 2  ذَّي السناجِب علي البذورِ!في كثيرٍ من أيامِ السنةِ تَتَغَ) 1
3( ! !في النَّهارِ ال في اللّيلِ كما تَفعلُ غالبيةُ الحيوانات اللّ تَنتَقلُ) 4  تَنتشرُ السناجب في القارات السبعةِ إلّا القارةِ القطبيةِ الجنوبيةِ  بونةِ

  : الخطأعين  -32
1 (نجابشاهدتَه! السبارِ مكثيرٌ من األطفالِ و الك بحةِ يبحبالم يواناتنَ الح2  م (ه!ينسي الستَخزينِ طَعامها لمكانَ أكثرِ المخازن الّتي أوجد نجاب  
3( !  لسناجِب أكثرُ من مئتي نَوعٍ!ا) 4  يخزنُ السنجاب البذور داخلَ جذوعِ األشجارِ و تَحت التّرابِ

  نُ البذور . . . في تكميل هذه العبارة: إنَّ السنجاب يدفَ الخطأعين  -33
!) 2  ) ليتمتَّع بها حينَ اشتداد البرد و صعوبةِ تَهيئةِ الغَذاء فيه!1   و ال يعرِف طريقاً آخرَ لتخزينِ المواد الغذائيةِ
3(  ذورالب تُصبحمارها الطّازجةِ!لن ثرةً فيأكُلَ مثمنَ األشجارِ!) 4  شجرةً مباشرة في انتاجِ الكثيرِ مغيرَ م شارِكو ي 

  جوابه في النّص؟ ليسأي سؤالٍ  -34
  كم انواع السناجب؟! ) 2    أينَ تعيش السناجب؟! ) 1
 ! أي نوعٍ منَ السناجبِ أفضلُ؟) 4    كيف يكونُ هيكلُ السناجب؟!  )3

  عينِ الصحيح عن الكلمات:  -35
  ول و صفةٌ للطّعام!المفعاسم »: المدفون«) 2  فعلٌ له حرفانِ زائدانِ و مصدره تغذية!»: يتَغذَّي«) 1
 !تَبدلَت: فعلٌ ماضٍ و مصدره: تبديل) 4         !اسم التَّفضيل و جمعه : اآلخرون»: األخري« )3

  عين عبارة كلّ أسماءها معرفة:  -36
  دة و المحبة!صبح كاألخ الشّفيق، يحرص علي المومن األصدقاء من ي) 2  ثوري يا نفس علي الظّالمين حتي يأتيك النّصر المبين من اهللا!) 1
 أتعرفين السماوات و األرض و أنَّهما كانتا ملتصقتين ثُم فصل اهللا بينهما!) 4  »أرسلنا إلي فرعون رسوالً فعصي فرعون الرّسول« )3

  العبارة الّتي جاء فيها نوعان من المعارف: عين  -37
  جندي سابور من معالم أثرية و أكبر مكتبة في خوزستان!) 2  األم صديقةٌ تُربي األوالد علي تربية صحيحة!) 1
 توائية!شجرة تنمو في الغابات األس الخانقةالشّجرة ) 4  السعادة فريق سجلَ عشرين هدفاً في المسابقات و ذهب إلي النّهائي! )3

  عين الجملةَ الشّرطية:  -38
1 (الّا وقد خص ن عام2    !ما م (!لعظَمته كُلُّ شيء يا من تواضَع  
!إذ قال ربك للمالئكةِ إو «) 4  إذا كثر العالم علمه، استنكف الجاهل أن يتَعلَّم! )3  »نّي جاعلٌ في األرض خليفةً

  لم:المضاف اليه فيها اسم الع ليسعين عبارةً  -39
  في طريقي شاهدت أم سعيد فساعدتها!) 2    !ةالقديميثار معبد كردكال أحد اآل) 1
 ن ال يكذبون في حياتهم! ارحمالعباد ) 4    رأي زميل أسد نتيجةِ كذبه!  )3

  عين ما فيه المعارِف أكثُر من الباقي:  -40
  يصيرُ الجو في أردبيل في الشتاء القادم بارداً جداً!) 2  سجلَت إيرانُ رقماً قياسياً في االنتخابات النِّفطيةِ!) 1
3( !  العنب البرازيلي تختلف عنِ األشجارِ الموجودةِ في العالَمِ!) 4  الخبزُ شجرةٌ تنمو تدريجياً في الغابات األستوائيةِ
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 بر كدام مورد بوده است؟  اسالم اند و تأكيد بيشتر ر دين اسالم به بيان امام باقر (ع) كدامهاي استوا سه مورد از زيربناها و پايه -41
  حج –خمس و نماز و حج  )2    واليت  –خمس و نماز و واليت  )1
   حج –نماز و روزه و حج ) 4    واليت  –نماز و روزه و واليت  )3
 ؟ كدام استزدگي  گاه مبارزه با غرب و غرب تكيه ،رمودة امام خميني (ره)و به ف بار اختالف ميان مسلمانان چيست يكي از نتايج زيان -42

  فرهنگ اسالمي  –ها  آن  م و مذاهب اسالمي و ايجاد دشمني ميانامعمولي اقو اتبزرگ جلوه دادن اختالف )1
  اديانحقيقت  ايمان به –ها  هب اسالمي و ايجاد دشمني ميان آنادادن اختالفات معمولي اقوام و مذ  بزرگ جلوه )2
  اديانايمان به حقيقت  –كشورهاي بزرگ اسالمي به كشورهاي كوچك در سدة اخير  تجزية )3
  فرهنگ اسالمي  –كشورهاي بزرگ اسالمي به كشورهاي كوچك در سدة اخير  تجزية) 4
 د؟ نبخش حقق مياند و كدام غايت را ت است، كدام هنمودارسال اسباب و وسائطي كه خداوند متعال به معيت رسوالنش براي تحقق احكام اجتماعي اسالم،  -43

1( »الميزانَالك و قَد« - » تاب اُ وكفُروا بِهروا اَن ي2  »م( »الميزانَالك و النّ« - » تاب قوميلسطبِالق اس«  
  »مروا اَن يكفُروا بِهاُ و قَد« - »  اليةِالصوم و الوِ «) 4  »اس بِالقسطليقوم النّ« -» اليةِو الوِ الصومِ« )3
44- كدام است مشخص شود بايستمي» ؟در چه مسيري بايد حركت كندجامعة اسالمي پس از رحلت رسول خدا (ص)، «لين موردي كه در پاسخ به سؤال او ،

 كند؟  باره، باطل اعالم مياين فرض را در كدامجانبة قرآن كريم، و هدايتگري همه
  باره سكوت كرده است. قرآن در اين - نان بر عهدة كيست؟ ا (ص) رهبري مسلمابعد از رسول خد )1
  ها را اعالم كرده است.  قرآن پايان تمامي مسئوليت - بعد از رسول خدا (ص) رهبري مسلمانان بر عهدة كيست؟  )2
  ه سكوت كرده است. بارقرآن در اين - پذيرد؟  ن پايان ميهاي ايشا يك از مسئوليتبا رحلت پيامبر (ص) كدام )3
  ها را اعالم كرده است.  پايان تمامي مسئوليت قرآن - پذيرد؟  هاي ايشان پايان مي يك از مسئوليتبا رحلت پيامبر (ص) كدام) 4
د، باشيم، بايد كدام حديث ان معرفي شده.» ك فيكُم الثَّقَلينِ . . انّي تارِ«بهاي نبوي كه در حديث  هاي گرانميراثهمراهي جوي مصداقي از و اگر در جست -45

 را مفسر اين كالم قرار دهيم؟ 

1( » لم ودينَةُ العاَنَا مها علي2    » باب( »ليع ليع عقُ مالح قِّ والح عم «  
  » اَنت منّي بِمنزِلَةِ هارونَ من موسي«) 4    »علي مع القرآنِ و القُرآنُ مع عليٍّ« )3
 شود؟  ين در ميان مسلمانان برداشت ميقآية شريفة ابالغ، وجود منافاز كدام بخش  -46

  »يا ايها الرَّسولُ بلِّغ ما اُنزِلَ اليك من ربك« )2    » القَوم الكافرينَ انّ اهللاَ اليهديِ« )1
  »و ان لم تَفعل فما بلَّغت رِسالَتَه«) 4    » اهللاَ يعصمك منَ النّاسِ و« )3
، مقام الگويي پيامبر اكرم (ص) براي چه كسي قابل درك است و ايستادگي پيامبر (ص) ...» حسنةٌ ةٌنَ لَكُم في رسولِ اهللاِ اُسولَقَد كا«توجه به آية شريفة با  -47

 بيانگر كدام سيرة ايشان در رهبري است؟  ،در برابر ناديده گرفته شدن حقوق افراد جامعه
  مبارزه با فقر و محروميت  –عامل به صالحات  نِمؤم )2  مبارزه با فقر و محروميت  – اميدوار به خدا و معاد )1
  تالش براي برقراري عدالت و برابري  –عامل به صالحات  نِمؤم) 4  تالش براي برقراري عدالت و برابري  – اميدوار به خدا و معاد )3
 يك از ابعاد رهبري رسول خدا (ص) نافي آن است؟ برند، كدام است و كدام ر ميكاان يك رهبر براي نزديكي به او بهحل معمولي كه اطرافي راه -48

