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گويي زمان پاسخصفحه ةشمارسؤالةشمارتعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

 

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

  دقيقه 15  5  21  10  )1زبان قرآن ( ،عربي

  دقيقه 10  6  31  10 )1دين و زندگي (

  دقيقه 15  7  41  10 )1زبان انگليسي (

صي
صا

اخت
  

 عادي - ) 1رياضي (
  9  51 20 طراحي

 شاهد  دقيقه 30

 موازي - ) 1رياضي (
 شاهد  11  71 20 طراحي

  15 91  20  عادي  -) 1شناسي ( زيست
  دقيقه 20

  17  111 20  موازي  -) 1شناسي ( زيست
  20  131 20 عادي -) 1فيزيك (

  دقيقه 35
  23  151 20 موازي -) 1فيزيك (
  26  171 20 عادي  - )1شيمي (

  دقيقه 20
  28  191 20  موازي - ) 1شيمي (

 -  31  289 10 نظرخواهي
  طراحان  

  مسئولين درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  الناز معتمدي  فاطمه فوقانيـمراديكامران اله حميد اصفهاني )1فارسي و نگارش (
  محدثه پرهيزكار  خاكي  ـ فاطمه منصوردرويشعلي ابراهيميـنسترن اردالن ميالد نقشي )1عربي  زبان قرآن (

  محدثه پرهيزكار  ـ محمدابراهيم مازنيبقامحمد رضايي-سكينه گلشني فاطمه فوقاني  )1( دين و زندگي
  پيشه فاطمه فالحت  آناهيتا اصغريـ فريبا توكلي ـمحدثه مرآتي نسترن راستگو  )1انگليسي (زبان

  انلوخ حميدرضا رحيم محمدرضا انصاريحسين اسفيني ــعادل حسيني فروشانايمان چيني )1رياضي (
  اكبري ليدا علي  محمد عابدي- محمدمهدي روزبهانيفرد ـ سپيده نجفي ـ  علي علمداري ـ اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي    )1شناسي ( زيست

  آتنه اسفندياري  اميراحسان بريريـ  بابك اسالمي ـ بهنام شاهنيفروشان ـايمان چيني كفشحميد زرين )1فيزيك (
  سميه اسكندري   مجيد بيانلو ـ نژاداميرحسين اسفندي ـ ايمان حسين علي علمداري  ) 1شيمي (

 

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري  مدير گروه 

 فردسيدعلي موسوي مسئول دفترچه
 محمدي جالليمهين علي آرايي نگاري و صفحه حروف

  هپيش فالحتمسئول دفترچه: فاطمه/نسبفاطمه رسوليمدير گروه: گروه مستندسازي
 رضا سعدآباديعلي  ناظر چاپ

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
  توانيد از سايت كانون (صفحة مقطع دهم تجربي) دانلود نمائيد. توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي

  
 021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

 

  نام طراحان نام درس
پور ـ آگيتا محمدزاده ـ محمدعلي مرتضويخانحميد اصفهاني ـ سپهر حسن  )1فارسي و نگارش (

 بين ـ خالد مشيرپناهيبخش ـ محمدجهانبهزاد جهانـسعيد جعفري  )1زبان قرآن (،عربي
  ـ شعيب مقدم كبير مرتضي محسنيفاطمه فوقاني ـ مرضيه زماني ـبقا ـمحمد رضاييمحبوبه ابتسام ـمحمد آقاصالح ـ  )1دين و زندگي (

 نژادساسان عزيزيـمقدمروزبه شهالييـفريبا توكلي  )1انگليسي (زبان
ـ   وهـاب نـادري   ـ پور سـرابي  علي غالم ـ كيميا شيرزاد ـ  كفش حميد زرين ـ سجاد داوطلبـپورخانسهيل حسنـمحمد پور احمديـحمد بحيراييمـعلي ارجمند )1رياضي (

 زادهسهند ولي
ـ  علي كرامت ـ  فرد محمدحسين ظهيريـپيمان رسوليـپوراميررضا جشانيـعباس آرايشـاميرحسين آخوندي   )1شناسي ( زيست ـ مژگـان مـددي ـ      مهـرداد محبـي   ـ

 ناهوكيمحمود نصرت

ـ   زاده ـ كيـانوش كيـان   كفش ـ علي عاقلي ـ عبداهللا فقه پيمان ـ حميد زرين محمدعلي راستميثم دشتيان ـنسب ـ مهدي پارسا ـ اسماعيل حدادي ـعبدالرضا اميني )1فيزيك (  مـنش 
 سعيد نصيري

ـ حامـد عمـران      حسن رحمتي كوكنده ـ  دامن طاهر خشكـنژاديانهادي حاجيـامير حاتميانـپورضا جشانياحمدرـجماليسيدسامان بني  ) 1( شيمي ـ هادي زمانيان  ـ   ـ علي رحيمي  زاده 
ـ محمدرضا وسگريمحمد فالح ـ امير نگهبان  ـ رضا كريمي  ـ عليرضا قنبرآبادي   نژاد 

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    130تجربي:همدد سؤالتعدا   
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 شود؟ با كدام واژه كامل مي» به نيم بوسه دعايي بخر ز اهل دلي / كه ... دشمنت از جان و جسم دارد باز«بيت  -1

  غنا) 4  نقض) 3  جفا) 2  كيد )1
 معنا شده است؟ نادرستهاي زير  چند تا از واژه -2

 »كش حمام ـ غوك: نوعي كبوتر ـ بهايم: چارپايان ـ دين: وام ـ قيم: سرپرست ـ شوخ: چرك كيسهي اسب ـ دلّاك:  دهنده  رمه: گلّه ـ مكاري: كرايه«
 چهار تا) 4  سه تا ) 3  دو تا ) 2  يكي )1

 اماليي دارد؟  نادرستيكدام بيت  -3
  اند / صبح كيوان فلك تعظيم آن ايوان كند شب در ايواني كه از جاهش حكايت كرده) 1
  افشان كند لق خوش او راه نيست / كي مشام خلق را مشكين و مشكهر لعيمي را كه بر خ) 2
  نان كند هر كسي بر خوان هستي خورده نانش را بسي / خود چنين كس را خدا البتّه صاحب) 3
 ها را ز فرط مكرمت درمان كند ها را به دست مرحمت مرهم نهد / درد جان داغ دل) 4

  فارسي است. اثر ... از مشهورترين آثار نثر » سفرنامه« -4
  عطّار نيشابوري، اديب قرن هشتم هجري قمري )2    ) عطّار نيشابوري، اديب قرن پنجم هجري قمري 1
  ) ناصرخسرو قبادياني، اديب قرن هشتم هجري قمري4    ) ناصرخسرو قبادياني، اديب قرن پنجم هجري قمري3

  جمله دارد؟  ابيات زير به ترتيب چند جمله و چند شبه -5
  ها ما را برسد شايد / چون عشق حرم باشد، سهل است بياباننجي رگر در طلبت «

  »ها گويم و بعد از من گويند به دوران گويند مگو سعدي چندين سخن از عشقش / مي
  ) هشت ـ صفر4  ) هفت ـ دو3    هفت ـ يك )2  ) هشت ـ يك 1

  ؟ شود يده نميد، كدام گزينه »گوي و من خاموش گفتم اين شرط آدميت نيست / مرغ تسبيح«در بيت  -6
  ي معنوي ) حذف فعل به قرينه4  ) مفعول3    صفت اشاره )2  مسند )1

  در كدام بيت معني متفاوتي دارد؟ » شد«ي  واژه -7
  ان صدف لؤلؤ خوشابت) از بس كه فشانديم در از چشم گهرريز / شد صحن گلس1
  ) كجا شد آن همه ميثاق و سوگند / كجا رفت آن همه پيمان و پيوند2
  در عهد ازل مست شد از جام شراب / سر به بالين ابد بازنهد مست و خراب) هر كه 3
  ) جز شمع جگرسوز كه شد همدم خواجو / كس نيست كه او را خبري باشد از اين باب4

   ؟نيستچشمگير كدام عبارت در » سجع« ةآراي -8
  .دانشمندان نشستي، زبان سخن ببستيكه در محافل  ي وافر داشت و طبعي نافر. چندانجواني خردمند از فنون فضايل حظّ) 1
 عبادت من كي شتابي؟ه مال از من، و اگر درويش كنمت، تنگدل نشيني. پس حالوت ذكر من كجا دريابي و به اگر توانگري دهمت مشتغل شوي ب) 2

 .هر معني كه او را مشكل بود از من پرسيد با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من بخواند) 3

  .بخت آنكه خورد و كشت و بدبخت آنكه مرد و هشت بخت كيست و بدبخت چيست؟ گفت: نيك عاقلي را پرسيدند نيك) 4
  المثل قرابت معنايي دارد؟  بيت زير با كدام ضرب -9

 »گه خزان شود گاهي شود بهار دگر/  دوران روزگار به ما بگذرد بسي«
  كند له را خراب ميگگر  ) يك بز2      تا نباشد چوب تر فرمان نگيرد گاو و خر )1
  گرده ) هميشه تقويم رو گاو نمي4      شه ) تا فشار كك نباشه روباه شناگر نمي3
 ... نيز هست.  ةتصوير بيت زير در بيت گزين -10

 »صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بيني / ز روي لطف بگويش كه جا نگه دارد«
  ژطبع محاكا نتوان كردگيسوي تو گر سر كشد او را چه توان گفت؟ / با هندوي ك )1
 دانم دانم، نمي برو اي شب ز پيش من مپيچان زلف و گيسو را / كه جز آن جعد و گيسو را نمي) 2

 دسترسي نتوان بود با تو ام گرچه به گيسوي تو دستم نرسد / با تو هرچند كه بي )3

  ش را تنها دل فخري نه در گيسوي توست / منزل صد دل شمر هر تار موي خوي  اي پري )4

دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1و نگارش (فارسي هاي  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 ازهدفن قبلآزمو 10چند از 

 

  )1( و نگارش فارسي

  

ادبيات غنايي، ادبيات سفر و 
  به بصره) زندگي (سفر

  63تا  44هاي  صفحه
  )1نگارش (

  هاي عيني نوشته
  55تا  40هاي  صفحه

  دقيقه 20
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  است؟ نادرست شدهمشخّصهاي يك از واژهمعني كدام -11  
 شهياند و اليخ سودا:    .است سر چه حقّه نيا در ايآ كه بگرفت آنش يسودا )1
 بده امانزينهار:        .ينكن باز حقّه نيا سر تا نهار،يز )2
 يده نشان: يينما    .يينما من با يزيچ حق اسرار از تا امآمده خيش يا )3
  سر: راز      از تو سرّ خداي تعالي طلب كردم. )4
 اماليي وجود دارد؟  نادرستيدركدام عبارت  -12

 آنچه مقابح از و كرد، ديبايم اقتباس خرد و عقل محاسن از و باشد، ينامرض ظاهر در او اخالق از يبعض اگرچه گرفت ديبا مالزم را عاقل صحبت )1
 .داشتيم نگاه شتنيخو دينما دهيناپسند

 انيم نمام دوزبان و فتّان يدورو كه است يباق چندان يدوست لطف و است وستهينپ شانيبد مردم ويد ريشر كه است برقرار قدر آن تيب اهل صالح )2
  .است افتهين يمداخلت شانيا

 تيمز تو بر را مار لكن مار، چون يدوزبان .ابدين يتمتّع تو يوفا از و گيرد خوار به هاشدست ،باشد تو وصلت همت را هركه كه ييدورو گل چون تو )3
  .ديزايم يزهر تو زبان دو هر از كه است،

 فرق بر يپا و يزد مردان كمر در دست او دولت ظلّ در كهچنان د،يگردان محتشمو  سرور و محترم و زيعز و كرد يگرام را تو كه پادشاه بر چگونه )4
 ؟يشمرد زياج معاملت نيا نهاد، آسمان

  ترتيب كدام است؟ در بيت زير، به »مرد نيك«و » جنگ«، »چين سخن«هاي  واژه دستوري نقش -13
  »مرد سليم چين كند تازه جنگ قديم / به خشم آورد نيك سخن«
  نهاد، مفعول، مفعول )4  نهاد، نهاد، ) مفعول3  ، مفعول، نهادمفعول )2  ، مفعولنهادنهاد، ) 1
 در بيت زير، به ترتيب، كدام است؟  ، شده نقش ضماير متصل مشخص -14