  محبت و مدارا با مردم  –افشاي عيوب ديگران  )2   محبت و مدارا با مردم –ايجاد تبعيض و نابرابري  )1
  مردم دلسوزي در هدايت  –افشاي عيوب ديگران ) 4   دلسوزي در هدايت مردم –ايجاد تبعيض و نابرابري  )3
 از ايشان در اين زمينه كدام است؟  (ع) منينپيامبر (ص) بود و تعبير اميرالمؤ كدام صفت »نَفسك اَلّا يكونوا مؤمنينَ ٌلَعلَّك باخع«ساز نزول آية زمينه -49

  طبيب دوار  –حريص بودن در برقراري عدالت  )2  پدر مهربان  –حريص بودن در برقراري عدالت  )1
  پدر مهربان  –كوشي در هدايت مردم  سخت) 4  طبيب دوار  –ي در هدايت مردم كوشسخت )3
ناحق را با چه عنواني معرفي نمود و سپس رفتار خود را در حكومت چگونه توصيف  حكومت خود، تملّك اموال عمومي بهحضرت علي (ع) در خطبة آغازين  -50

 ؟ فرمود
  بار همگان در برابر قانون براي اوليندانستن  برابر –خريدن ننگ دنيا و عذاب آخرت براي خود  )1
  المال ميان تمام مسلمين  تقسيم يكسان بيت –خريدن ننگ دنيا و عذاب آخرت براي خود  )2
  المال ميان تمام مسلمين  تقسيم يكسان بيت –اي جو در دهان موري  تر شدن از پوست دانه پست )3
  بار همگان در برابر قانون براي اولينبرابر دانستن  –وري اي جو در دهان م تر شدن از پوست دانه پست) 4
  

از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2دين و زندگي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر          
  بوده است؟ 10ا در آزمون قبل چند از عملكرد شم         
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف        

 

دقيقه 15هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال يشما م هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش  )2(دين و زندگي 
تفكر و انديشه 

هاي پيامبر  (مسئوليت
، امامت، تداوم رسالت »ص«

  و پيشوايان اسوه)
  84تا  45ي  صفحه

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   
 

         
مرجع ها را مطالعه كنيد زيرا توانيد آنهستند و دوم اين كه شما از قبل مي استانداردها هاي آزمون گواه دو ويژگي مهم دارند: اول اين كه سؤالسؤال
  شناسيد.را مي هاسؤال
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 ؟پيرامون كدام گروه آورده شده است» و يريد الشّيطان ان يضلَّهم ضالالً بعيداً«عبارت قرآني  -51

   امر واليت پس از پيامبر (ص) به شك و شبهه افتادند. كساني كه در )2  اند.گروهي كه در راه اطاعت از خدا و رسولش نزاع و ستيزه كرده )1
  .كنندكساني كه به خدا ايمان دارند اما به طاغوت مراجعه مي )4   كه فرمان كفر نسبت به او را دارند. گروهي كه داوري را نزد طاغوت برند، در حالي )3
خدا هزار باب از علم به روي من گشود كه از هر كدام، هزار باب ديگر گشوده  روزي رسول«فرمايد:  مؤمنان، علي عليه السالم كه مي از اين بيان امير -52

   گردد؟ كدام مورد دريافت مي» شد مي
  است.آن ايمان و عمل  واليت معنوي و مربوط به درجة اي از ، نمونهها از هدايت معنوي انسان مندي بهره )1
  اه وصول به آن، ايمان و عمل است.واليت ظاهري است و ر خير و بركات واليت معنوي، نتيجة )2
  هدايت معنوي است. تكوين است و واليت معنوي نمونة تصرف در عالمواذن خداوند برخوردار از قدرت دخلبه (ص) رسول خدا  )3
  هدايت باطني است. (ص) بود و هدايت ظاهري نتيجةوجود مقدس پيامبر گرامي اسالم  شدة، تربيت(ع)مؤمنان، علي  امير )4
ترتيب، كدام به» آنان در دريافت و ابالغ وحي عصمت«و » عصمت پيامبران در مقام تعليم و تبيين دين«و » صمت پيامبران در اجراي فرمان الهيع« -53

  دنبال دارد؟پيامدها را به
  امكان هدايت -مقام الگويي - جلب اعتماد )2  امكان هدايت -جلب اعتماد -مقام الگويي )1
  مقام الگويي - امكان هدايت - جلب اعتماد )4  مقام الگويي - عتمادجلب ا - امكان هدايت )3
  ) را به مسلمانان معرفي كرده بودند؟جشريفه، حضرت مهدي (ع ص) در تبيين كدام آيةپيامبر گرامي اسالم ( -54

  »ةَؤْتُونَ الزَّكَاو ي ةَو رسولُه و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصالَ ما وليكُم اهللاُإِنَّ« )1
2( »ليكنوا بِما اُنزِلَ ام آممونَ اَنَّهزعلَي الَّذينَ ياَلَم َترَ ا«  
  »ولي الْأَمرِ منْكُمسولَ و اُيا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اهللاَ و أَطيعوا الرّ« )3
4( »سالرِّج نْكُمع بذْهياهللاُ ل رِيدا يتَطْهِيراً إِنَّم رَكُمطَهي و تيلَ الْبأَه«  
با چگونه به اجابت رسيد و ايشان » آنان را از هر پليدي و ناپاكي حفظ كن«همسر و فرزندان اميرالمؤمنين (ع) كه فرمود:  دعاي پيامبر اكرم (ص) در حقّ -55

 لع ساختند؟ مهم مطّ چه روشي مردم را از اين مسئلة
  مسجد و در ميان همگان امام علي (ع) را معرفي كردند. واليت ـ در نزول آية) 1
  تطهير ـ در مسجد و در ميان همگان امام علي (ع) را معرفي كردند. نزول آية )2
  زدند. ) را اهل بيت صدا ميسحضرت فاطمه ( تطهير ـ اهل خانة نزول آية )3
  ند.زد ) را اهل بيت صدا ميسحضرت فاطمه ( واليت ـ اهل خانة نزول آية )4
    در ابتداي دعوتش براي خود جانشين معين كردند؟ ،(ص) در شرايطي كه حتي خويشانش دعوت او را نپذيرفته بودند چرا پيامبر گرامي اسالم -56

  هاشم از جانشين ايشان پيروي كنند. (ص) خويشان خود را انذار دهد تا بعد از خودش بزرگان بني ضروري بود پيامبر اسالم )1
  را به انتخاب مردم واگذار كرد.   توان آن (ص) چنان اهميتي دارد كه از همان روزهاي اول دعوت بايد براي مردم مشخص شود و نمي برجانشيني پيام )2
  (ص) اقدام به اين كار نمود.  (ص) از چنان اهميتي برخوردار است كه پيامبر حضور و پذيرش و مشاركت مردم در امر جانشيني رسول خدا )3
  عنوان امام انجام دهند. وري است كه پس از ايشان كساني بهداد، ضر هايي را از جانب خداوند انجام مي (ص) مسئوليت كه پيامبر گرامي اسالم طور همان )4
    ن فرمودند؟(ع) بيا علي شده است، كدام جمله را دربارة كه از طريق شيعه و سنّي روايت» االنذار يوم«(ص) در ماجراي تاريخي معروف به  پيامبر اسالم -57

  »باشد. در ميان شما ميعلي برادر و وصي و جانشين من « )2  »خدا بر من واليت دارد و من بر مؤمنان از خودشان سزاوارترم.« )1
  »پس از اين علي ولي اوست. ،هر كس كه من ولي اويم« )4    »من شهر علمم و علي باب آن است.« )3
  ؟بوده استدستيابي به اين مقام چگونه  شيوة، ...»العلم  دينةُمنا اَ«) در روايت شريف با توجه به بيان جايگاه اميرالمؤمنين (ع -58

  خويشاوندي با رسول خدا و ايمان به دستورات ايشان )2  هاي الهي پذيرفتن امامت و رهبري افرادي با قابليت )1
  (ص) ه دانش رسول خدااتصال دانش امام علي (ع) ب )4  الهي براي كسب مكارم اخالق پيروي از فرشتة )3
  بعد از كدام حديث رسول خدا (ص) نازل شد؟ »إِنَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات أُولئك هم خَيرُ البرِيةِ« آية شريفة -59

  »همانا اين، (حضرت علي (ع)) برادر من، وصي من و جانشين من در ميان شما خواهد بود.« )1
  »كه بعد از من پيامبري نيست.، جز اينهارون براي موسي هستي براي من به منزلة حضرت علي (ع))تو (« )2
  »كه از او پيروي كنند، رستگارند.، اين مرد (حضرت علي (ع)) و كسانيسوگند به خدايي كه جانم در دست اوست« )3
  »شويد. هرگز گمراه نمي  ،ه اين دو تمسك جوييدكتاب خدا و عترتم را، تا وقتي كه ب ،گذارم بها مي من در ميان شما دو چيز گران« )4
  ايم؟ پيام كدام سخن پيامبر را تفهيم جان خود كرده» (ص)، از همه داناتر است (ع)، پس از رسول خدا حضرت علي«اگر بگوييم:  -60

1( »و القُ مع القرآنِ عليرآن مع اَ« )2    »علينا و علي ابوا هةاالُه ذم«  
3( »علي مو الحقُ قِّالح ع مع ُمدينةنا اَ« )4    »علي لمِالع بابها و علي«  

 گواه
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61- Mr. James and his wife were talking aloud to each other in a rude way. I wanted to suggest them going out 

for a drink to … their problem. 