 » به روي ببندي مكه درآيم در تكه ببينم مرا ز كوي براني  / چو خواهم تچو آيم«
  الــيه نهاد، مفعول، مضاف )2        نهاد، متمم، مفعول ) 1
  اليه، مفعول مفعول، مضاف )4        اليه  مفعول، متمم، مضاف) 3
  ليه و چند صفت بياني وجود دارد؟اترتيب چند مضافدر عبارت زير به -15

  » دان برابر نيايد!ادت كرد تا عالميان بدانند كه هرگز كيد كايدان با خواست خداوند غيبياو را دولت بر دولت ز كلتقدير رحمان آمد، م تدبير برادران بر«
   دو سه، )4  كي پنج، )3    دو چهار، )2  كي چهار، )1
  ؟است نرفتهبه كار » هاماي«ي كدام بيت آرايه يدر قافيه -16

 يباز كند يم كه نيب مگس دهيد شوخ تو/  من بودم تو يهمباز نه هـــك ـــيراست به )1
 باز يا دهز كبــــــوتر دـيص بر كه ابيدر/  سلمان دل وترـكب تــراس متــــغ شهباز )2
 باز ديآ شكـــار زمـع بر كه نگذاشت چيه/  نانيمسك دل ديص از متــغ ازـــاهبـــش )3
  باز ميآ يبـازعشق نيا از كه مين آن من/  است يمستغن ريغ عشق از تو حسن اگرچه )4
 در همين جايگاه به كار رفته است.» بهشت«... نيز  ةركني از تشبيه است. در بيت گزين »بهشت«، »قرآن مانند است به بهشت جاودان«در عبارت  -17

  رسواريش هست كه اشتر و خر او دينجو/  بهشت حرص نه ماندشان هنر و علم حرص نه )1
  ماند بوستان به دينگو بهشت ـــــيكس/  ماند؟ دوستان داريــــــد به اغـــــب دامـــك )2
  رامونشيپ است آدم وـــچ شّاقـــــــع/  گونش گندم رخ آن تــــبهش به دـــانـــــم )3
  كرد دراز لّفـــــتك به را نماز دــباـــع/  ماند شتـــبه مــــينع تظارــــان ز دـــــزاه )4
 كند؟ ميابيات زير، همگي به داستان زندگي يوسف نبي تلميح دارند. كدام گزينه اين ابيات را به ترتيب زمانيِ وقوع حوادث در زندگي يوسف مرتّب  -18

  اـيـب باال و زن يچنگ اــم ونديـپ يرشته در/  اند دهـــافكن چاه به اراني را تو يكنعان ماه يا) الف
  يكـاروانـ شكـم از انـعـنـك به روان كردهي / ميــنس از تـو زلـف دم هـر و يـوسـفـي تـو) ب
  را دانـزنـ يكنـ درودـب هــك است آن وقت/  دـش تو آن مصر مـسنـد مـن يكـنـعـانـ مـاه) ج
  را انـكـنـعـ وبـخ يبرا اـدهـساع ديفروبرّ/  را وانيـا دييارايب شه آن ديرس شـه آن ـديرسـ) د
  تـسيــكـ كـنـعـان از يبـو ـنيا خـدا يا/  شد بــاز بــو ـــنيا از يـعــقـوبـي چـشـم) ـه
 يدـفرزن هرـم دــش كجا آخر بازپرس را پـدر/  ـغرورـــم سلطنت كردت كه يمصر وسفي يا اال) و

  هـ و، ب، الف، د، ج، )4  و ،هـ ب، ج، د، الف، )3  ج هـ، ب، و، د، الف، )2  ب و، هـ، الف، د، ج، )1
 قرابت مفهومي دارد؟» ه دار سر رشته تا نگه داردا/ نگ گرت هواست كه معشوق نگسلد پيمان«كدام گزينه با مفهوم بيت  -19

 وفــــا جويي بــه ســوي اصــل بگذر/  بـقـا خـواهي به روي اصل بنگـر )1
 ـب قرب الهيكــه هــســت آن مـوج/  وفا كن جان من گر قرب خواهي )2
 ز ذره ره بــه خــورشـيــدم نـمـودي/  حـجـاب از روي اميـدم گشودي )3
 روي در اهــل صــفـا خواهي داشـت/  وار صــاف كــردي دل خود آينه )4
 كدام گزينه با عبارت زير از ناصرخسرو قرابت مفهومي دارند؟ -20

تي كه از روزگار پيش آيد، نبايد ناليد و از فضل و رحمت آوردم تا مردم بدانند كه به شد و اين هر دو حال در مدت بيست روز بود و اين فصل بدان«... 
  »كردگار، نااميد نبايد شد.

  ستينـ) رنج( عنا و شدت جز ره كي/  راحـت و است نعمـت همـــــه ره كي )1
  يكش يسخت بــه افتـد يروز مگـــر/  يخـــوشــ روز قـــــدر يكســ نداند )2
  را آسان كار سخت كند زود چرخ كه/  شد آسان كار چو يسخت ز سخت ترسب )3
  يگــــريد در ــديگشـــا رحـمت ز/  يدر متكح ز ببنـــدد چـــون خـــدا )4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-(گواه)آزمون شاهد
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شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل ازهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1عربي، زبان قرآن (هاي  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 چيستگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

   
  
  

 و األدقّ فيعي تّالجواب لل ن األصح25 – 21ة (رجمة من أو إلي العربي:(   
 بگو اي اهل كتاب؛ ...: »ي كَلمةٍ سواء بينَنا و بينَكُم أَلَّا نَعبد إلّا اهللا و ال نُشْرِك بِه شَيئاهلَ الكتابِ؛ تَعالوا إلقُلْ يا أَ« - 21

  و آن اينكه خداوند را بپرستيد و چيزي را براي او شريك قرار ندهيد!برويد ) به سوي سخناني كه ميان ما و شما صحيح است 1
  كه جز خدا را نپرستيم و چيزي را براي او شريك قرار ندهيم!د يبيايميان ما و ميان شما يكسان ي سخني ) به سو2
  . آگاه باشيد كه فقط خدا را بپرستيم و هر چيزي را براي او شريك قرار ندهيم!بياييد اي كه ميان ما و شما مساوي است ) به سمت كلمه3
   و آن اينكه فقط خداوند را پرستش كنيم و به او شرك نورزيم!  بپذيريد ن است ) سخني را كه ميان ما و ميان شما يكسا4

 »:هل تَعلَمينَ أنّ مطرَ السمك من أعجبِ الظّواهرِ الطَّبيعيةِ الّتي تَحدثُ في األيامِ الْماطرةِ في العالَم؟!« - 22
  داد؟! مي بيعت است كه در روزهاي باراني در جهان رخهاي ط ترين پديده انگيز ماهي، از شگفت  دانيد كه باران مي ) آيا1
  افتد؟! مي هاي طبيعي است كه در روزهاي باراني در جهان اتفاق ترين پديده داني كه باران ماهي، از عجيب مي ) آيا2
  دهد؟! مي طبيعي است كه در روزهاي باراني در جهان رويهاي  انگيزترين پديده دانيد كه باران ماهي، از شگفت مي ) آيا3
  افتاد؟! مي طبيعت است كه در روزهاي باراني در جهان اتفاقهاي  ترين پديده داني كه باران ماهي، از عجيب مي ) آيا4

23 - حيح:عين الص 
   !  مشركان را دشنام ندهيم نايخواهد كه خدا مي : همانا قرآن از ما!إنّ القُرآنَ يأمرُنا أَلَّا نَسب معبودات الْمشركينَ) 1
  بروز اختالف ميان يك پنجم ساكنان جهان جايز نيست!!: غَيرُ مسموحٍ ان العالمكّتَجلِّي الْخالف بينَ خمس س) 2
3 (الشّديدةُ النّاس و الرّياح ماءي السف وداءالس ومالغُي رَتيزده كرده بود!  : ابرهاي سياه در آسمان و بادهاي شديد مردم را حيرت!ح  
  گذاريم! مي !: ما با نگه داشتن عقايد خويش به آزادي عقيده احترامنَّا نَحتَرِم حرّيةَ العقيدةِ مع احتفاظ عقائدناكُ) 4

 :الْخَطأ عين - 24
  !نااميد نشويد و براي گناهانشان طلب آمرزش كنيد :!تَيأسوا و استَغفروا لذنوبِهم  ال )1
2( ح مكطَرِ السرةُ مسطَيظاهي أمريكا الوف ثَتپديدة باران ماهي در آمريكاي مركزي رخ داد  :!د!  
   !شود اين پديده باران ماهي ناميده مي :!السمك هذه ظاهرةٌ تُسمي مطرَ )3
  !ات را بشناس و به او لبخند بزن همسايه :!تَعرَّف علَي جارِك و ابتَسم لَه )4

25 - عيحيحن الص:  
  !إن شاء اهللا فتخرّج كلّهم من المدرسة بعد سنة: !»شوند مي آموخته از مدرسه دانش يك سالشان پس از  خدا بخواهد پس همهاگر «) 1
  !الشهر الماضي إنّي إستلمت خمس رسائل عبر اإلنترنت في !»:ماه گذشته پنجمين نامه را از راه اينترنت دريافت كردممن، «) 2
  !تشركا به شيئاً إعتصما بحبل اهللا و ال !أيها العميالن: !»وند چنگ بزنيد و چيزي را براي او شريك قرار ندهيدبه ريسمان خدا !اي مزدوران«) 3
 !ةِنَن سيحتفلون آخر ليلة األربعاء في السيرانيياإل أ تعلمين أنّ :»؟!گيرند مي سال را جشن ةداني ايرانيان آخرين شب چهارشنب مي آيا«) 4

  :ضادتّلفيه ا ليسعين ما  - 26
  نثي لنَتَعارف!خَلَقَنا اللّه من ذكَرٍ و أُ )2    !يأمرُنا القرآنُ بالوحدةِ و العميلُ يدعونا إلي التَّفرِقَة )1
 !جاناًحفلةُ األفالمِ و األزهارِ تُسمي مهر )4    إنَّ نُزولَ المطرِ منَ السماء يجعلُ األرض خضرةً! )3

   :ثالثي عل مزيدعين الجملة الّتي فيها ف - 27
  ! صديق أبيفي معمل  واالميذ اشتغلالتَّ) 2         !شيء طبيعي سرِّ تلك الظّاهرةِ العجيبةِ عرُّفن تَاآل و )1
 !إلَي السماء بِقُوةٍ شياءيحدثُ إعصار شديد فَيسحب األس )4       ! لطَبخها و تَناولها سماكاأل النّاس فَيأخُذُ )3

    :  من حيث الزمان يختلفالفعل  عين - 28
  !طريق اإلحسان إلي النّاس واتعلَّم يا ايها المسلونَ) 2    !  تعلَّم طريق الوصول إلي الحقّ ،يا صديقي) 1
    !    ، تَعاملوا باإلنصاف و العدالةِيا تجار) 4  ! متحانرس و اإلالدإخواني بعد تَناولِ الطَّعام تَكَلَّموا حولَ  )3

  عن باب الفعل: الخطأعين  - 29
  )افتعال(من باب  اً!استَلموا رسائلَ األستاذ عبرَ اإلنترنت غد )2  ( من باب تفعل)  !خَرَّجنا منَ المدرسةِ ثالثَ سنوات ماضيةٍتَ )1
3( !   (من باب تفعل) !ب التَّمارينِ في الصف فقطيتَعينُ جوا )4  (من باب استفعال)  استَمعي إلي كالمِ المعلِّمةِ في الصف جيداً

   :عين الصحيح في ضبط حركات الكلمات - 30
  !ع بِه أحدالعدوانِ، لأنَّه ال ينتَفَ يال يجوز اإلصرار علَ )2      موا بِحبلِ اهللاِ جميعاً و ال تَفَرَّقوا!عتَصإ )1
 و ال تَسبوا الَّذينَ يدعونَ من دونِ اهللاِ فَيسبوا اهللاَ! )4  ! مساحةٍ واسعةٍ منَ األرضِ يعيشونَ في مِخُمس سكّانِ العال المسلمونَ )3

  دقيقه 15  )1عربي، زبان قرآن (
  

  مطَرُ السمك
لميالس شالتّعاي  

  ۴منت درس 
  37تا  23هاي  صفحه
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 در عـين ب بنيانگـذار آن  جاري ساختن روش نيك و گذاشتن ثواب به حسا«و » شدگان جنگ بدر  با كشته (ص) گفتن پيامبر سخن«مفاهيم  - 31
  هاي برزخ است؟ مؤيد كدام ويژگي ترتيب به» آن اجر عامل از كم نكردن