1) discuss 2) defend 3) meet 4) destroy 
62- Only by a/an … plan of study you can be successful in the university entrance exam. There are no shortcuts 

for it. Believe me! 

1) unbalanced 2) boring 3) effective 4) comfortable 
63- After Mary … the body of her husband in the hospital, she started to cry. No one could calm her. 

1) crossed 2) contained 3) donate 4) identified 
64- The poor old man has been suffering from diabetes for a long time. Finally, he died of a sudden … today. 

1) pressure 2) heart attack 3) heartbeat 4) stress 
65- They bought a new house in the north of Iran. The house has a beautiful view of a … .   

1) capital 2) lake 3) desert 4) century 
66- Mia has a/an … of reading books and studying a lot, which is so great and impressive to me. 

1) topic 2) emotion 3) diet 4) habit 
67- This is an expensive restaurant; mom can’t afford to eat at this kind of restaurant, so let’s go … else. 

1) somewhere 2) another 3) destination 4) serving 
68- What would happen, do you think, if someone tried to ... our intelligence by our ability to define the most 

common words we use? 

1) measure 2) fill 3) hurt 4) take 
69- Most of Sarah’s relatives understood that something in her … towards her mother had changed.   

1) member 2) manner 3) matter 4) mind 
70- We have to develop our relationships. Recent research has shown that having a good social life … the risk of 

death.  

1) increases 2) improves 3) corrects 4) decreases 
 
 

 
 

Children need to play outdoors, and yet it is amazing how few children get that opportunity today. Although 

Smith (2004) argues that 48% of children prefer to play inside, Jones (1964) found that 98% of children in the 

US prefer to play outdoors. Today most children have a/an …(71)… to television or, worse, to computer games. 

It is really …(72)… to them. Everybody knows that this is damaging children educationally, and yet nothing is 

done to …(73)… it. The main reason is that they do not have anywhere to play. It would be better for them if 

they played outside and had …(74)… activities, but parents say they won’t let them unless supervised play areas 

are provided. Parents are worried that they cannot see their children while they are playing. What chance is 

there for the …(75)… of these children if they do not get to play outdoors and end up as a couch potato? 

 

 

 دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس درهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2( زبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر           
  بوده است؟ 10د از عملكرد شما در آزمون قبل چن          
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف         

 

2انگليسي   زباندقيقه15

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

  

PART A:Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet. 

Understanding 
People 
(Writing) 

A Healthy 
Lifestyle 

(Get Ready, … , 
Reading)     

60تا  37ي  ها صفحه

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 71-75 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each 
space. Then mark your answer sheet. 

         
-گيرد، مربوط به اين درس است، پنجليسي است. تمام مطالب جديدي كه روي سايت قرار ميانگشنبه، در سايت آزمون مختص به درس زبانروز پنج

  ها را فراموش نكنيد.شنبه
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71- 1) education 2) population 3) addiction 4) question 
72- 1) powerful    2) harmful 3) careful           4) beautiful 
73- 1) stop 2) pray 3) prefer          4) practice 
74- 1) mental  2) emotional 3) physical          4) general 
75- 1) brain   2) cell 3) age         4) health 

 

 

 

Nowadays medicine is not only for treating diseases and curing health problems. It is much better to prevent 

diseases because only by some simple actions you can be healthy and do not get sick easily. Above all, more 

money will be saved, and you do not have to pay a lot of money to cure your disease. 

Public health has been defined as “the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting 

human health through some organized actions by society, organizations, public and private institutes and 

individuals”. Public health is an interdisciplinary field. It means that many fields like medicine, economy, 

sociology, etc. must work together to reach their goal. Public health wants to improve the quality of life through 

the prevention and treatment of disease. One simple example of their job is vaccination. When you are 

vaccinated in your childhood, your body has experienced the presence of a particular weak microbe that does 

not cause disease. Instead, your body will be ready if that microbe attacks your body for the next time because it 

once has seen this microbe and is ready to fight with it. If you use vaccination, you will not get that disease when 

you grow up and your money will be saved because you do not spend it to cure the disease. 

These days doctors must pay attention to public health. They can cure one person only by medicine, but they 

can cure a society by using public health at the lowest cost. Public health is the key to the future of medicine. 

76- What is the best title for the passage? 

1) Modern Medicine     2) Medicine for Everyone 
3) Internal Medicine, Key to the Future Medicine   4) Vaccination: Solution of All Diseases 

77- Which one is closest in meaning to the underlined word “interdisciplinary”? 

1) Related to the order in science  
2) Being related to many branches of knowledge 
3) Related to all the sciences in the world 
4) Being able to change your field of study 

78- According to the passage, which sentence is TRUE? 

1) Nowadays, curing people is the only use of medicine. 
2) Prevention doesn’t work for diseases. 
3) Public health is one of the branches of internal medicine. 
4) Public health is more about art and science and somehow medicine itself. 

79- Which sentence CANNOT be inferred from the passage? 

1) Actions of public health are better to be individual. 
2) Public health is interdisciplinary because it is not done only by medical assistants. 
3) By vaccination, you don’t get sick for the first time. 
4) If doctors stop a society from getting diseases, it will cost more money than curing every single person. 

80- What do the underlined words “it” in the second paragraph refer to? 

1) body- microbe  2) microbe- microbe 
3) body- vaccination   4) microbe- vaccination        

PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read a passage. The passage is followed by five questions. Answer the questions by choosing the 
best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet. 
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  شناسيزمين     

     
     واقع شده است. . . . و  . . . حاشية مويينه بين   - 81

  سطح ايستابي  –) منطقة اشباع 2    سطح ايستابي  –) منطقة تهويه 1
  سطح ايستابي  –) آب زيرزميني 4    سطح زمين –) منطقة تهويه 3

  متر باشد، عمق آب چند متر است؟ 4متر بر ثانيه و عرض رودخانه  5ت. در صورتي كه سرعت آب متر مكعب بر ثانيه اس 20اي  دبي رودخانه - 82
1 (10  2 (1  3 (5  4 (5/0   

  دهد. كدام گزينه صحيح است؟ هاي مختلف يك سفره آب زيرزميني نشان مي را در اليه Bو  Aشكل زير دو چاه  - 83

  .است B تر از چاهبيش A) ميزان امالح معدني در چاه 1  
  خود از دهانة چاه خارج شود.ممكن است به صورت خودبه A) آب در چاه 2
  بيانگر سطح ايستابي است. Aبيانگر سطح پيزومتريك و در چاه  B ) تراز آب در چاه3
  است. Aكمتر از چاه  B) ميزان سختي آب در چاه 4

  كند؟كدام گزينه توصيف بهتري از آب زيرزميني را بيان مي - 84
 شود. هاي اعماق بسيار زياد نسبت به سطح زمين جمع مي در منافذ و فضاهاي خالي اليه ) آبي است كه1
  ) آبي است كه پيش از پيشرفت تكنولوژي كنوني براي حفر چاه غيرقابل استفاده بود.2
  دهد. كره را تشكيل مي حجم زيادي از آب برداري كه قابل بهره) آب 3
  شود. هاي نزديك به سطح زمين جمع مي اليه) آبي است كه در منافذ و فضاهاي خالي 4

  است؟ هاي زيرزميني صحيحهاي حل شده در آبكدام يك از عبارات زير در مورد غلظت نمك - 85
  ) غلظت امالح معدني در آب زيرزميني با مسافت طي شده توسط آب رابطة معكوس دارد.1
  .هاي مختلف زيرزميني، يكسان استهاي حل شده در اليه) غلظت نمك2
  هاي حل شده مستقل از دما و سرعت نفوذ آب است.) غلطت نمك3
  ها و مسافت طي شده توسط آب رابطة مستقيم دارد.) غلظت امالح معدني با ميزان انحالل سنگ4

  است؟  نادرستكدام يك از موارد زير  - 86
  . تواند چشمه تشكيل شودسطح ايستابي با سطح زمين برخورد كند ميكه در صورتي )1
  فضاهاي خالي حاوي هوا و آب هستند.  ،در منطقة تهويه )2
  باشد. تر باشد، ضخامت حاشية مويينه بيشتر مي هرچه اندازة ذرات خاك بزرگ )3
  نگاري سطح زمين است.  سطح ايستابي تقريباً تابعي از عارضه )4

  است؟خاك دركدام يك از موارد زير  Bو  Aهاي افقمواد موجود در ترين تفاوت بين مهم - 87
  ) مقدار گياخاك و رس4  ) شن و مقدار گياخاك  3  ) ماسه و شن 2  ) رس و ماسه 1

  باشد؟  تركيب خاك لوم كدام يك از موارد زير مي  - 88
  گياخاك، رس، شن )4  شن، گياخاك، الي )3  الي، رس، شن )2  ت، رسيلماسه، س )1