  وجود حيات ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا) 2    حيات ـ دريافت پاداش خيرات بازماندگان) وجود 1
  هي ـ دريافت پاداش خيرات بازماندگانوجود شعور و آگا) 4  وجود شعور و آگاهي ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا) 3

اين «و » هايش برسد بنابراين بايد جاي ديگري باشد كه انسان به خواسته ؛ها نيست پاسخگوي همة خواسته ها عمر محدود انسان«هاي  عبارت - 32
  ارد؟ يك از داليل ضرورت معاد اشاره د  به كدام ترتيب  به »ها را ندارد. جهان ظرفيت جزا و پاداش كامل انسان

  عدل الهي ـ حكمت الهي) 2      عدل الهي ـ عدل الهي) 1
  حكمت الهي ـ عدل الهي ) 4    حكمت الهي ـ حكمت الهي ) 3

باشـد و پاسـخ    مـي  ……» .فشار و مستضعف بـوديم   چگونه بوديد؟ گفتند: ما در سرزمين خود تحت ]دنيا[شما در « ةشريف ةظرف تحقق آي - 33
  . است……  جملةفرشتگان به استضعاف ستمكاران 

   »مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟«برزخ ـ ) 2   »مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟«ـ   قيامت) 1
  .»روي شما برزخ است تا روزي كه برانگيخته شويد  پيش«برزخ ـ ) 4   ».روي شما برزخ است تا روزي كه برانگيخته شويد  پيش«قيامت ـ ) 3

 پاسخ خداوند به چه كساني است؟ »كلّا انّها كلمة هو قائلها«عبارت شريفة مطابق آيات قرآن،  - 34
  ها نداده است. خداوند عمر كافي به آن ،كنند مشركاني كه ادعا مي) 2  خواهند باز راه گذشته را پيش گيرند. كافراني كه مي )1
  قاضاي بازگشت دارند. مشركاني كه پس از مرگ، ت )4  دارند.  بخششتقاضاي  ،كافراني كه پس از مرگ )3
جعـلُ الْمتَّقـينَ   أَم نَ «گـردد و آيـة    مـي  يك از داليل اثبات معاد باز كدام به ترتيب به» ناروا دانستن عدم وقوع آن«و » خروج معاد از امري بعيد« - 35

يك است؟  تاكيدي بر كدام »ارِكَالْفُج    
  امكان ـ ضرورت ـ دومي) 2     اوليـ  ضرورتـ  امكان) 1
  ضرورت ـ امكان ـ دومي) 4      ضرورت ـ امكان ـ اولي )3

  گذرد؟  ند، چگونه ميا در كدام عبارت شريفه ترسيم شده است و روزگار آنان كه به حيات برزخي مشغول »ارتباط دنيا و برزخ« - 36
1 (»مِ ٰلَىاوثُونَ يعبروح و توقف فعاليت حياتي بدن. دريافت تمام و كمال  - »ي  
2 (»ذئموي ا قَدأَخَّرَبِمو ها.  نيكوكاران از لذّات و تألّم اشقيا از دردها و رنجبرخورداري  - »م  
3 (»ا قَدبِم ذئموأَخَّرَيو دريافت تمام و كمال روح و توقف فعاليت حياتي بدن.  - »م  
4 (»مِ ٰلَىاوثُونَ يعبها. يا از دردها و رنجنيكوكاران از لذّات و تألّم اشقبرخورداري  - »ي  

  ؟ است نادرستطبق آيات و روايات، كدام مورد دربارة برزخيان  - 37
   هايشان به ديدار خانوادة خود بيايند. توانند برحسب مقدار فضيلت مي) 2   سخن بگويند و خبر دهند. در قيد حيات دنيويهاي  اجازه دارند با انسان) 1
  شود.  ها متوقف مي هاي حياتي بدن آن فعاليت) 4   . شنوند مي زها را ني كنند و پاسخ آن وگو مي با فرشتگان گفت) 3

خداوند چگونه اين مردگان «(ع) كه نبيير عزگيري اين سؤال را در ذهن  هايي از زنده شدن مردگان، علت شكل قرآن كريم در مقام بيان نمونه - 38
  ان معاد، چه رفتاري با او نمود؟ د و خداوند در جهت تفهيم امكردا ، چه عاملي بيان مي»كند را زنده مي

  ها و بلكه سرانگشتان را يادآور شد.  ها ـ خلقت مجدد استخوان الي خرابه هاي متالشي در البه ديدن استخوان) 1
  ها ـ براي صدسال جانش را گرفت و سپس او را زنده كرد.  الي خرابه هاي متالشي در البه ديدن استخوان) 2
  ستين خود ـ براي صدسال جانش را گرفت و سپس او را زنده كرد. فراموش كردن آفرينش نخ) 3
  ها و بلكه سرانگشتان را يادآور شد.  فراموش كردن آفرينش نخستين خود ـ خلقت مجدد استخوان) 4

  كند؟  اهميت دادن انسان به اعالم خطر از سوي يك شخص تابع چيست و عطار نيشابوري اين حقيقت را چگونه بيان مي - 39
  »  ي پر عسل پيشمكسي را هست جا / بينديش ،مثالي گويمت ظاهر«ار سخن قائل ـ اعتب) 1
  » ي پر عسل پيشمكسي را هست جا / بينديش ،مثالي گويمت ظاهر«از خسارت احتمالي ـ  زگري) 2
  » ست از آن دارد كشيدهطفل آن سخن دارد شنيده / بالشك دو از چ«اعتبار سخن قائل ـ ) 3
  »ست از آن دارد كشيدهطفل آن سخن دارد شنيده / بالشك دو از چ «تمالي ـ از خسارت اح زگري) 4

  آورد؟   و موجبات ورود آنان به كدام عالم را فراهم مي چيستحيت فرشتگان به هنگام توفّي نسبت به پاكان درود و تعلت  - 40
  اعمال نيك مستمر ـ بهشت اخروي) 2    نيك مستمر ـ بهشت برزخي اعمال ) 1
  تسبيح و تقديس خداوند ـ بهشت برزخي) 4    تقديس خداوند ـ بهشت اخرويتسبيح و ) 3

  )1و زندگي ( دين

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

  پاسخ صحيح بدهيد؟ توانيد 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 ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه 10

  تفكر و انديشه
  آيندة روشن، منزلگاه بعد

  70تا  50هاي  صفحه
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41- … thing in your bag is your laptop, so take good care of it. 

1) More expensive than  2) Most expensive than  

3) The most expensive      4) The more expensive 

42- Scientists studying about heavenly bodies are trying to prove that there are . . . of life on other 

planets. 

1) lakes 2) drops 3) signs 4) cells 

43- With so many … faces around her, the baby started to cry.  

1) clear 2) strange 3) neat 4) amazing 

 

     If there are too few red cells in a person’s blood, he/she may have a disease called anemia. Red blood cells are 

important because they …(44)… oxygen all over the body. Some people with anemia have …(45)… red blood 

cells than healthy people. Others have red blood cells that do not work properly. Some bacteria or viruses can 

stop the body from making enough red blood cells. An unhealthy diet – especially one low in iron, folic acid or 

vitamin B12 – can also keep the body from making enough red blood cells. Finally, people sometimes may 

…(46)… a lot of  blood in an injury that causes anemia. Doctors usually identify anemia with simple blood tests.  

44- 1) donate 2) defend  3) collect  4) carry 

45- 1) few 2) a few 3) fewer 4) fewest  

46- 1) lose 2) pump  3) describe  4) increase   

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 44-46 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. 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-43 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked 
(1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

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

  يد؟توانيد پاسخ صحيح بده 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 از  هدفآزمون قبل10چند از

  

  )1(زبان انگليسي 
Wonders of Creation

 Pronunciation تا ابتداي
  59تا  43هاي  صفحه

 دقيقه 15
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    It is commonly believed that the poor are lazy people who could work if they were willing. In fact, over 60 

percent of the poor consists of children under the age of fourteen, elderly people over the age of sixty four and 

people of working age who are ill or in school. Another quarter work but do not earn enough to rise above the 

poverty line. This leaves less than 15 percent of the poor of working age who do not work and the vast majority 

of those are the mothers of young children. When it comes to work, the poor do not look as bad as their 

reputation, for most of them are too old, too young, too sick or too busy caring for children to work. 

47- Most people think that poor people … . 

1) can’t work                    2) don’t like working 

3) consist of children under the age of fourteen                   4) do want to work but can’t find a job 

48- The majority of the poor … . 

1) commonly believe that they are lazy 2) are not able to work for various reasons 

3) are children and they are too ill to work 4) are not willing to go over the poverty line 

49- According to the passage, those of working age who are in low-paid jobs make up … percent of 

the poor. 

1) 25 2) 15 3) 60 4) less than 25 

50- The biggest part of the poor of the working age who don’t work is … . 

1) the mothers of young children 

2) children under the age of fourteen 

3) people who are ill or in school 

4) elderly people over the age of sixty four 

PART C: Reading Comperhension 
Directions: Questions 47-50 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), 
(3), and (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 



 9: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آذر 29آزمون  –) 3پروژه (

a b a

aa

b

1

1122

2

  
 

  

شده روي محور پايين كه  شده روي محور باال به يكي از نقاط مشخص هر يك از نقاط مشخص ،زير شكلدر    - 51

 ؟ چه تعداد از موارد زير صحيح هستندمتصل شده است.  ،سوم آن است ةمتناظر با ريش

a) الف 10 aب)         1  21 bپ)            0 10 bت)               1  21 0   

  ) صفر 1

2 (1   

3 (2   

4( 3   

x دةتعريف ش حاصل عبارت - 52 x

x x

3

3
 كدام است؟ همواره  

1 (1   2 (x6   3 (
x6

1   4 (x6 5   

3ريشة هفتم عبارت  - 53 6250  كدام است؟  4

1 (21 2   2 (7 2   3 (3 2   4 (34 2   

bاگر  - 54 3 6 2 aو  4  42  عبارت حاصل ،باشد 3
a b

a
( )A

b




 كدام است؟  12

1 (2 3
9   2( 19

3
   3 (48

3
   4 (19

3   

sinحاصل عبارت  - 55 ( cos )A sin cos
cos

  
   

 

21
cos)كدام است؟  همواره1 )  1  

1 (sin     2 (cos     

3 (sin
cos


 1     4 (cos
cos


 1   

  
 ) مراجعه كنيد. 1سطحي رياضي ( هاي دشوار اين مبحث به كتاب سه براي آشنايي و تسلط بر تست

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

  پاسخ صحيح بدهيد؟توانيد  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 ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 30  عادي -  )1رياضي (
  

هاي گويا و  مثلثات/توان
  هاي جبري عبارت

از ابتداي روابط بين  2فصل 
ان نسبت هاي مثلثاتي تا پاي

   3فصل و فصل 
  68تا  42هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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cosاگر   - 56 x
sin x




2 9
1 cotحاصل  باشد،5 x  كدام است؟  21

1 (3
2     2 (25

16   

3 (9
4     4 (25

9   

sinاگر  - 57 cos   
1
)tanحاصل عبارت  ،باشد 4 tan )( cot )

tan


   
 21 1

1
 كدام است؟  

1 (1
4     2 (1

16   

3 (8
9     4 (3

4   

xدر تجزية عبارت  - 58 x7  كدام عامل وجود دارد؟  8

1 (x  2     2 (x  2   

3 (x x 4 22 4     4 (x  2   

xaاگر  - 59 b  وyb a حاصل ،باشد xy كدام است؟  

1 (1   2 (1
2   3 (1

3   4 (1
4   

حاصل عبارت  - 60
( )




 

3 3
3 3 3 3

1 100 16
5 2 3 10 4

 كدام است؟ 

1 (
3 20

3     2 (
3 10

3   

3 (
3 25

3     4 (
3 30

3   

  

tanحاصل  - 61 tan .sin   2 2  شده است.) (عبارت تعريفهمواره برابر كدام است؟ 2

1 (sin 2  2 (cos 2  3 (sin 2  4 (cos 2  

ــر - 62 ــاوي اگ aتس btan x sinx( )
sinx sinx

 
 