  .نديل ..... براي رشد گياهان مناسب نيستهاي شني به دلخاك ناشي از وجود ..... بوده و خاك A رنگ تيرة افق - 89
  نفوذپذيري پايين -) گياخاك4  نفوذپذيري باال -) مواد آلي3  زهكشي خوب -) ماسه و رس2  تخلخل زياد -) امالح معدني1

  قدرت فرسايندگي رواناب با كدام عامل رابطة معكوس دارد؟ - 90
  يان) سرعت جر4  ) نفوذپذيري خاك3  ) چگالي آب2  ) انرژي جنبشي آب1

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفشناسي زمينهاي درس  ويي به سؤالگ 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
 وزبراي آزمون امر10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

 دقيقه 10
 منابع آب و خاك

  58تا  41هاي  صفحه

         
  رسيد.خواني كنيد. با اين كار به درك بهتري در مطالب ميبراي مطالعة بهتر و مفيدتر، قبل از تدريس معلم، درس را پيش



   12: ةصفح       تجربييازدهم اختصاصي   98دي  27آزمون  -)4پروژه (
 

   )2(رياضي       
  

  

  چند راديان است؟ ،درجه - 320زاوية  - 91

1( 16
9    2( 4

3    3( 5
4    4( 25

9    

fاگر تابع خطي - 92 (x) ax 3  محورx3اي به طول ها را در نقطه
  كدام است؟ fقطع كند، ضابطة تابع وارون 4

1( f (x) x1 1 3
4 4

      2( f (x) x1 1 3
4 4

     3( f (x) x1 1 33
     4( f (x) x1 1 3

3 4
     

)]حاصل عبارت - 93 ) ] [( ) ] [( ) ]    2 3 23 2 1 2 2   نماد جزء صحيح است.) ،([ ] كدام است؟  3
  1 )4  صفر )3  -2 )2  -1 )1

fنمودار تابع  .باشند صورت مقابل مي به gو f ثابت توابع هاينمودار - 94 g  است؟كدام     
  
  
  
1(    2(   
  
  
  
  
  
  
3(    4 (  
  

  

fاگر شكل مقابل نمودار تابع - 95 (x) a b x   مقدار ،باشدabc است؟ كدام    
1( 6 
2( 4  
3( 4- 
4( 6- 

fكدام تابع زير با تابع - 96 (x) x x2 4  برابر است؟  

1( g(x) x x 4    2( h(x) (x x) 2 24 4   3( x x xk(x)
x

 




3 25 4
1     4( x x xm(x)

x

3 23 4
2

 



   

xتابع ةدامن اگر - 97 x kf (x)
(k )x k

3

2
5

3 2
 


  

  كدام است؟ kاعداد حقيقي باشد، مجموعه جواب محدودة  ةبرابر مجموع 
1( ( , ]2 3   2( [ , )3    3( ( , ) [ , )  2 3  4( ( , ) ( , )2 3    

x]ةمعادل هاي جوابهمة ة وعماگر مج - 98 ] 
3 aحاصل ،باشد (a,b]صورت به 32 b ( [ ]، نماد جزء صحيح است.)كدام است؟  

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

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2رياضي (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 
 براي آزمون امروز چيست؟ شماگذاري  هدف

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

دقيقه 30
 هندسه 
 ها)  (تشابه مثلث

 تابع   
(آشنايي با برخي از انواع توابع، 
وارون يك تابع و تابع يك به 
 يك، اعمال جبري روي توابع)

 مثلثات 
گيري زاويه  (واحدهاي اندازه 

  تا پايان درس اول)
  )76تا  42هاي  (صفحه

1 1

11

g

x

y

f

2

-2

-2

3

x

y

x

y

x

y

x

y

2

3c

y

x

         
  ستان به زمان باشد.هاي محاسباتي مانند رياضي و فيزيك حوادر درس
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12

�
rad

150

A

B

C

D

xاگر عبارت  - 99 x  2 3 ]عددي حقيقي باشد، عبارت تعريف شده و برابر ،10 x ]
1 1
3   نماد جزء صحيح است.) ،( [ ] تواند بگيرد؟ مي چه مقاديري 3

  2يا  1صفر يا  )4  1فقط  )3  -2يا  -1صفر يا  )2  فقط صفر )1
fاگر - 100 (x) | x |2 3 1   ،تابع باشدf ؟كرديك تبديل  به توان به يك تابع يك زير نمي ةكدام باز در اش را با محدودكردن دامنه  

1( ( , )1 4   2( ( , )3 10   3( ( , )0 3   4( ( , )4 0   

fگرا - 101 {( , ), ( , ), ( , ), ( , )}2 1 1 0 0 2 1 2    وg {( , ), ( , ), ( , ), ( , )}1 2 0 2 1 0 2 1    باشد، مجموع اعضاي برد تابعg( )
f






1
1

  كدام است؟ 1
1( 2  2( 2-  3( 1-  4( 1  

g(x)تابع ، اگررو رسم شده است در شكل روبه fنمودار تابع - 102 (f f )(x)  )g اصلح باشد، 1 )1 است؟ كدام  

1( 
5
3  

2( 
4
3   

3( 6  

4( 
2
3  

 
fاگر - 103 {( , ),( , ), (a a, ),(a, )}22 6 1 2 6 2   پذير باشد، برد تابع تابعي وارونf f 1 كدام است؟  

1( { , }1 4   2( { , }3 8   3( { , }3 4   4( { , }0 1   
f نمودارو  2اي به طول  ها را در نقطهx محور fاگر نمودار تابع .روض استمف fتابع خطي - 104 1 حاصل ،كند قطع  3اي به طول  را در نقطهf ( ) 1 3 
  ؟است امكد

1( 4-  2( 1  3( 2  4( 2-  
  است؟ متر چند سانتيشمار  طول عقربة دقيقه متر را طي كرده است. سانتي 60دقيقه مسافت  40زمان  شمار در مدت قربة دقيقهعنوك  اي عقربهدر يك ساعت  - 105

1( 15


   2( 15   3( 45


   4( 45   
  (زوايا بر حسب راديان است.) كدام گزينه درست است؟ - 106

1( sin sin sin2 1 3      2( sin sin sin6 4 5    
3( cos cos cos6 5 3      4( cos cos cos6 2 1    

25ترتيب اگر مجموع و تفاضل دو زاويه به - 107
18
 2و

5
 مثلثاتي قرار دارد؟ تر در كدام ناحية دايرة كچكو ةراديان باشد، مكمل زاوي  

  ناحية دوم )2    ناحيه اول )1
  ناحية چهارم )4    ناحية سوم )3

6كدام است؟ (شعاع CDو ABهاي رو، اختالف طول كمان روبه دايرةدر  - 108



(  

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

ˆدر دو مثلث متشابه زير، اگر  - 109 ˆA E   1تر برابر تر به بزرگ مثلث كوچك مساحتنسبت و 90
  كدام است؟ xمقدارباشد،  4

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

را به  ABو  ACكنيم تا دو ضلع  رسم مي ACو ABخط به موازات دو BCروي ضلع Mفروض است. از نقطةم 9به مساحت  ABCمثلث - 110

CMقطع كنند. اگر E و D نقاط رترتيب د
BM

1
2 ساحت چهارضلعيباشد، مAEMD كدام است؟  

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

-2 -1

1

2

-3

y

x

y = f(x)

7

32x

A

B

E

D
C
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  )2شناسي ( زيست      

  

  

  كند؟  تكميل مي درستيكدام گزينه، عبارت زير را به  - 111
  »شود تا . . . . . افزايش يابد. يدر انسان، افزايش غيرطبيعي هورمون . . . . باعث م«
  ميزان سديم ادرار  –) آلدوسترون 2    ميزان كلسيم خوناب  –تونين  ) كلسي1
  جذب كلسيم از روده  –) پاراتيروئيدي 4    قدرت دستگاه ايمني  –كورتيزول ) 3
  كشنده . . .  Tهاي  ها . . . . لنفوسيت پالسموسيت - 112

  گيرند.  براي توليد سرم مورد استفاده قرار مي –همانند ) 2  شوند. به ياختة هدف خود متصل مي –برخالف ) 1
  اند.  هاي قبل از خود ايجاد شده اختهبه طور مستقيم از تكثير ي –د همانن) 4  ل نقش دارند.هاي محلو در مقابله با آنتي ژن –برخالف ) 3
  توان گفت در فرد مبتال به بيماري ام.اس . . . .  مي - 113

  سرعت هدايت پيام عصبي در آكسون نورون حركتي عضالت اسكلتي كاهش يافته است. ) 1
  بدن، دچار اختالل نشده است.  هاي دستگاه عصبي مركزي با بقية قسمت ارتباط) 2
  هاي ايمني قرار گرفته است.  مورد حملة ياخته بافت پيوندي بدن، نوعي هاي سلول) 3
 .گرفته باشندتوانند تحت تأثير هورمون هاي تيروئيدي قرار  هاي آسيب ديده مي ياخته) 4

  . . . . نسبت به يك فرد سالم  نشده درمان در هر فرد مبتال به بيماري ديابت شيرين - 114
  غلظت انسولين خون به شدت كاهش يافته است. ) 2  فشار اسمزي خون كاهش يافته است. ) 1
  فقط به دنبال چاقي و عدم تحرك ظاهر شده است.  ابتال به ديابت شيرين، )4  دار افزايش يافته است.  مادة زائد نيتروژنميزان توليد نوعي ) 3
  هاي اسكلتي بدن انسان درست است؟ رد، فقط دربارة بسياري از ماهيچهكدام مو - 115

  آيد. از سوختن كراتين فسفات به دست ميها، فقط  انرژي الزم براي انقباض آن) 1
  ها، از به هم پيوستن چند ياخته در دوران جنيني ايجاد شده است.  آناي  ماهيچههر ياختة ) 2
  .جام انقباضات سريع دارندتارهايي ويژه براي انجام حركات استقامتي و تارهايي ديگر براي ان) 3
  به دنبال اتصال نوعي ناقل عصبي به گيرندة درون تار، يك موج تحريكي در طول غشاي آن ايجاد مي شود.) 4
  درست است؟ » انسان لوزالمعده جزاير النگرهانس«و » فيز غدة اپي«كدام موارد به ترتيب در مورد  - 116

  در تنظيم ميزان ذخيرة گليكوژن در كبد نقش دارد.  –دارد تر قرار  هاي چهارگانه پايين نسبت به برجستگي) 1
   در سطح باالتري قرار دارند.فوق كليه  هاي غدهنسبت به  –رسد  ريز آن در شب به حداكثر مي ترشحات درون) 2
  كند.  ترشحات خود را از طريق دو مجرا وارد دوازدهه مي –دارد  ارتباطروزي  شبانههاي  تنظيم ريتم باهورمون آن ) 3
  خوناب فرد را كاهش دهد.  pHتواند  آسيب به آن مي –شود  در لبة پاييني بطن سوم مغز گوسفند ديده مي) 4
  به درستي بيان شده است؟  سالم و بالغ هاي موجود در بدن يك انسان كدام گزينه در ارتباط با همة پادتن - 117

   شوند. هايي با هستة مركزي توليد مي توسط ياخته به طور مستقيم )2  باشند. فاقد توانايي اتصال به بيش از يك نوع ياخته مي) 1
  هاي موجود در خون نقش دارند.  ژن آنتي مقابله بافقط در ) 4  هستند. )ها(نآنتي ژجايگاه براي اتصال به بيش از يك داراي ) 3
  

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

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

 براي آزمون امروز چيست؟ شماگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

قيقهد 20
دستگاه حركتي + تنظيم 

  شيميايي + ايمني
  78تا  45هاي  صفحه

         
-شدر قسمت كلكسيون روش مطالعه، با نحوة درس خواندن دان )www.kanoon.ir(توانيد با مراجعه به سايت كانون آموزان عزيز، شما ميدانش

  آموزان برتر آشنا شويد و اطالعات مفيدي كسب كنيد
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  كند؟  تكميل مي نادرستيكدام گزينه، عبارت زير را به  - 118

  ». . . .  تواند مي شود، هورمون . . . . . كه از . . . . . ترشح مي در بدن انسان سالم ، نوعي «

  نقش داشته باشد. در بدن مردان مثل دهاي دستگاه توليددر تنظيم فراين –اي در كف جمجمه  غده –موثر بر حفظ تعادل آب ) 1

  روده، گيرنده داشته باشد. اي ستوانههاي پوششي ا هتياخ در – در پشت تيروئيدچهار غده  –كلسيم خوناب  افزايندة ميزان) 2

  شود.  در دقيقه هاي قلبي توسط گره ضربان ساز توليد تكانهباعث افزايش  – در نوعي غده ساختار عصبي بخشي با – ها مؤثر بر قطر نايژك) 3

   تأثيرگذار باشد. نده بدن هاي ز ياختهبر روي فعاليت همة  –اي در جلوي ناي  غده – كودكان الزم براي نمو دستگاه عصبي مركزي) 4

  »هر جانور داراي . . . قطعاً . . . «كند؟  ت مقابل را به درستي تكميل ميعبار كدام گزينه - 119

  هاي عصبي شكمي است.  داراي طناب –ي حسي بر روي پاهاي خود ها) مو1

  باشد. يمني اختصاصي و غيراختصاصي مياداراي  –پشتي) طناب عصبي 2

  عصبي خود است.  ساختاربندي مركزي و محيطي در  تقسيم داراي –) اسكلت آب ايستايي 3

  ديده مي شود. خط جانبيداراي اسكلتي است كه مشابه آن در همة جانوران داراي  –صماخ  هاي پرده) 4

 كند؟  تكميل مي نادرستيزير را به  ني در بدن انسان، كدام عبارت جملةهاي دستگاه ايم در رابطه با ياخته - 120

  »  . . . . . . . . .شمارة . . . . . .  همانند ياختة  مارةش ياختة« 

  عوامل بيگانه نقش دارد. انواع مختلفي ازمقابله با در  5 - 1) 1

  عوامل بيگانه نقش دارد. گروهي ازمواد در پاسخ به ترشح  در 3 - 2) 2

  ها را دارد. هاي پوششي مويرگ تغييرشكل براي عبور از بين سلول توانايي 5 - 4) 3

   بيگانه در ميان ياختة خود را دارد.  ياختةهاي غشادار حاوي  توانايي تشكيل كيسه 4 - 1) 4

  منجر به . . . . شود.  تواند نمي، مدت به صورت طوالني غلظت هورمون . . . . . در خونبيش از حد طبيعي در انسان، افزايش  - 121

   در نوار قلب QRSافزايش ارتفاع موج  –نفرين  ) اپي1

  هاي بدن  افزايش احتمال خيز (ادم) در بافت –ادراري ضد ) 2

  هاي قرمز  كاهش فعاليت آنزيم كربنيك انيدراز در گويچه – تيروئيديهاي ) 3

  براي تجزية گليكوژنهاي كبد  آب در ياخته هاي افزايش مصرف مولكول –افزايندة قند خون ) 4

  كند؟  كدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل مي - 122

  »هورمون مترشحه از آن . . . . . ، به طور قطع . . . . . نوعي كه  ريز بدن انسان ر غدة درونه«

  در ناحية گردني قرار دارد.  –گيرنده دارد كودكان هايي از استخوان درشت ني  بر روي ياخته) 1

  در سمت راست بدن واقع شده است.  –ترشح بيكربنات از لوزالمعده نقش دارد  شدر افزاي) 2

  قرار گرفته است. در زير ديافراگم  –هاي قرمز در مغز قرمز استخوان نقش دارد  در افزايش سرعت توليد گويچه) 3

   ست.هاي دفاع اختصاصي ا لنفوسيت گروهي ازمحل توليد در شرايطي  –نقش كليدي دارد درون خود هايي از ايمني اختصاصي  در تمايز ياخته )4

  . . . .  نيستهر پروتئين دخيل در ايمني بدن انسان كه . . . . ممكن  - 123

  توليد شود. الية بيروني پوست هاي مردة ياختهتوسط  –كند  ها به محيط داخلي بدن جلوگيري مي از ورود ميكروب) 1

  اي در سومين خط دفاعي ترشح شود.   اختهاز ي –كنند  منفذ ايجاد مي اي ياخته، در غشاي ها ا قرارگيري در كنار ساير پروتئينب) 2

  هاي بدن مؤثر باشد. خواري در بافت در تسهيل عمل بيگانه –شود  هاي سالم دستگاه ايمني توليد مي توسط ياخته) 3

   .مؤثر باشد خون هاي سفيد حاصل از تغييرشكل بزرگترين گويچههاي  بر ياخته –شود  هايي با منشا لنفوئيدي ترشح مي از ياخته) 4
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  كند؟  يكامل م ينادرسترا به  ريعبارت ز نه،يكدام گز - 124
  » ..................مشاهده نمود،  ييايستاره در روبار در بدن ال نينخست يبرا فكويكه مچن ييها اختهي«
  بدن انسان داشتند.  يخط دفاع نيدوم يها اختهيمشابه با  ي) عملكرد1
 بودند.سطح پوست جانور  روي، رزگل  يخارها زيذرات ر خواري بيگانه) قادر به 2

  كنند. خواري بيگانهرا  گانهيشكل، ذرات ب يبيتوانستند با انجام حركات آم ي) م3
  دادند. يم صيتشخ يرا از ذرات خود گانهيذرات ب ،يعموم يها يژگي) بر اساس و4
 رد صحيح است؟هاي داراي گيرندة آنتي ژني در بدن انسان سالم و بالغ، چند مو در رابطه با ياخته - 125

 همگي تحت تأثير هورمون تيموسين قرار دارند.ها  ين ياختها 

 شوند. يمني اختصاصي بدن انسان محسوب ميهاي ا همگي جزء ياخته 

 گيرند. هاي بدن منشأ مي غز قرمز موجود در بسياري استخوانهاي بنيادي م از ياخته 

 و تنها بر همان عامل مؤثر است. ها، به نوع عامل بيگانه بستگي دارد پاسخ دفاعي اين ياخته 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  بيان شده است؟  نادرستيمقابل در بدن يك انسان بالغ، كدام عبارت به  پروتئيندر رابطه با  - 126