24 1 ــد  ،1 ــاتي باش ــاد مثلث ــك اتح ــدار ،ي aمق b  ــدام ك

sinx)است؟ , ) 0 1  

  ) صفر4  4) 3  3) 2  2) 1

3عدد  - 63 يك از اعداد زيـر بـين همـين دو عـدد      گيرد. كدام قرار مي bو  aين دو عدد صحيح متوالي ب 250

 صحيح قرار دارند؟

1 (53  2 (4 400  3 (3 200  4 (38 

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

  م محاسباتمحل انجا



 11: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آذر 29آزمون  –) 3پروژه (

a b a

aa

b

1

1122

2

aاگر - 64  1 |باشد، حاصل 0 a a | | a a | | a a |    3 33  كدام است؟ 3

1(a2   23  ) صفر(a 32   4(a 32   

)حاصل  - 65 ) ( ) 5 22 2 1 1  برابر است با: 2

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

)/ عبارت حاصل - 66 ( ) )( ( ) )
    

4 1 4
0 25 3 4 34 2 2 4 2  كدام است؟ 2

1 (1  2 (5
12  3 (7

16  4 (2 2  

kaعبارت  kبه ازاي كدام مقدار  - 67 a3   خواهد شد؟ aبرابر  4

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

)اگر حاصل عبارت - 68 ) ( )  
3 4

32 32 3 2 3  كدام است؟ Aباشد، A3صورت ، به2

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

xاگر  - 69
x

 2
2

1 xباشد، مقدار  18
x

3
3

 كدام است؟ 1

1 (52  2 (76  3 (46  4 (72 

aاگر  - 70   3 325 5 ، آنگاه 1
a


4  كدام است؟ 1

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

  
شده روي محور پايين كه  شده روي محور باال به يكي از نقاط مشخص مشخصزير، هر يك از نقاط  شكلدر  - 71

 متناظر با ريشة سوم آن است، متصل شده است. چه تعداد از موارد زير صحيح هستند؟ 

aالف)  10 aب)         1  21 bپ)            0 10 bت)               1  21 0   

  ) صفر 1

2 (1   

3 (2   

4 (3   

2عدد  - 72 15  بين دو عدد صحيح متوالي قرار دارد. مجموع اين دو عدد صحيح كدام است؟  

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

  موازي - ) 1رياضي (

  محل انجام محاسبات

  يقهدق 30
  

هاي گويا و  مثلثات/ توان
  هاي جبري عبارت

از ابتداي دايرة  2فصل 
مثلثاتي تا پاپان فصل و 

اُم nتا پايان ريشه  3فصل 
   58تا  36هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات



 12: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آذر 29آزمون  –) 3پروژه (

0cosاگر داشته باشيم  - 73 cot     3و 0cos . cot   ، انتهاي كمان     در كدام ناحيـة مثلثـاتي قـرار

  گيرد؟  مي

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

4 ةحاصل عبارت تعريف شد - 74 4 2 21(cos sin )( tan ) tan        كدام است؟  

   3) 4  2) 3  1) 2  صفر )1

sinحاصل عبارت  - 75 ( cos )A sin cos
cos

  
   

 

21
cos)كدام است؟  همواره1 )  1  

1 (sin     2 (cos     

3 (sin
cos


 1     4 (cos
cos


 1   

cosاگر   - 76 x
sin x




2 9
1 cotباشد، حاصل 5 x  كدام است؟  21

1 (3
2     2 (25

16   

3 (9
4     4 (25

9   

sinاگر  - 77 cos   
1
)tanباشد، حاصل عبارت  4 tan )( cot )

tan


   
 21 1

1
 كدام است؟  

1 (1
4     2 (1

16   

3 (8
9     4 (3

4   

sinاگر  - 78
cos



 

2
tanو  11

cot
 


 

1  مثلثاتي قرار دارد؟  ةدر كدام ناحي باشد،  01

  چهارم) 4  سوم )3  دوم) 2  اول) 1

myاگر خط  - 79 ( m )x  3 2 1 كـه خـط    اي زاويـة حـاده  بسـازد،   45 ةها زاويـ xبا جهت مثبت محور  1

mگذرنده از نقاط 
m

  
 
 

3 1
و  4 

    

1
4 3

 است؟  چند درجه، سازد مي ها xبا جهت مثبت محور  

1 (45   2 (30   3 (60   4 (75   

)Pنقطة  دايرة مثلثاتي را در انتهاي كمان  اگر - 80 x , ) 2 2 2
tan، حاصل قطع كند 3

tan


 2
 كدام است؟  

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

2
3   

  محل انجام محاسبات
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)ةنقط - 81 , )0 هـاي   در جهت خالف حركـت عقربـه   120ةمثلثاتي را حول مبدأ مختصات به انداز ةروي داير 1

 جديد كدام است؟ ةدهيم. مختصات نقط ساعت دوران مي

1 (( , )3 1
2 2  2 (( , ) 3 1

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

2 2 

در يك ربع دايره به شعاع واحد، اگر - 82  0 90  است؟ نادرستزير  ةباشد، كدام رابط 

1 (sin sin  2   

2 (sin sin    

3 (cos cos      

4 (cos cos  2  

 كدام است؟ dخط  ةبر هم عمودند. معادل dو  dدر شكل زير، دو خط  - 83

1 (y x
3

3   

2 (y x 3  

3  (y x 2    

4 (y x  

tanحاصل  - 84 tan .sin   2 2  شده است.) همواره برابر كدام است؟(عبارت تعريف 2

1 (sin 2  2 (cos 2  3 (sin 2  4 (cos 2  

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

O

�

1

1

y

x

d�
d

150

  محل انجام محاسبات
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ــاوي - 85 ــر تس aاگ btan x sinx( )
sinx sinx

 
 

24 1 ــدار 1 ــد، مق ــاتي باش ــاد مثلث ــك اتح a، ي b  ــدام ك

sinx)است؟ , ) 0 1  

  ) صفر4  4) 3  3) 2  2) 1

3عدد  - 86 از اعداد زيـر بـين همـين دو عـدد      يك گيرد. كدام قرار مي bو  aبين دو عدد صحيح متوالي  250

 صحيح قرار دارند؟

1 (53  2 (4 400  3 (3 200  4 (38 

aاگر - 87  1 |باشد، حاصل 0 a a | | a a | | a a |    3 33  كدام است؟ 3

1(a2   23  ) صفر(a 32   4(a 32   

/گيرند تا نامساوي  توانند قرار  مي تعداد اعداد صحيحي كه به جاي - 88  4 615 4 746   ،معتبر باشـد

 كدام است؟

1 (6  2 (5  3 (7  4 (4  

)حاصل  - 89 ) ( ) 5 22 2 1 1  برابر است با: 2

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

/حاصل عبارت - 90


4
4

4
5 5 4

500320
4چند برابر    است؟ 27

1 (10   2 (05/0  3 (1/0  4 (3/0  

  محل انجام محاسبات
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}

1

2

3

4

  

  
 . مشخصة اين جانور كدام است؟ كنند يترشح م يي راها ميآنزخوار، تعدادي كيسه وجود دارند كه   در اطراف معدة نوعي جانور گياه - 91

 دان قرار دارند.  ) غدد بزاقي آن در زير چينه1
  شود. وجود دارد، جذب مواد مغذي انجام مي هايي دندانهاز لولة گوارش آن كه  يدر بخش) 2
 شوند. ترين قسمت لولة گوارش آن، بخشي است كه مواد گوارش نيافته پس از عبور از آن دفع مي ) حجيم3
 شود، امكان جذب مواد غذايي وجود ندارد. آنزيم گوارشي ترشح مي در هر بخش از دستگاه گوارش آن كه )4

 باشد؟ هاي تنفسي در يك فرد سالم و بالغ است، صحيح مي ه با شكل مقابل كه مربوط به حجمكدام گزينه در رابط - 92
 گردد. ها خارج مي شود، از شش ها مي ، ابتدا حجم هوايي كه موجب بازماندن هميشگي حبابك3نقطة شمارة  ) در1
 شوند.  ند تنفس منقبض ميبراي فراي يك بار هاي ناحية شكم ، ماهيچه1) از لحظة شروع دم تا نقطة شمارة 2
 رسد.  دستگاه تنفس نمي اي ، بخشي از حجم هوا به بخش مبادله2شمارة   ) در نقطة3
 ها است. مانده در شش ، دو برابر حجم هواي باقي4) مقدار حجم تنفسي شمارة 4

 ه تنفس انسان سالم، است؟ در دستگا» ها هاي ديوارة حبابك گروهي از ياخته«چند مورد از موارد زير، بيانگر ويژگي فقط  - 93
  و ذرات گرد و غبار ها يباكتر يخوار گانهيب الف)

  ب) ترشح عامل سطح فعال
 توسط نوعي آنزيم  سيدا ج) توليد كربنيك

  صفر) 4   3 )3   2) 2   1) 1
 است؟  نادرستهاي صوتي انسان سالم،  كدام گزينه در ارتباط با پرده - 94

  اند.  دهنده به صدا در زير آن واقع شده هاي شكل ) بخش2  دهد.  كار مهم انجام ميدر محلي قرار دارند كه در تنفس دو  )1
 تر از برچاكناي و جلوي مري قرار دارند. ) پايين4  خوردگي مخاط به سمت داخل هستند.  ) حاصل چين3

 است؟  نادرستكدام عبارت، در ارتباط با تشريح شش گوسفند  - 95
  ف آن سه لپ (لوب) دارد. تر و برخال ) شش راست از شش چپ بزرگ1
  رود.  ) بعد از دو نايژة اصلي، انشعاب سومي وجود دارد كه به شش راست مي2
  صورت قطعه قطعه است.  صورت حلقة كامل و بعد به هاي نايژه ابتدا به غضروف )3
  ها قابل رويت هستند.  ها و سرخرگ ها، سياهرگ هاي نايژه اي از شش، سوراخ ) بعد از برش تكه4

 كند؟  طور مناسب كامل مي ام گزينه، عبارت زير را بهكد - 96
 ..................»هاي)  منظور انجام هر نوع عمل ..................، ماهيچه( در انسان، به«    

 آيند.  اي داخلي، به انقباض در مي بين دنده - ) بازدم2  نمايند.  سينه كمك مي  گردن، به افزايش حجم قفسة - ) دم1
  .دكنن يجا م به سمت باال و جلو جابه را ها دنده) بازدم ـ شكمي، 4  شود.  بند، از حالت گنبدي خارج مي ميان - دم )3

 ، صادق است؟»اي از ساختار بافتي ديوارة ناي انسان كه در تماس با الية زيرمخاط قرار دارد هر اليه«چند مورد، دربارة  - 97

    الف) واجد تعدادي غده ترشحي است.
 دار دارد.  اي مژك اي استوانهه ب) ياخته

 قرار دارند.  در تماس مستقيم با غشا پايههاي آن،  همة ياخته ج)
   ند.كن ديتول ATPاز گلوكز  ژنيقادرند به كمك اكسهاي آن  د) ياخته

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

  

  در سايت كانون مراجعه كنيد.  دهمزيست به صفحة  شناسي هاي درسي زيست براي پرسيدن سؤال
http://www.kanoon.ir/Article/211588  

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

 

  دقيقه 20  عادي - )1( شناسيزيست

  

  ت گازيگوارش و جذب مواد/ تبادال
از ابتداي تنوع گوارش در  2فصل 

تا  3جانداران تا پايان فصل و فصل 
  پايان تهوية ششي

   44تا  30هاي  صفحه
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 باشد؟ ميكدام گزينه از نظر درستي يا نادرستي مشابه جمله زير  - 98

  .» شوند يجا م صورت محلول در خوناب جابه به ي تنفسياز گازها يبخش اندك «
  بيني بسيار نزديك است.   هايي با ديواره نازك، به سطح خارجي  ) شبكه وسيعي از رگ1
  شود. نمي ساختهاصال اند، عامل سطح فعال  آمده ايكه زودهنگام به دن ياز نوزادان يدر بعض) 2
  شود.   دهند، يافت نمي هاي شيميايي را افزايش مي كه سرعت واكنش يهاي هاي قرمز مولكول ) در گويچه3
 ها در هنگام دم است. رود، كمتر از غلظت اكسيژن در هواي حبابك ها مي ) غلظت اكسيژن خوني كه از قلب به شش4

  است. .................. عاقط، باشد مي..................  اي نقشراانسان كه د يهر بخش از دستگاه تنفس - 99
 فاقد غضروف - هاي انتهايي ) انتقال مستقيم هوا به نايژك2   دار مخاط مژكواجد  - زا هاي بيماري مبارزه با ميكروب )1

 واجد پوست نازكي در تمام طول خود  -) گرم كردن هواي ورودي4  دار اي مژك هايِ استوانه فاقد ياخته - ها ) به دام انداختن ناخالصي3

 ، درست است؟ »اي كه در تنفس آرام و طبيعي انسان نقش اصلي را دارد ماهيچه«كدام گزينه در رابطه با  - 100
 ) با مجاري تنفسي در تماس مستقيم است. 2    ها متصل است.  ) به گروهي از دنده1

 اند.  يهاي زيست لكولفاقد توانايي توليد موآن   يها اخته) ي4    طور كامل، درون حفرة شكمي قرار گرفته است.  ) به3

 ..................» گروهي از «كند؟  تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت مقابل را به  - 101
  اند. دستگاه تنفس يعملكرد يها بخشي انسان، جزء تنفس يمجار) 2  هاي حبابكي انسان قرار نگرفته اند. كيسه در ساختارها  ) حبابك1
  جانوران، فاقد ويژگي نفس كشيدن هستند.) 4  قرار نگرفته اند. ها  انسان، درون شش مجاري تنفسي) 3

 ................»سرفه ................ عطسه «كند؟   مي تكميل درستي به را مقابل عبارت گزينه كدام - 102
 است. يخارج راندن مواد رونيب يسازوكارها از -) همانند1

  ند.ك خارج مي طريق دهانهوا را با فشار از  -) برخالف2
 كند. خارج مي بينيگازهاي نامطلوب را فقط از راه  -) برخالف3

 ها برسند.  شود كه ذرات خارجي مضر به حبابك فقط زماني ايجاد مي -) همانند4

  كند؟ مي تكميل درستي به را زير عبارت كدام گزينه - 103

 »مانند، ............... است. تارعنكبوت ساختار جادكنندهاي گونه ................ بخش اسفنج ساختار ايجادكننده بخش هاي انسان، شش در«
  اندك   يا اختهي نيب يفضاهايي با  داراي ياخته -) همانند1
 تماس در سرشار از هموگلوبين، هاي مستقيماً با ياخته -) همانند2

   حركت توانايي با هايي ياخته داراي ديوارة خود در -) برخالف3
  ظاهري  شكل نظر از  ياخته نوع واجد يك فقط خود  ديوارة در -) برخالف4

 درستي بيان شده است؟ به ،»اند تر حجم آن را به خود اختصاص داده ها كه بيش بخشي از شش«كدام گزينه در ارتباط با  - 104
  آمده است.    ديها پد كه از اجتماع حبابك شود يبه خوشه انگور ختم م هيشب يخود به ساختار ي) در انتها1
  دهد تا بتواند مقدار هواي ورودي يا خروجي را تنظيم كند. تگاه تنفس امكان مي) به دس2
  ها است.  هاي حبابكي و رگ ها، كيسه ها، نايژك اي از نايژه عمدتاً مجموعه )3
  پوشاند.  ها را كه در تماس با هواست، مي ) الية نازكي از آب، سطحي از آن4

 درستي بيان شده است؟  را ارائه داد. كدام گزينه در ارتباط با اين نظريه به اي ارسطو، در ارتباط با نفس كشيدن، نظريه - 105
  از چند نوع گاز است. يخود مخلوط هواوي معتقد بود  )1

  شود. يباعث خنك شدن قلب م دنينفس كش) امروزه مشخص شده است 2
 د. ان كرد هواي دمي و بازدمي از نظر تركيب شيميايي يكسان  ) اين نظريه بيان مي3

  ) وي با توجه به ارتباط دستگاه گردش خون و تنفس، توانست اهميت تنفس را بيان نمايد. 4
 يابد.  هاي قرمز خون انسان، دچار اختالل شود، ................ مي انيدراز گويچه اگر فعاليت آنزيم كربنيك - 106

 به هموگلوبين، افزايش CO) اتصال 2    ها، كاهش  توسط بافت CO2) توليد 1

  ) مقدار بيكربنات خون، كاهش4    حمل شده در خون، افزايش O2ميزان  )3
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كـدام گزينـه در    .ميكن يم يبررس  دياكس يكربن د يرا از نظر مقدار نسب يو بازدم يدم يهوا ،نشان داده شده در شكل مقابل شيدر آزما - 107
 است؟ نادرسترابطه با اين آزمايش 

 هد. ) معرف در هر دو ظرف سرانجام تغيير رنگ مي1
  دهد. تغيير رنگ مي» ب«زودتر از ظرف » الف«) معرف در ظرف 2
  شود. حباب هوا مشاهده نمي» ب«همانند ظرف » الف«) هنگام دم در ظرف 3
  شود. ه ميحباب هوا مشاهد» ب«برخالف ظرف » الف«) هنگام بازدم در ظرف 4

 كند؟ تكميل مي درستي نا چند مورد عبارت زير را به - 108

  ................»هر جانداري كه ................ است، قطعا «
 در دهان قادر به جذب مواد نيست.  - الف) داراي غدد بزاقي

 كند.  اي آغاز مي ياخته  صورت برون فرايند گوارش را به - ب) فاقد دهان
 كند.  دهاني منتقل مي  ها غذا را از محيط به حفره با حركت مژك - اي مواد غذايي ياخته نواجد گوارش درو ج)

  محيط زندگي آن دستگاه گوارش يا بدن جانوران ميزبان است.  - بدن اي اختهياز سطح د) دريافت كننده مواد مغذي 
1 (1   2 (2   3( 3   4 (4  

 كند؟ درستي تكميل مي  چند مورد عبارت زير را به - 109

در  تواننـد   نميهاي پروتئيني و گليكوپروتئيني به هم متصل هستند،  اي از رشته هاي آن توسط شبكه كه ياخته  در بدن انسان، نوعي بافت«
 »................ نقش داشته باشند.

  ها ب) ترشح آنزيم    ها الف) تسهيل باز شدن حبابك
  فشفا يا نهيزم ةمادد) توليد     خوني  جلوگيري از كم ج)

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

 ؟افتد تفاق ميا، زودتر از سايرين »دهد فرايند تنفسي كه در نتيجة افزايش حجم قفسة سينه رخ مي«كدام گزينه در ارتباط با  - 110
   بند اي خارجي و ميان هاي بين دنده النخاع به ماهيچه ) دستور مركز تنفس در بصل1
 اشتن خاصيت كشساني ها در برابر كشيده شدن به علت د ) مقاومت شش2

  اي خارجي هاي بين دنده بند و ماهيچه ) انقباض ماهيچة ميان3
 النخاع اثر مركز تنفس در پل مغز بر مركز تنفس در بصل )4

  

  
 است؟  نادرستدار در دستگاه تنفس انسان سالم،  هاي مژك كدام گزينه در ارتباط با ياخته - 111

  شوند. مشاهده مي دستگاه تنفس يعملكرد يها اسر بخشدر سر )1

 شوند. هايي هستند كه در دنياي غير زنده ديده نمي ) واجد توانايي ساخت مولكول2

 حضور دارند.   ) در انتهاي مجراي بيني انسان، برخالف ابتداي مسير ورود هوا در بيني،3

  رانند. دام افتاده در آن را به سوي حلق مي هاي به ناخالصي ها با حركت ضرباني خود، ترشحات مخاطي و هاي آن ) مژك4

 طور حتم ................ كند، به در انسان، هر اندام دستگاه گوارش كه خون سياهرگي خود را به اندام سازندة صفرا ارسال مي - 112
  كند.  غذا حفظ مي) در سطح دروني خود داراي مادة مخاطي است كه ديواره آن را از خراشيدگي حاصل از تماس 1

 كند.  اي است كه مستقل از دستگاه عصبي خودمختار عمل مي ) در ديوارة خود داراي شبكه عصبي روده2

  هاي عصبي ديواره خود است.  قادر به ايجاد حداقل يك نوع حركت منظم در پي تحريك ياخته )3

 .هاي ديگر بدن بايد هماهنگ باشد با بخش يتشفعال) 4

  موازي - )1شناسي (زيست
  

  گوارش و جذب مواد/ تبادالت گازي
از ابتداي جذب مواد و  2فصل 

تنظيم فعاليت دستگاه گوارش تا 
تا پايان ساز و 3پايان فصل و فصل 

  كار دستگاه تنفس در انسان
  39تا  25هاي  صفحه

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالهبواست

  دقيقه 20
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 ؟ يافت شده در رودة انسان، درست استهاي  كدام عبارت، دربارة همة آنزيم - 113
      شوند.  هايي غير فعال ترشح مي ) ابتدا به صورت مولكول1
 گردند.  به ابتداي دوازدهه وارد مي از طريق يك مجراي مشترك ) همراه با ترشحات صفرا2
      . دهند يم افزايشرا  ييايميش يها سرعت واكنش )3
 د.نشو پوششي داراي ريزپرز، توليد مي هاي وسط ياخته) ت4

 كدام گزينه درست است؟  - 114
  . شود از نظر ظاهري و عملكردي در پرزهاي روده باريك مشاهده مي) فقط يك نوع ياخته 1
  باشند. اي نزديك به ريزپرزهاي خود مي هاي پوششي ريزپرزدار رودة باريك، داراي هسته ) ياخته2
  اند.  هاي شبكة مويرگي خوني موجود در پرز احاطه شده ي هر پرز، توسط مويرگي لنف ها ) مويرگ3
 شود. ) در افراد مبتال به سلياك بر اثر مصرف گلوتن نسبت به افراد سالم، مواد مغذي بيشتري در مدفوع ديده مي4

 ................طور حتم  به. ...............بزرگ يا كوچك موجود در رودة باريك انسان كه   توان گفت هر برجستگي مي - 115
  شود. غيرميكروسكوپي محسوب مي  از لحاظ اندازه، -دهد ) سطح جذب رودة باريك را افزايش مي1
  آيد. اي و زيرمخاط پديد مي هاي ماهيچه بر اثر چين خوردن اليه - ) از لحاظ اندازه، غيرميكروسكوپي است2
  آيد. وجود مي به روده، يدر سمت فضاباريك  ةرود يپوششهاي  ياختهغشاي خوردگي  چيناز  -ميكروسكوپي است  ) از لحاظ اندازه،3
  شود. نيز مشاهده مي گوارش ةشكل لول يا سهيبخش كدر  -رود ) در بيماري حساسيت به گلوتن از بين مي4

  .................. باشد. يحاو واندت ياز خارج به داخل م هي.................. لولة گوارش، .................. ال ينا وارهيد يدر ساختار بافت - 116
  غضروف - چهارمين -همانند) 2    يونديبافت پ - نياول -همانند) 1
 دار اي مژك هاي استوانه ياخته - سومين -برخالف) 4     يا چهيماه يها اختهي - نيدوم -) برخالف3

 يابد. ايش مينيز افز ..................قطعاً  ..................در هر فرد سالم، با افزايش  - 117
  هاي كبدي فعاليت ياخته - ) جذب مواد مغذي2    ها امكان گشاد شدن سرخرگ - ) وزن1
  ترشح بزاق -اي روده هاي عصبي ) فعاليت شبكه4    ترشح هر نوع آنزيم معده - ) ترشح هورمون گاسترين3

 . مشخصة اين جانور كدام است؟ كنند يشح متر يي راها ميآنزخوار، تعدادي كيسه وجود دارند كه   در اطراف معدة نوعي جانور گياه - 118
 دان قرار دارند.  ) غدد بزاقي آن در زير چينه1
  شود. وجود دارد، جذب مواد مغذي انجام مي هايي از لولة گوارش آن كه دندانه يدر بخش) 2
 د.شون ترين قسمت لولة گوارش آن، بخشي است كه مواد گوارش نيافته پس از عبور از آن دفع مي ) حجيم3
 شود، امكان جذب مواد غذايي وجود ندارد. آنزيم گوارشي ترشح مي در هر بخش از دستگاه گوارش آن كه )4

 در دستگاه تنفس انسان سالم، است؟ » ها هاي ديوارة حبابك گروهي از ياخته«چند مورد از موارد زير، بيانگر ويژگي فقط  - 119
  و ذرات گرد و غبار ها يباكتر يخوار گانهيب الف)
  ترشح عامل سطح فعالب) 

 توسط نوعي آنزيم  سيدا ج) توليد كربنيك
  صفر) 4   3 )3   2) 2   1) 1

 ، صادق است؟»اي از ساختار بافتي ديوارة ناي انسان كه در تماس با الية زيرمخاط قرار دارد هر اليه«چند مورد، دربارة  - 120