   توليد شود. بافت پيوندي بدن انسان ياختة توسط نوعيتواند  مي 2شمارة ولكول ) م1
  ك پالسموسيت، مشابه است.هاي توليد شده توسط ي در همة پادتن 1بخش ) 2
  متصل شود. بدن هاي دفاعي  از پروتئين نوعيتواند به  مي 2 شمارة بخش) 3
  هاي خودي و بيگانه باشد.  تواند محل اتصالي براي ياخته مي 2بخش ) 4
  در انسان هر . . . .   - 127

   آيد. ثير بخش خودمختار به انقباض در مياي صاف، فقط تحت تأ ياختة ماهيچه) 1
  كند.  ارسال مي ها قباض را به آنسكلتي، پيام انماهيچة ا تارهايشتة عصبي مرتبط با ر) 2
  كند. شروع به انقباض مياي با ظاهري مخطط، فقط تحت فرمان دستگاه عصبي  ياختة ماهيچه) 3
  ده است. داراي ميوگلوبين، از به هم پيوستن تعدادي ياخته در دوران جنيني حاصل شمتصل به استخوان و ياختة ) 4
 صحيح است؟ چند موردشوند،  توليد مي Bهاي  از تقسيم لنفوسيتبالفاصله طور مستقيم  هايي كه به در رابطه با ياخته  - 128

  ها، توانايي توليد يك نوع مولكول پادتن را دارند. گروهي از اين ياخته –الف 
  ها، داراي هستة گرد در قسمت مركزي خود هستند.  همة اين ياخته –ب 
  هايي براي اتصال به پادگن هستند.  ها، داراي گيرنده همة اين ياخته –ج 
   اوليه دارند. Bها، اندازة بزرگتري نسبت به لنفوسيت  گروهي از اين ياخته –د 

1 (1   2 (2  3 (3  4 (4   
  ، درست است؟ ي با آن قرار داردكه در زير معده و مواز درون ريز و برون ريز دو بخشداراي  اي چند مورد از عبارات زير در رابطه با غده - 129

  الف) هر مادة ترشح شده از آن در تنظيم ميزان قند خون نقش دارد. 
  هاي تيروئيدي نيز قرار دارند.  هاي آن، تحت تأثير هورمون هدف هورمونهاي  ب) اندام
   رند.اي اندكي دا اي بوده و فضاي بين ياخته ك هسته، ت اين غده هاي ترشح كننده هورمون ج) ياخته

  شود.  تواند سبب تجزية گليكوژن مي ، تنها هورمون گلوكاگون از بين ترشحات اين غدة بدند) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
   ؟است نادرستهاي روشن و ريز است،  اي با دانه راي هستة چند قسمتي و ميان ياختههاي سفيد خوني كه دا زينه در رابطه با گروهي از ياختهكدام گ - 130
  باشند و چابك هستند. د دفاعي در ميان ياختة خود ميموا) داراي 1
  .اي شيميايي كوتاه برد قرار بگيرنده توانند تحت تأثير پيك التهابي ميدر طي پاسخ ) 2
  د.نمي باش 12Bهاي فوليك اسيد و  غز استخوان نيازمند وجود ويتامينبراي توليد شدن در م) 3
 .كنند هاي خوني بدن انسان عبور مي از ديوارة مويرگشكل  و با تغييرك پديدة تراگذري همواره به كم) 4
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   )2( فيزيك         

  
 خالي شود؟  طور كامل به كشد تا اين باتري شود. چند ساعت طول مي گرفته مي A200به طور متوسط جريان ، mA.h100از يك باتري به ظرفيت   - 131

1( 500  2( 5000  3( 200  4 (2000  

 كنيم. انرژي ذخيره شده در آن چند ميكروژول است؟  ولتي وصل مي 10را به دو سر يك باتري  F30دو صفحة خازني به ظرفيت   - 132

1( 150  2( 1500  3( 300  4 (3000  

m. ةاي با مقاومت ويژ متر كه از ماده 28/6به طول  اي و استوانه همگن مقاومت سيمي  - 133 75 اهم است. قطر مقطع سيم چند  1 ابر با، برساخته شده 10

)متر است؟  ميلي / )  3 14  

1( 1   2( 2   3(  31 10   4 ( 32 10   

 آنالكتريك را از بين صـفحات   و دي داده درصد افزايش 20 را بين صفحات خازن ةاست. اگر فاصلر شده بين صفحات يك خازن تخت با ميكا پ ةتمام فاصل  - 134

)خازن چند ميكروفاراد بوده است؟  ة. ظرفيت اوليشود ميميكروفاراد  37 برابر با ظرفيت خازناندازة تغييرات برداريم،  ) ــا   7 ميكـ

1( 42   2( 29   3( 35   4 (37   

qبار  اگر  - 135 nC 2  به بزرگينيرويي  دهيم،را ميان صفحات خازني تخت قرار N20 شود.  وارد ميخازن به آن  ميدان الكتريكي يكنواخت بين صفحات از طرف

Cذخيره شده است؟  آنمتر مربع باشد، چند ميكروكولن بار روي صفحات  سانتي 2صفحات اين خازن  هر يك از احتاگر مس )
N.m

  
2

12
0 29 )و  10  1  

  اطالعات مسأله كافي نيست.) 4  2 )3  9 )2  18 )1

دو برابـر اخـتالف   را با اختالف پتانسـيل   Aخازن كنيم و  وصل مي Vرا به اختالف پتانسيل  Bخازن در اختيار داريم.  Bو  Aكامالً مشابه  تخت دو خازن  - 136

 است؟  نادرستكدام عبارت  كنيم،ميان صفحات هر دو خازن را دو برابر  اگر فاصلةكنيم  پر كرده و از مدار جدا مي Bپتانسيل خازن 

  شود.  ظرفيت هر دو خازن نصف مي )1

  شود.  مي Bچهار برابر بار ذخيره شده روي خازن  Aزن بار ذخيره شده روي خا )2

  شود.  ، چهار برابر ميAاختالف پتانسيل دو سر خازن  )3

  كند.  ، تغيير نميBاختالف پتانسيل دو سر خازن ) 4

بـه   mm9خـازن را از   ةفحفاصلة بـين دو صـ   ،است. در حالي كه خازن به دو سر يك باتري متصل است J50 ،تخت انرژي اولية ذخيره شده در يك خازن  - 137

mm10 خازن  يك از صفحاتاگر مساحت هر  رسانيم. ميcm210 ،رسـد؟  لن مـي بـار الكتريكـي ذخيـره شـده در صـفحات خـازن بـه چنـد ميكروكـو          باشد 

C( , )
N.m

    
2

12
0 21 9 10  

1( 64   2( 32   3( 9   4 (10   

  

  

 وع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شر هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2( فيزيكهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10 چند از

   

دقيقه 25

 ساكن   الكتريسيتة
  (خازن و انرژي خازن)
 جريان الكتريكي 

(جريان الكتريكي، مقاومت الكتريكي و 
بر مقاومت  قانون اهم، عوامل مؤثر
الكتريكي و  الكتريكي، نيروي محركة

  مدارها)
  53تا  28هاي  صفحه

         
تر شود. با مدت آسانها در كوتاهاولويت ةشود تصميم گرفتن دربارداشتن يك ايدة روشن در مورد كار مهمي كه بايد در بلندمدت انجام دهيد. سبب مي

  است.» راهبرديبرنامة «شويم كه اين قانون همان منطق كمي دقت متوجه مي
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5

8

10

2

1

0

V(V)

R

R

A A

V

I(A)

توسط مولد،  كامل پر شده است. اگر اين خازن بعد از شارژ شدنبه طور كامل  2الكتريكي با ثابت  با دي تخت بين صفحات يك خازن متري ميلي 10 ةفاصل  - 138

كاهش يابد، انرژي ذخيره شده در آن نسبت به حـالتي كـه بـه مولـد      متر ميلي 2بين صفحات آن  ةو فاصلشده الكتريك آن برداشته  سپس دي شده،از آن جدا 

 متصل بوده، چند درصد تغيير كرده است؟ 

1( /62 5   2( /37 5   3( 40   4 (60   

. اختالف پتانسيل كند پيدا ميولت افزايش  45يابد، اختالف پتانسيل دو سر آن  درصد افزايش  25جريان عبوري از يك مقاومت در دماي ثابت، كه هنگامي   - 139

 است؟  بوده در ابتدا چند ولت مقاومتاين  دو سر

1( 20   2( 25   3( 225   4 (180   

R حاصلدهد.  را نشان مي R2و  R1نمودار اختالف پتانسيل بر حسب جريان عبوري از دو مقاومت مجزاي  ،شكل زير  - 140
R

2
1

 كدام است؟  

1( 4
5    

2( 1
2   

3( 8
5   

4 (5
4   

A ،1مقاومت الكتريكي سيم    - 141
ولت اعمال  12اختالف پتانسيل يكسان  ها سيمسر اين به دو  ،كه در مدتي معين است و در صورتي Bمقاومت الكتريكي سيم  4

 با برابر ها آندر  شارش يافتههاي خالص  شود، اختالف تعداد الكترون 193 در مـدت معـين ذكـر     Aدر سيم  شارش يافتههاي خالص  است. تعداد الكترون 10

 كدام است؟  ،شده

1( 2010   2( 1910   3(  204 10   4 ( 194 10   

 شود؟  چند برابر مي جديد نسبت به حالت قبل تابانيم. مقاومت الكتريكي سيم مساوي تقسيم كرده و بر روي هم مي ةقطع 5را به  رساناهمگن يك قطعه سيم    - 142