    الف) واجد تعدادي غده ترشحي است.
 ار دارد. د اي مژك هاي استوانه ب) ياخته

 قرار دارند.  در تماس مستقيم با غشا پايههاي آن،  همة ياخته ج)
   ند.كن ديتول ATPاز گلوكز  ژنيقادرند به كمك اكسهاي آن  د) ياخته

1 (1   2 (2   3( 3   4 (4   
 باشد؟ كدام گزينه از نظر درستي يا نادرستي مشابه جمله زير مي - 121

  .» شوند يجا م ول در خوناب جابهصورت محل به ي تنفسياز گازها يبخش اندك «
  بيني بسيار نزديك است.   هايي با ديواره نازك، به سطح خارجي  ) شبكه وسيعي از رگ1
  شود. نمي ساختهاصال اند، عامل سطح فعال  آمده ايكه زودهنگام به دن ياز نوزادان يدر بعض) 2
  شود.   دهند، يافت نمي را افزايش ميهاي شيميايي  كه سرعت واكنش يهاي هاي قرمز مولكول ) در گويچه3
 ها در هنگام دم است. رود، كمتر از غلظت اكسيژن در هواي حبابك ها مي ) غلظت اكسيژن خوني كه از قلب به شش4
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  است. .................. قطعا، باشد مي..................  اي نقشراانسان كه د يهر بخش از دستگاه تنفس - 122
 فاقد غضروف - هاي انتهايي ) انتقال مستقيم هوا به نايژك2   دار مخاط مژكواجد  - زا اي بيماريه مبارزه با ميكروب )1
 واجد پوست نازكي در تمام طول خود  -) گرم كردن هواي ورودي4  دار اي مژك هايِ استوانه فاقد ياخته - ها ) به دام انداختن ناخالصي3

 ..................» گروهي از «ند؟ ك تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت مقابل را به  - 123
  اند. دستگاه تنفس يعملكرد يها بخشي انسان، جزء تنفس يمجار) 2  هاي حبابكي انسان قرار نگرفته اند. كيسه در ساختارها  ) حبابك1
  جانوران، فاقد ويژگي نفس كشيدن هستند.) 4  ها قرار نگرفته اند.  انسان، درون شش مجاري تنفسي) 3

  كند؟ مي تكميل درستي به را زير عبارت هكدام گزين - 124
 »ها، ............... هستند. هاي خوني اطراف آن ها ................ مويرگ حبابك هاي انسان، در شش«
    اندك   اي هايي با فضاي بين ياخته داراي ياخته -) همانند1
  حركت توانايي با هايي ياخته داراي ديوارة خود در -) برخالف2
     تماس در سرشار از هموگلوبين، هاي مستقيماً با ياخته -انند) هم3
  ظاهري  شكل نظر از  ياخته نوع واجد يك فقط خود  ديوارة در -) برخالف4

 ، صحيح است؟»اند مستقر شدهدر آن  يمنيدستگاه ا يها اختهياز  يگروهبخش انتهايي دستگاه تنفسي انسان كه «كدام گزينه دربارة  - 125
 آمده است.  ها پديد  شود كه از اجتماع حبابك خود به ساختاري شبيه به خوشه انگور ختم ميدر انتهاي ) 1
  دهد تا بتواند مقدار هواي ورودي يا خروجي را تنظيم كند. ) به دستگاه تنفس امكان مي2
 پوشاند.  ها را كه در تماس با هوا است مي ) الية نازكي از آب، سطحي از آن3
  كند. يمن رييتغ ها آنحجم  دن،يهنگام نفس كش )4

 درستي بيان شده است؟  اي را ارائه داد. كدام گزينه در ارتباط با اين نظريه به ارسطو، در ارتباط با نفس كشيدن، نظريه - 126
  از چند نوع گاز است. يخود مخلوط هواوي معتقد بود  )1
  شود. يباعث خنك شدن قلب م دنينفس كش) امروزه مشخص شده است 2
 اند.  كرد هواي دمي و بازدمي از نظر تركيب شيميايي يكسان  ظريه بيان مي) اين ن3
  ) وي با توجه به ارتباط دستگاه گردش خون و تنفس، توانست اهميت تنفس را بيان نمايد. 4

 يابد.  هاي قرمز خون انسان، دچار اختالل شود، ................ مي انيدراز گويچه اگر فعاليت آنزيم كربنيك - 127
 به هموگلوبين، افزايش CO) اتصال 2    ها، كاهش  توسط بافت CO2توليد ) 1
  ) مقدار بيكربنات خون، كاهش4    حمل شده در خون، افزايش O2ميزان  )3

كـدام گزينـه در    .ميكن يم يبررس  دياكس يكربن د يرا از نظر مقدار نسب يو بازدم يدم يهوا ،نشان داده شده در شكل مقابل شيدر آزما - 128
 است؟ نادرسترابطه با اين آزمايش 

 هد. ) معرف در هر دو ظرف سرانجام تغيير رنگ مي1
  دهد. تغيير رنگ مي» ب«زودتر از ظرف » الف«) معرف در ظرف 2
  شود. ميحباب هوا مشاهده ن» ب«همانند ظرف » الف«) هنگام دم در ظرف 3
  شود. حباب هوا مشاهده مي» ب«برخالف ظرف » الف«) هنگام بازدم در ظرف 4

 كند؟ تكميل مي درستي نا چند مورد عبارت زير را به - 129
  ................»هر جانداري كه ................ است، قطعا «

 در دهان قادر به جذب مواد نيست.  - الف) داراي غدد بزاقي
 كند.  اي آغاز مي ياخته  صورت برون د گوارش را بهفراين - ب) فاقد دهان

 كند.  دهاني منتقل مي  ها غذا را از محيط به حفره با حركت مژك - اي مواد غذايي ياخته واجد گوارش درون ج)
  محيط زندگي آن دستگاه گوارش يا بدن جانوران ميزبان است.  - بدن اي اختهياز سطح د) دريافت كننده مواد مغذي 

1 (1   2 (2   3( 3   4 (4  
 كند؟ درستي تكميل مي  چند مورد عبارت زير را به - 130

در  تواننـد   نميهاي پروتئيني و گليكوپروتئيني به هم متصل هستند،  اي از رشته هاي آن توسط شبكه كه ياخته  در بدن انسان، نوعي بافت«
 »................ نقش داشته باشند.
  ها ترشح آنزيمب)     ها الف) تسهيل باز شدن حبابك

  شفاف يا نهيزم ةمادد) توليد     خوني  جلوگيري از كم ج)
1 (1   2 (2   3( 3   4 (4  
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h

خلأ

h

50cm

گاز مخزن 20

آب

  

  
 هلول سيال در، ارتفاع اي با افزايش دادن سطح مقطع لولة شيشه توريچليمطابق شكل زير، در آزمايش  - 131

 كند؟  چگونه تغيير مي
  يابد.  كاهش مي )1
  يابد.  افزايش مي )2
  ماند.  ثابت مي )3
  حالت ممكن است رخ دهد.  3هر  ،لهبه جنس مايع و لو بسته )4

/محيط ي فشار هوا شكل زير، در - 132 Pa 51 02 /gبا چگالي  جيوه ،اگر در اين لوله .است 10
cm313 در حالت  6

N(gمتر است؟   سانتي  مايع درون ظرف چندآزاد ارتفاع جيوه در لوله نسبت به سطح  ،باشدتعادل قرار داشته  )
kg

 10  

1( 70   
2( 72   
3( 75   
4( 78   

متـر   چنـد سـانتي   hبرابر باشـد، در حالت تعادل ، اگر ارتفاع هر دو مايع درون لوله زيردر فشارسنج شكل  - 133
0خواهد بود؟ ( 75P cmHg ، 313 جيــوه 6 g/

cm
  33و 4x

g/
cm

 ( 

1(60   2(75   
3(120   4(140   
  

اگر فشار  .متر است سانتي 50 در حالت تعادل قرار داردطول قسمتي از لوله كه بيرون از مايع در شكل زير  - 134
شود، چند نيوتون است؟  وارد مية قائم نيرويي كه از طرف مايع به ته لولاندازة باشد،  cmHg70 محيط يهوا

g ،در نظر بگيريد  cm210(مساحت مقطع لوله را  g, /
cm cm

   3 32 13 ــايع5 جيوه     م Ngو  
kg

 10( 

1( 27   
2( /84 5   
3( 10   
4( /94 5   

فشار مخزن گاز چند پاسكال است؟  شكل در حال تعادل است. Uآب در لولة  ،در شكل زير - 135
kg N(P Pa ،g )

kgm
   5

0 310 آب 1000    و10

1( /  51 2 10     2( /  51 01 10   
3( /  51 02 10     4(  32 10   
  

  
 هاي آبي كانون استفاده كنيد.  تاببازيابي قبل از آزمون، از كهت ج

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

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

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

 

  هدقيق 35  عادي  – )1فيزيك (
  

  

  هاي فيزيكي مواد  ويژگي
از ابتداي فشارسنج هوا  2فصل 

  (بارومتر) تا پايان فصل
   52تا  37هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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g
cm

 1 31

g
cm

 2 32

گاز آب

10

40

g/
cm

     جيوه  313 6

g
cm

  32

گاز مخزن

20cm h

A
Bگاز مخزن

g/
cm

  313  جيــوه5

g/
c m

  31 ــايع5  مــ

/ MPa0 13

gمايعي به چگالي از متري   سانتي 80اي در عمق  فشار پيمانه - 136
cm32  چند پاسكال است؟ 

)P Pa 5
0 Ngو  10

kg
 10( 

1( 1600   2( 16000   3( /  51 16 10   4( /  51 016 10   
 متر جيوه است؟  چند سانتيگاز درون مخزن اي  فشار پيمانهها در حال تعادل هستند.  مايعدر شكل زير  - 137

1( 15   
2( /14 5   
3( /11 5    
4( /13 5   
  
  

محيط چند پاسكال است؟  يفشار هوا ،باشد  kPa160 برابر باAفشار وارد بر نقطة اگر  زيردر شكل  - 138

kg(چگالي آب 
m31000 ،  چگالي جيوهkg

m313600  وNg
kg

  فرض شود.) 10

1( 96000   
2( 130000   
3( 100000   
4( 94000   

 متر است؟  چند سانتي hمقدار ها در حال تعادل هستند.  مايعدر شكل زير  - 139
N g g(g / , / , P Pa)
kg cm cm

      5
03 310 13 5 1 5    و مــايع جيوه    10

1( 10   
2( 15   
3( 20   
4( 45    
  

اگر  .است و مجموعه در حال تعادلkPa104 محبوس در شاخة سمت چپ برابرفشار گاز  مطابق شكل زير - 140
متر و چگونه  سانتي سطح آزاد آب چند ،تعادلايجاد ايجاد كنيم، بعد از  باالي شاخة حاوي گازكوچك  ةيك روزن

Ng(فشار هوا  ؟كند تغيير مي Pa
kg

 510  )هاي آن يكسان است. و سطح مقطع لوله در تمام قسمت  ،10

   رود.   ميباال cm20سطح آزاد آب  )1
  رود.  باال مي cm10سطح آزاد آب  )2
  رود.  پايين مي cm20سطح آزاد آب  )3
  رود.  پايين مي cm10سطح آزاد آب  )4

وارد  ……ي از است كه ناش ……قرار دارد به سمت  شارهجهت نيروي شناوري براي جسمي كه در يك  - 141
 بر جسم است. 

  باال، نيروي وزن  )4  باال، اختالف فشار  )3  پايين، نيروي وزن  )2  ختالف فشار پايين، ا )1
bFدر شكل زير نيروي شناوري  - 142


Wو نيروي وزن  


 به وارد بر چند جسم نشان داده شده است. با توجه 

وري، فرورفتن و باال  هاي شناوري، غوطه خالص وارد بر هر جسم، وضعيت هر يك به كمك يكي از واژه نيروي
 رفتن كدام است؟ 

1( A ور،  غوطهB  ،شناورCباالرفتن  
2( A  ،شناورB  ،فرورفتنCباالرفتن  
3( A  ،شناورB ور،  غوطهCباالرفتن  
4( A ور،  غوطهB فتن، باالرCور غوطه  
  

  محل انجام محاسبات
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A

B

A B C D E

آويزان و بار ديگر جسم  خوانيم مي F1نيروسنج را  عددبعد از ايجاد تعادل  كنيم و بار از نيروسنج آويزان مي  جسمي را يك - 143
Fحاصل  .خوانيم مي F2 را عدد نيروسنجبعد از ايجاد تعادل دهيم و  درون آب قرار مي به نيروسنج را

F
2
1

 كدام است؟  

      تر از يك  كم )1
  تر از يك بيش )2
3( 1       
  حالت ممكن است رخ دهد.  3به چگالي مايع  هر يك از  ستهب )4

كنيم. اگر نيروي شناوري كه از طرف  طور كامل وارد يك ظرف آب كرده و رها مي را به kg2جسمي به جرم  - 144
و به كدام سمت شروع به بر حسب متر بر مجذور ثانيه باشد، جسم با چه شتابي  N4شود  آب به جسم وارد مي

Ngكند؟ ( حركت مي
kg

  نظر كنيد.) اصطكاك صرف ، از10

  ، به سمت پايين 12 )2    ، به سمت پايين 8 )1
  ، به سمت باال12 )4    ، به سمت باال8 )3

 اصل برنولي توضيح داد؟ با استفاده از توان نمييك از موارد زير را  دليل كدام - 145
  دار توپ فوتبال ركت كاتح) 1
  .وزد ) افزايش ارتفاع امواج دريا در روزهايي كه باد مي2
  هاي در حال حركت ) پف كردن پوشش برزنتي پشت كاميون3
  پاش ) افزايش تندي آب هنگام خروج از آب4

، E ،Dقسمت ( 5روي لوله  است. اي و پاياي آب از چپ به راست در جريان در لولة شكل زير، جريان اليه - 146
C ،B  وAكدام گزينه صحيح است؟ .) نشان داده شده است 

   در حال كاهش است. تندي آب Bدر قسمت  )1
   ها دارد. ترين مقدار را نسبت به ساير قسمت فشار آب بيش Cدر قسمت  )2
  فشار در حال افزايش است. Dدر قسمت  )3
  .تر است ها بيش آهنگ جريان شاره از بقيه قسمت Aدر قسمت  )4

/mدر يك لوله با آهنگ اي  با جريان اليهاي  شاره ،مطابق شكل زير - 147
s

3
0 در حالت پايا  Aدر ناحية  04

mبا برابر  Bكند. اگر تندي شاره در قسمت  شارش مي
s

جريان شاره  ، آهنگراست به چپ ترتيب از به ،باشد 4

 است؟  cm2چند  Bاست و مساحت مقطع  Aچند برابر آهنگ جريان در قسمت  Bدر قسمت 
0/ )2     100و  1 )1 0/و  1 01   
3( /0 0/و  1 )4     100و  1 01   

درپوش شامل سه  زير، ايم. مطابق شكل درپوش پوشانده يكتوسط را  cm20آب به قطر  ةخروجي يك لول - 148

mاست. اگر آب با تندي  cm5سوراخ هر يك به قطر 
s

بر حسب درون لوله جريان داشته باشد، با چه تندي  3
 و پايا درنظر بگيريد.)اي  (جريان آب را اليهشود؟  مي جها خار از سوراخمتر بر ثانيه 

1( 8   2( 16   3( 32   4( 48   
دهند، زيرا با كاهش تندي قطارها،  كنند، تندي خود را كاهش مي كه دو قطار از مقابل يكديگر عبور مي هنگامي - 149

فشار هواي بين دو قطار شده و در نتيجه  ……تر شده و اين موضوع باعث  ريان هواي بين دو قطار نيز كمتندي ج
 يابد.  مي ……شود  ها وارد مي اختالف نيرويي كه از طرف هوا، از بيرون و درون فضاي بين دو قطار به آن

  اهش افزايش ـ ك )4  افزايش ـ افزايش  )3  كاهش ـ كاهش  )2  كاهش ـ افزايش  )1
دهيم. درون يك لولة افقي باالي لولة اصلي  ق شكل يك لولة دو سر باز را درون يك ظرف آب قرار ميمطاب - 150

كند. در اين حالت سطح آب درون لوله نسبت به سطح  تغيير مي Pa500يم به طوري كه فشار باالي لوله مد مي

g( گيرد. قرار مي ……تر م سانتي ……درون ظرف آب  N,g
kgcm

  آب 31 10( 

  باالتر  5، )2    تر  پايين 5، )1
  باالتر  10، )4    تر  پايين 10، )3

  محل انجام محاسبات
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60

A cm 2
2 100 A cm 2

1 200

A

B

36

ج�وه

ما�ع

10

h

  
cm مكعبي توپر و آهني به ابعاد - 151 cm cm 4 5 قـرار دارد.   ي افقـي ترين وجه خود روي ميز روي كوچك به 6

/g(كند، چند پاسكال است؟ بر ميز وارد ميمكعب فشاري كه 
cm

  37 Ngو   آهن8
kg

 10(  

1( 4630   2( 4640   3( 4680   4( 4660   
طوري كه تا نيمه  به ،ريزيم مي Aو سطح مقطع  hاي شكل به ارتفاع  استوانه يمقداري مايع درون ظرف - 152

تر از مساحت ظرف  درصد بيش 25مساحت مقطع آن شود. اگر مايع را در ظرفي مكعبي كه  ظرف از مايع پر مي
 كند؟  خالي كنيم، فشار ناشي از مايع در كف ظرف مكعبي چگونه تغيير مي ،باشد اي مي استوانه

 يابد.  درصد كاهش مي 25 )2  يابد.  درصد افزايش مي 25 )1

  يابد.  درصد كاهش مي 20 )4  يابد. درصد افزايش مي 20 )3
باشد. چگالي مايع چند گرم بر  مي cmHg12با برابر  Bو  A، اختالف فشار دو نقطة زيردر شكل  - 153

/g؟ (متر مكعب است سانتي
cm

  313 جيوه    5  ( 

1( /1 5     2( 1  

3( /0 75     4( /0 6   
 F2و  F1ترتيب برابر با  به A2و  A1هاي  اگر اندازة نيروي وارد شده از طرف مايع به سطح زيردر شكل  - 154

Fباشد، 
F

1
2

A)كدام است؟   A )1 22  

1( 1     2( 2  

3( 4     4( 1
2  

gشكل، مايعي به چگالي  U ةدر يك لولمطابق شكل زير،  - 155
cm32 سمت  ةدر حالت تعادل قرار دارد. اگر در شاخ

سمت چپ در چه   سطح آزاد مايع در شاخةپس از ايجاد تعادل  ،شود cm18آب  نستوارتفاع  راست آب بريزيم تا

)gگيرد؟  از كف ظرف قرار مي متر  برحسب سانتي اي فاصله )
cm

     آب31

1( 57     2( 75  

3( 63     4( 66   
مجموع  اگر ريخته شده است. m8و مقداري جيوه به جرم  mاي مقداري آب به جرم  در يك ظرف استوانه - 156

 باشد. فشار ناشي از جيوه در كف ظرف چند كيلوپاسكال است؟   cm27ارتفاع اين دو مايع 

g g N( / g )
kgcm cm

    3 313 6 1    و آب جيوه    و10

1( /13 6   2( /1 7   3( /15 3   4( /12 4   
اي، ارتفاع سيال در لوله  مطابق شكل زير، در آزمايش توريچلي با افزايش دادن سطح مقطع لولة شيشه - 157

 كند؟  مي چگونه تغيير
  يابد.  كاهش مي )1
  يابد.  افزايش مي )2
  ماند.  ثابت مي )3
  حالت ممكن است رخ دهد.  3بستگي به جنس مايع و لوله، هر  )4

  دقيقه 35  موازي –) 1فيزيك (
  

  هاي فيزيكي مواد  ويژگي
ها  از ابتداي فشار در شاره 2فصل 

  تا پايان شناوري
   43تا  32هاي  صفحه

 كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اند ندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

  محل انجام محاسبات
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گاز مخزن 20

آب

g/
cm

     جيوه  313 6

g
cm

  32

خلأ

h

50cm

/در شكل زير، فشار هواي محيط  - 158 Pa 51 02 /gاست. اگر در اين لوله، جيوه با چگالي  10
cm313 در حالت  6

N(gمتر است؟   سانتي  ل قرار داشته باشد، ارتفاع جيوه در لوله نسبت به سطح آزاد مايع درون ظرف چندتعاد )
kg

 10  

1( 70   
2( 72   
3( 75   
4( 78   

متـر   چنـد سـانتي   hسنج شكل زير، اگر ارتفاع هر دو مايع درون لوله در حالت تعادل برابر باشـد، در فشار - 159
0خواهد بود؟ ( 75P cmHg  ،313 جيــوه 6 g/

cm
  33و 4x

g/
cm

 ( 

1(60   2(75   
3(120   4(140   
  

متر است. اگر فشار  سانتي 50در شكل زير طول قسمتي از لوله كه بيرون از مايع در حالت تعادل قرار دارد  - 160
شود، چند نيوتون است؟  رويي كه از طرف مايع به ته لولة قائم وارد ميباشد، اندازة ني cmHg70هواي محيط 

gدر نظر بگيريد ،  cm210(مساحت مقطع لوله را  g, /
cm cm

   3 32 13 ــايع5 جيوه     م Ngو  
kg

 10( 

1( 27   
2( /84 5   
3( 10   
4( /94 5   

شكل در حال تعادل است. فشار مخزن گاز چند پاسكال است؟  Uدر شكل زير، آب در لولة  - 161
kg N(P Pa ،g )

kgm
   5

0 310 آب 1000    و10

1( /  51 2 10     2( /  51 01 10   
3( /  51 02 10     4(  32 10   

gمتري از مايعي به چگالي   سانتي 80اي در عمق  فشار پيمانه - 162
cm32  چند پاسكال است؟ 

)P Pa 5
0 Ngو  10

kg
 10( 

1( 1600   2( 16000   3( /  51 16 10   4( /  51 016 10   
 متر جيوه است؟  اي گاز درون مخزن چند سانتي ها در حال تعادل هستند. فشار پيمانه در شكل زير مايع - 163

1( 15   
2( /14 5   
3( /11 5    
4( /13 5   
  
  

باشد، فشار هواي محيط چند پاسكال است؟   kPa160برابر با Aدر شكل زير اگر فشار وارد بر نقطة  - 164

kg(چگالي آب 
m31000  چگالي جيوه ،kg

m313600  وNg
kg

  فرض شود.) 10

1( 96000   
2( 130000   
3( 100000   
4( 94000   

  محل انجام محاسبات
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g
cm

 1 31

g
cm

 2 32

گاز آب

10

40

گاز مخزن

20cm h

A
Bگاز مخزن

g/
cm

  313  جيــوه5

g/
c m

  31 ــايع5  مــ

/ MPa0 13

 متر است؟  چند سانتي hتند. مقدار ها در حال تعادل هس در شكل زير مايع - 165
N g g(g / , / , P Pa)
kg cm cm

      5
03 310 13 5 1 5 ــايع جيوه    10    و م

1( 10   
2( 15   
3( 20   
4( 45    
  

است. اگر  و مجموعه در حال تعادلkPa104مت چپ برابر فشار گاز محبوس در شاخة س مطابق شكل زير - 166
متر و چگونه  سانتي يك روزنة كوچك باالي شاخة حاوي گاز ايجاد كنيم، بعد از ايجاد تعادل، سطح آزاد آب چند

Ngكند؟ (فشار هوا  تغيير مي Pa
kg

 510  ن يكسان است.)هاي آ و سطح مقطع لوله در تمام قسمت  ،10

   رود.  باال مي cm20سطح آزاد آب  )1
  رود.  باال مي cm10سطح آزاد آب  )2
  رود.  پايين مي cm20سطح آزاد آب  )3
  رود.  پايين مي cm10سطح آزاد آب  )4
  

وارد  ……است كه ناشي از  ……شناوري براي جسمي كه در يك شاره قرار دارد به سمت  جهت نيروي - 167
 بر جسم است. 