1( 1
25   2( 1

5   3( 5   4 (25   

اهـم باشـد،    A ،20ي سـيم  كـ اگر مقاومت الكتري .است B، دو برابر قطر مقطع سيم Aو قطر مقطع سيم  B، دو برابر طول سيم مسي Aطول سيم مسي   - 143

 چند اهم است؟  Bمقاومت الكتريكي سيم 

1( 5  2( 10  3( 40  4 (80  

و شـعاع   rتوخـالي بـه شـعاع داخلـي     سيمي  Bو رساناي  rسيم توپري به قطر  Aاست. رساناي  Bرساناي ويژة دو برابر مقاومت  Aرساناي  ةاومت ويژمق  - 144

 ؟ شود Aباشد تا مقاومت آن نصف مقاومت رساناي  Aچند برابر طول رساناي  B. طول رساناي باشد مي r2خارجي 

1( 12   2( 1
12   3( 3   4 (1

3   
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 B سيم مقاومتو  B مقاومت ويژة سيم دو برابر A سيم مقاومت ويژة، B سيم نصف طول A سيم اگر طول .رم برابر داريمجبا  Bو  Aدو سيم از آلياژهاي    - 145

 است؟  B چگالي مادة سازندة سيم چند برابر A مادة سازندة سيم اشد، در اين صورت چگاليب A مقاومت چهار برابر

1( 1
2   2( 2   3( 1

3   4 (1
4   

در حالت بسته بودن آل  ايدهدهد. آمپرسنج  را نشان مي V20بسته است،  كليد و هنگامي كه V24 آل يدها سنج ولت ،در مدار شكل زير، وقتي كليد باز است  - 146

  دهد؟  كليد چند آمپر را نشان مي

1( 4    

2( 3  

3( 2  

4 (1  

  

ژول كـار   يلـي چند م در مدار، C500بار  براي به حركت در آوردنولت باشد، مولد  12 با برابر Rاگر در مدار شكل زير، اختالف پتانسيل دو سر مقاومت   - 147

 دهد؟ روي آن انجام مي

1( 6     

2( 9  

3( 12  

4 (18  

برابر اختالف پتانسيل دو سر آن  6/1اهم و نيروي محركة آن  2است. اگر مقاومت دروني مولد  A3 ،باشد مييك مولد  ي كه دارايجريان عبوري از مدار  - 148

 يكي اين مولد چند ولت است؟ باشد، نيروي محركة الكتر

1 (5  2 (8  3 (10  4 (16 

 1000اهم و ظرفيت آن  2دهد. اگر مقاومت دروني اين باتري  شكل زير، نمودار اختالف پتانسيل دو سر يك باتري را بر حسب جريان گذرنده از آن نشان مي   - 149

 كشد تا باتري خالي شود؟  طول مي اهمي، چند دقيقه 4آمپر ساعت باشد، با اتصال دو سر آن به يك مقاومت  ميلي

1( 10    

2( 15   

3( 20   

4 (30   

1اي كه درون مدار قرار دارد،  باشد، اختالف پتانسيل الكتريكي دو سر باتري 1تنها مقاومت خارجي مدار اندازة كه  وقتي  - 150 5/ V  است و زماني كه اين

نيروي محركة باتري و مقاومت دروني آن بر حسب واحدهاي  از راست به چپ ترتيب يابد. به افزايش مي 2Vشود، اين اختالف پتانسيل به  مي 2مقاومت 

SI  كدام است؟ 

1 (3 1و  3) 2  1و  /5 5/  3 (3 1و  /5  1و  3) 4  /5

  

R  10

V(V)

9
I(A)0

,r  2

R  4

V

A
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   )2( شيمي     

     
  است؟  درستناعبارت كدام گزينه در رابطه با نفت خام  - 151

  اند.  ها تشكيل داده رنگ است كه بخش عمدة آن را كربوهيدرات مايعي رقيق و بي )1
  شهري و ساخت داروهاي تازه با كشف آن ميسر شد. بين حمل و نقل  مشكلحل  )2
  نامند.  هاي فسيلي است و امروزه آن را طالي سياه مي جزو سوخت )3
  ليتر است.  159آن، هم ارز با  ةهر بشك )4

  توان به يك هيدروكربن غيرحلقوي سيرشده نسبت داد؟  فرمول كلي نمايش داده شده در كدام گزينه را مي - 152
1( n nC H2   2( n nC H 2 2   3( n nC H 2 2   4( n nC H 2 4   

است؟  نادرستباشد. چند مورد از مطالب زير براي آن  مي 4/2 با زنجير برابر هاي هيدروژن به كربن در يك آلكان راست نسبت شمار اتم - 153
(H , C : g.mol )  11 12   

  شتر است. آ) در شرايط يكسان نقطة جوش آن از نقطة جوش بوتان بي
  . استيك  با در پنجمين آلكن برابر Hهاي  در اين آلكان به اتم Hهاي  ب) نسبت شمار اتم

  . استترين آلكن  پ) تفاوت جرم مولي اين آلكان با پروپان برابر جرم مولي ساده
  رسم كرد. با فرمول مولكولي آن توان دو ساختار داراي شاخة فرعي متيل  تنها ميت) 

  صفر )4  1 )3  2 )2  3 )1
  است؟  نادرستعبارت كدام گزينه  - 154

   شود.  كاري فلزها تأمين مي كاري و برش ترين آلكين، دماي الزم براي جوش از سوختن ساده )1
  شود.  ن گفته ميي، آلكهستند كربن –پيوند سه گانة كربن يك داراي كه غيرحلقوي  نشدةهاي سير  به هيدروكربن )2
  هاي سومين عضو اين خانواده است.  ها برابر با تعداد كربن آلكين ةعضو خانواددومين  هاي تعداد هيدروژن )3
   ها است. چهارمين عضو خانوادة آلكان ةميل –مدل گلوله  ،شكل مقابل )4

  درست نوشته شده است؟ براساس قواعد آيوپاك نام چند تركيب زير  - 155

|الف)  |
CH C H CH CH C H CH

CH CH CH CH

    

 

3 2 2 3

2 3 2 3
  اتيل هگزان  دي – 5، 2:   

CH)ب)  ) C(CH ) CH(CH )3 3 2 2 3   تري متيل هگزان  -5، 5، 2:  2

  تري متيل هپتان  -5 ، 4، 2:  پ) 

ت) 
||

|

CH CH CH CH CH

CH CH

CH

   3 2 3

2 3

3

  متيل هگزان   دي -4، 2:  

1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  
دروژن به طور كامل واكنش دهد، در مخلوط اوليه ليتر گاز هي 6/9گرم از پروپان و پروپين درظرفي وجود دارد. اگر اين مخلوط با  30مخلوطي به جرم  - 156

ليتر بر مول فرض كنيد و  24كدام است؟ (حجم مولي گازها در شرايط آزمايش را  برابر با پذيرتر به گاز ديگر هاي گاز واكنش مول مقدار نسبت
C , H : g.mol  112 1 (  

1( 4/0  2( 5/2  3( 5/1  4( 75/0  
  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شيمي (هاي درس  الگويي به سؤ 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 
   

دقيقه 20
قدر هداياي زميني را بدانيم 

اي  (از ابتداي نفت، هديه
 انگيز تا پايان فصل)  شگفت

 در پي غذاي سالم

از ابتداي فصل تا سر آنتالپي همان ( 
  )محتواي انرژي است

  63تا  28هاي  صفحه

         
  در هنگام تحليل آزمون پاسخ تشريحي را به طور كامل بخوانيد.
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  است؟  نادرستعبارت كدام گزينه  - 157
  كربن است. اتم  10تا  5هايي با  نفت سفيد شامل آلكان )1
  شود.  ها است تهيه مي طور عمده از نفت سفيد كه مخلوطي از آلكان سوخت هواپيما به )2
  بو و سبك است.  بي ،رنگ متان گازي بي )3
  رسد.  سال مي 500سنگ به  طول عمر ذخاير زغال )4

  (بستني را سامانه در نظر بگيريد.)درست است؟  گزينهكدام  ، عبارتبدن بابستني  فرايند هم دما شدنارتباط با در  - 158
  كاهش ميانگين انرژي جنبشي ذرات سامانه همراه است.  باجاري شدن انرژي از سامانه به محيط پيرامون  )1
  رسد.  هنگام فرايند هم دما شدن به بدن ما مي ،انرژي موجود در بستني ةبخش عمد )2
  فرايند با گوارش و سوخت و ساز بستني در بدن مشابه است.  اين سطح انرژي سامانه در تغيير )3
  در بدن است. (سامانه) تغيير سطح انرژي در اين فرايند معكوس تغيير سطح انرژي فرايند اكسايش گلوكز عالمت  )4

  است؟  نادرستزير  هاي عبارتچه تعداد از  ،در دماي ثابت هيدروژن و كلر هايبا توجه به واكنش ميان گاز - 159
  اند.  رنگ كلر و هيدروژن تنها با يك پيوند اشتراكي، به يكديگر متصل ها در گازهاي دو اتمي و بي الف) اتم

  ناشي از تفاوت مجموع انرژي جنبشي گازهاي هيدروژن و كلر است. تنها ب) گرماي آزاد شده در اين واكنش 
  ها همراه است.  ها به يكديگر و تفاوت آشكار در انرژي جنبشي وابسته به آن تصال اتمپ) اين واكنش شيميايي با تغيير در شيوة ا

  ت) تغيير انرژي پتانسيل اين واكنش همانند واكنش اكسايش گلوكز در بدن است. 
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

  است؟ نادرستهاي زير، عبارت كدام گزينه  با توجه به واكنش - 160
) O (g) CO (g) / kJ  2 2 393    ,I)C(sفيتگرا5
) O (g) CO (g) / kJ  2 2 395    ,II)C(sالماس 4

  كالري از يك مول الماس پايدارتر است. 4/452يك مول گرافيت به اندازة  )1
  شود. كيلوژول گرما آزاد مي 62/118گرم الماس،  6/3در اثر سوختن  )2
   يابد. مي كاهشدر يك ظرف در بسته، فشار گاز  (II)با انجام واكنش )3
/و الماس، حدوداً برابر گرم گرافيت تفاوت سطح انرژي يك )4 J158    است. 3
  
  

  كدام مقايسه در مورد نقطة جوش متان، اتان، پروپان و بوتان درست است؟  - 161
  متان >اتان  >بوتان  >وپان ) پر2    بوتان  >پروپان  >اتان  >) متان 1
  متان  >پروپان  >اتان  >) بوتان 4    متان  >اتان  >پروپان  >) بوتان 3

جايگزين كنيم، چه تعداد از   هاي اتيل هاي كربن ديگر را با گروه هاي متيل و هيدروژن ها را با گروه هاي يكي از كربن اگر در مولكول اتان، هيدروژن - 162

O)؟ نيستكيب حاصل درست هاي زير در مورد تر عبارت , C , H : g.mol )   116 12 1   
  .است 24/69 با آ) اختالف درصد جرمي كربن و هيدروژن در اين تركيب تقريباً برابر

  ب) در اين تركيب چهار اتم كربن وجود دارد كه با هيچ اتم هيدروژني، الكترون به اشتراك نگذاشته است. 
  . است» دي اتيل پنتان -3، 3 -دي متيل  -2، 2«حاصل پ)  نام تركيب 

  شود.  اكسيد در شرايط استاندارد توليد مي ليتر گاز كربن دي 47گرم آب و تقريباً  4/32گرم از اين تركيب، به ترتيب  4/23ت) از سوختن كامل 
1( 2   2( 3   3( 4   4( 1   

   حل به درستي از راست به چپ ارائه شده است؟ در زير مراحل پااليش نفت خام به صورت نامرتب آمده است. در كدام گزينه اين مرا - 163

a هدايت به برج تقطير (    bهاي برج ها به سيني ) ورود هيدروكربن  
cهاي بزرگ  ) گرم شدن نفت خام در محفظه  dها  ) سرد شدن و به مايع تبديل شدن هيدروكربن  
e سبك از نفت خام و حركت به سوي باالي برج  هاي هيدروكربن) خروج  
1 (b d e c a     2 (b d e a c     3 (e d a b c     4 (d e b c a     

  پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.     )گواه( هاي شاهدسوال 
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  است؟  نادرستعبارت كدام گزينه  - 164
يد مواد پتروشيميايي بـه  شود و تنها مقدار كمي از آن به عنوان خوراك پتروشيمي در تول درصد نفت خام صرف سوزاندن و تأمين انرژي مي 90) بيش از 1

  رود.  كار مي
  شود.  اي مي ها به هواكره و تشديد اثر گلخانه سبب ورود مقدار بيشتري از انواع آالينده ) جايگزيني نفت به جاي زغال سنگ2
  . باشد آزاد شده از زغال سنگ مي CH4) انفجار در معادن زغال سنگ اغلب به دليل تجمع گاز 3
  شود.  ست تهيه ميا ها ) سوخت هواپيما به طور عمده از نفت سفيد كه مخلوطي از آلكان4

  اند؟ كدام دو فرمول ساختاري به يك آلكان مربوط - 165
  

 ب)   آ)

ت)   پ)

  
  

  ) ب، پ4  ) پ، ت3  ) آ، ت 2  ) آ، ب 1
  است؟  نادرستعبارت كدام گزينه  - 166

  كنند.  وارد مخلوط آب و اسيد مي) در صنعت به منظور تهية اتانول، گاز اتن را 1
  شود.  شود و به عنوان ضدعفوني كننده در بيمارستان استفاده مي ) اتانول الكلي بي رنگ و فرار است كه به هر نسبتي در آب حل مي2
  .نماييمها را به درون محلول حاوي برم وارد مي شده، آنهاي سير ها از ديگر هيدروكربنان) به منظور شناسايي آلك3
  توان مواد سودمندي را تهيه كرد.  ها است كه با استفاده از آن مي هاي آلكن از واكنش اي ) پليمري شدن دسته4

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  - 167
  ها در دماي معين است.  هاي سازندة آن هاي نامنظم ذره مشترك برخي مواد، وجود جنبش هاي ويژگي ي از) يك1
  هاي سازندة يك ماده، ثابت است.  و ميانگين انرژي جنبشي ذره تندي) در يك دماي معين، ميانگين 2
  هاي سازندة آن است.  و ميانگين انرژي جنبشي ذره تنديميانگين  معياري براي توصيف) دماي يك ماده 3
  توان هم ارز با انرژي گرمايي آن دانست. هاي سازندة يك نمونه از ماده را مي ) مجموع انرژي جنبشي ذره4

  تر است؟  رماي آزاد شده از كدام واكنش بيشمقدار گ  - 168
1( 2 4 2 2 23 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(g)    2( 2 4 2 2 23 2 2C H (l) O (g) CO (g) H O(l)    
3( 2 4 2 2 23 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(l)    4( 2 4 2 2 23 2 2C H (l) O (g) CO (g) H O(g)     

شود. اگر تمام گرماي از دست رفته توسط  قرار داده مي C30رم آب گ 225درون ظرفي حاوي  C140گرم و دماي  210اي از فلز آهن به جرم  نمونه - 169
J.gآهن چند  ةباشد، ظرفيت گرمايي ويژ C40آب جذب شده باشد و دماي نهايي آب و فلز بعد از برقراري تعادل گرمايي  ةآهن به وسيل . C 1 1 

/آب برابر  ة(ظرفيت گرمايي ويژاست؟  J.g . C 1 14  است.)  2
1( 6/0  2( 45/0  3( 82/0  4( 95/1  

H)؟باشد نميهاي زير صحيح  كدام يك از عبارت رو روبهبا توجه به شكل  - 170 , O :g.mol )  11 16  
  دارد. نگه مي تري د غذايي را خنك و براي مدت طوالنيدهد كه بدون نياز به انرژي الكتريكي موا يك يخچال صحرايي را نشان مي الف)

  ب) جهت فلش بيانگر جذب گرما از محيط بيرون و تبخير آب است.
  شود.  ، پوششي نخي و خشك است كه باعث تهوية آسان ميمجموعهپ) درپوش اين 

Hطبق معادلةت)  O(l) / kJ H O(g) 2 244 88/گرم آب در آن به 36براي تبخير 1   كيلوژول گرما احتياج است. 2
 ت   –) پ 4  ) ب ـ پ3  ) الف ـ ب2  الف فقط )1
 
 

 

 هاي كدام درس عمومي در آزمون امروز بهتر بود؟ كيفيت سؤال - 171
  ت) زبان انگليسي  پ) دين و زندگي  ب) عربي، زبان قرآن  الف) فارسي و نگارش

 م درس اختصاصي در آزمون امروز بهتر بود؟هاي كدا كيفيت سؤال - 172
  ت) شيمي  پ) فيزيك  شناسي ب) زيست  الف) رياضي
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  گذاري دو  درس  و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت               
   وگو كرد؟ درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -287
  درس صحبت نكرديم. 2گذاري  دفخير، در اين نوبت دربارة ه )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  پشتيبان با من دربارة هدف )4

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

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

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

  تماس پشتيبان با اوليـا
   شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
                ) بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است.1
  وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) بله،هنگامي كه با من گفت2
                           يد تماس گرفته باشد.دانم،شا ) نمي3
  من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا،) خير4

  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 برنامه1
 ام را بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2
  ام را بررسي نكرد.                  ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
  ريزي ندارم.   ) من دفتر برنامه4

  كالس رفع اشكال
  آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -293
 واهم كرد.                  شركت خ پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
  شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) 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 موقـعشما ي  آيا آزمون در حوزه -294
    شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
  شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
    شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3
  نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4

  متأخـرين
  شوند؟ متوقف مي حل جداگانهدر مآموزان 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. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي يشوند و بعداً وارد حوزه م ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
  شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي 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      ) خوب  2      خوب ) خيلي1

  ترك حوزه –پايان آزمون 
  شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297
    شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
    ) گاهي اوقات2
      ) به ندرت3
  گاه ) خير، هيچ4

  امروز  مـونارزيابي آز
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
 ) ضعيف4        ) متوسط3      ) خوب2      ) خيلي خوب1
 

 پشتيبــان