  پايين، نيروي وزن  )2    پايين، اختالف فشار  )1
  باال، نيروي وزن  )4    باال، اختالف فشار  )3

bFدر شكل زير نيروي شناوري  - 168


Wو نيروي وزن  


وارد بر چند جسم نشان داده شده است. با توجه به  
وري، فرورفتن و باال  هاي شناوري، غوطه نيروي خالص وارد بر هر جسم، وضعيت هر يك به كمك يكي از واژه

 رفتن كدام است؟ 
1( A ور،  غوطهB  ،شناورCباالرفتن  
2( A  ،شناورB  ،فرورفتنCباالرفتن  
3( A  ،شناورB ور،  غوطهCباالرفتن  
4( A ور،  غوطهB  ،باالرفتنCور غوطه  

خوانيم و بار ديگر جسم آويزان  مي F1كنيم و بعد از ايجاد تعادل عدد نيروسنج را  بار از نيروسنج آويزان مي جسمي را يك  - 169

Fخوانيم. حاصل  مي F2دهيم و بعد از ايجاد تعادل عدد نيروسنج را  درون آب قرار ميبه نيروسنج را 
F

2
1

 كدام است؟  

      تر از يك  كم )1
  تر از يك بيش )2
3( 1       
  حالت ممكن است رخ دهد.  3به چگالي مايع  هر يك از  ستهب )4

كنيم. اگر نيروي شناوري كه از طرف  طور كامل وارد يك ظرف آب كرده و رها مي را به kg2جسمي به جرم  - 170
كدام سمت شروع به باشد، جسم با چه شتابي بر حسب متر بر مجذور ثانيه و به  N4شود  آب به جسم وارد مي

Ngكند؟ ( حركت مي
kg

  نظر كنيد.) ، از اصطكاك صرف10

  ، به سمت پايين 12 )2    ، به سمت پايين 8 )1
 ه سمت باال، ب12 )4    ، به سمت باال8 )3

  محل انجام محاسبات
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 است؟  نادرست گزينهكدام عبارت  - 171

  هاي گازي شكل وجود دارد.  هواكره فقط يون ةدر باالترين الي )1
  افت دما داريم.  C6، در حدود افزايش ارتفاع متربه ازاي هر كيلو در اين اليه و استكلوين  218دماي هوا در انتهاي الية تروپوسفر ) 2
  . كنند از گاز نيتروژن در صنعت سرماسازي براي انجماد مواد غذايي استفاده مي) 3
  افته است. كيلومتري از سطح زمين امتداد ي 500اتمسفر، مخلوطي از گازهاي گوناگون است كه تا فاصله  )4

 است؟  نادرسترو،  زير دربارة شكل روبه عباراتچند مورد از  - 172
   .تواند نشان دهندة يك تركيب يوني باشد ميالف) 
  . باشد CH4تواند مربوط به مولكول  ميب) 
  باشد.  يمولكولب يك تركيبراي  اي نقطهتواند نمايانگر مدل الكترون ) ميپ
  رسند.  ميپايدار گاز نجيب ايي ت هشتالكتروني اشتراك گذاشتن الكترون به آرايش  هاي آن با اتم كه باشد CH4نمايش مولكولمدلي براي تواند  مي) ت

   3) 4   2) 3   1) 2  صفر )1
lالكترون با  10داراي  باشد، مياي  جدول دوره d ةدست كه متعلق به A عنصر - 173  هاي ممكن براي  كدام گزينه تعداد الكترون .باشد مي 2

 كند؟  درستي بيان مي را به Aعنصراتم 
1( 26   2 (29   3 (25   4 (31   

  ترتيب چگونه است؟  يرات فشار و دما بهتغيدر هواكره،  كيلومتري 50تا ارتفاع  با افزايش ارتفاع - 174
   طور پيوسته كاهش ـ ابتدا كاهش سپس افزايش به) 2     طور پيوسته افزايش ـ ابتدا كاهش سپس افزايش به )1
   طور پيوسته كاهش طور پيوسته كاهش ـ به به) 4     طور پيوسته كاهش ابتدا كاهش سپس افزايش ـ به) 3

 است؟  نادرست گزينهكدام  - 175
  رسند. ايي ميت به آرايش هشت 3الكترون و تشكيل آنيون  3با گرفتن  P15و  N7هاي  مات )1
  باشد.   مي ها آن رفتارگاز نجيب مبناي الكتروني به آرايش هاي الية ظرفيت بستگي دارد و دستيابي  رفتار شيميايي هر اتم  به تعداد الكترون) 2
  پذيري چنداني نداشته باشند.  ها واكنش شود كه اين اتم  هاي گاز نجيب، هشت الكترون وجود دارد و باعث مي در الية ظرفيت همة اتم) 3
  تري دارد.  فرد بيشمنهاي  اي خود الكترون ، اتم كربن در آرايش الكترون ـ نقطهP15و Al13 ،C6 ،S16هاي  در بين اتم) 4

 است؟  نادرستكدام مطلب  - 176
  شود.  هواي مايع خارج ميتقطير ترين گاز هوا كره اولين جزئي است كه از  فراوان )1
  . به دست آورد ي مايعهوا ءجز  بهء توان در فرايند تقطير جز گاز هليم مي نندهماگاز نجيب آرگون را ) 2
  رطوبت هوا متغير بوده و ميانگين بخار آب در هوا حدود يك درصد است. ) 3
  . شود هاي گازي مختلف يافت مي علت برخورد پرتوهاي فرابنفش يون بههاي باالتر هواكره  در اليه) 4

  ...…جزء هواي مايع در فرايند تقطير جزء به  - 177
  صد خالص تهيه كرد.  در توان اكسيژن صد مي )1
Cدماي  در CO2گاز ) 2 78، شود. صورت جامد و قبل از تشكيل هواي مايع جدا مي به  
  شود.  هر چه دماي جوش يك ماده باالتر باشد، زودتر از برج تقطير خارج مي) 3
Cبا دمايدر هواي مايع ) 4 200 ترين گاز نجيب وجود دارد سبك .  

  

  اري كنيد. توانيد از سايت زير خريد اب را مياز كتاب آبي كانون استفاده كنيد، اين كت  درس شيمي دهمراي ب
kanoonbook.ir  

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

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

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

 

  دقيقه 20  عادي   - ) 1( شيمي
  

  هستي كيهان زادگاه الفباي
  ردپاي گازها در زندگي

از ابتداي آرايش  1فصل 
تا پايان فصل و   الكتروني اتم

تا پايان اكسيژن، گازي  2فصل 
  پذير در هواكره واكنش
  52تا  30هاي  صفحه



 27: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي  آذر 29آزمون  - )3(پروژة 

 هستند، به جز ....  نادرستهاي زير  همة گزينه - 178
  وناگون يكنواخت است. هاي گ ها در اليه شود كه پراكندگي آن گوناگوني مشاهده مي هاي ها و يون ها، مولكول مين اتمدر پيرامون ز )1
  يابد.  جهت با تغييرات دما پيوسته كاهش مي تعداد ذرات موجود در واحد حجم هم ،با افزايش ارتفاع از سطح زمين) 2
  هايي از آن در ارتفاعات باال دور از انتظار است.  هاي شيميايي وجود يون با توجه به عدم تمايل گازهاي نجيب براي شركت در واكنش) 3
  باشد.  توزيع آب در سرتاسر سياره و نقش حفاظتي در برابر پرتوهاي كيهاني ميزمين  ةجمله فوايد هواكره براي ساكنان سيار از) 4

 هاي زير صحيح است؟  از عبارت چند مورد - 179
  ايدار شوند. توانند از طريق اشتراك الكترون پ ايي فقط ميت الف) اتم نافلزها بر خالف فلزها براي رسيدن به آرايش پايدار هشت

  ها است.  مالكي براي رفتار اتم الكتروني گاز نجيبها نيز همانند تركيبات يوني رسيدن به آرايش  ب) در تشكيل مولكول
  داراي دو پيوند اشتراكي است. ازاي هر مولكول  به) گاز اكسيژن همانند گاز كلر پ
 ايي برسد. ت تواند به آرايش پايدار هشت اتم هيدروژن مي 3با  دهاي الية ظرفيت خو اتم اكسيژن از طريق اشتراك الكترون هر  )ت

1( 1   2 (2   3 (3   4 (4   
  ؟شود ات موجود در كدام گزينه به درستي كامل ميهاي زير به ترتيب با كلم جاهاي خالي در جمله - 180

  كنند.  هواكره را براي مصرف گياهان در خاك تثبيت مي ……بيني، گاز  الف) جانداران ذره
  . خشك رتبة سوم را دارد پاك و در ميان درصد حجمي گازهاي تشكيل دهندة هواي ……) گاز ب
 . شود استفاده مي كيهاي بيولوژيك در پزش اري نمونهبراي نگهد ……گاز ) پ

   هليمـ  اكسيد دي  كربناكسيژن ـ ) 2    نيتروژن ـ آرگون ـ نيتروژن  )1
  ـ هليم  اكسيد دي  كربننيتروژن ـ ) 4    ـ نيتروژن آرگوناكسيد ـ  دي  كربن) 3

 اند؟  زير درست هاي عبارتاز چند مورد  cو  a ،bهاي  واكنش ةدربار - 181
   .يم كلريد نام داردسكل ،b  الف) تركيب حاصل از واكنش

3بابرابر  cشمار كاتيون به آنيون در تركيب حاصل از واكنش  نسبتب) 
  است.  1

  برابر صفر است.  aها در تركيب حاصل از واكنش  يون رپ) مجموع با
  شود.  مبادله مي الكترونمول  3ها  ميان اتمبه ازاي تشكيل هر مول فراورده،  cت) در واكنش 

3برابر  cحاصل از واكنش  ةفراوردبه  ،b  كنشحاصل از وا فراوردهها در  تعداد اتم نسبتث) 
 است.  4

1( 2   2 (3   3 (4   4 (5   
 براي تكميل جملة زير مناسب است؟  شده دادهه تعداد از موارد چ - 182
  »وسفر در هواكرة زمين است.پبه الية ترو مربوطهواكره …… «

  مواد در واحد حجمترين تعداد ذرات  الف) بيش
 ترين چگالي  ث) بيش  ترين فشار  ت) بيش     پ) وجود ذرات باردار  دما   ترين ب) كم

1( 5   2 (4   3 (3   4 (2   
 موارد زير در مورد گاز هليم درست است؟  يك از  كدام - 183

  .تر از مقدار اين گاز در هواكره است هاي زيرين پوستة زمين بيش مقدار هليم در اليهالف) 
  شود.  استفاده مي MRIهاي تبليغاتي و خنك كردن دستگاه الكترونيكي  مپب) از آن در ساخت ال

  اي نياز داشته و مقرون به صرفه نيست.  ) جداسازي هليم از گاز طبيعي به دانش و فناوري پيشرفتهپ
 ترين منابع هليم در كره زمين هستند.  هاي گازي مهم ) ميدانت

   (ت)و  )الف() 4   (پ) و (ت)) 3  و (پ) )ب () 2   ) و (پ)الف( )1
  ؟صحيح است Xهاي زير در ارتباط با اتم  با توجه به توضيح مقابل كدام يك از عبارت - 184

Zاتم « X هاي با  الكترون است و مجموع الكترون يكالكتروني خود داراي  ةدر آخرين زيراليl   » است. 7در اين اتم برابر با  0

  اشد. ب 29يا  24تواند  ميتنها  Zقرار دارد و تناوبي چهارم جدول  ةدر دور Xاتم  )1
  . رسد با از دست دادن يك الكترون به آرايش الكتروني گاز نجيب قبل از خود مييك فلز است كه طور قطع  به Xاتم ) 2
  است.  9برابر با اي  در جدول دورهفاوت عدد اتمي آن با عدد اتمي دومين گاز نجيب ، تنداشته باشد 2الكتروني با عدد كوانتومي فرعي برابر  Xاگر اتم ) 3
  است.  31هم گروه باشد، عدد اتمي آن برابر با  Al13اتم  با Xاگر اتم ) 4

a) Ca O ...   
b) Ca Cl ...   
c) K N ...  
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(1) (2)حالت حالت

-185-195 °C
°C

  درست است؟ هاي زير  از عبارتچند مورد  دهد. را نشان مي NaClكه ساختار  ،ه شكل مقابلبا توجه ب - 185
  با به اشتراك گذاشتن الكترون همراه است.  اين تركيب فراوردة واكنشي است كهالف) 
  گيرد.  و بار مثبت مي شود تر مي بزرگكه يك نافلز است پس از واكنش  Aعنصرب) 

  اش را ندارد.  خواص اوليه Aعنصركند ولي  خواص خود را حفظ مي Bعنصرپ) در اين واكنش 
   باشد. ول تناوبي جد سوم ةو دور 17تواند متعلق به گروه  مي Aعنصرت) 

   3 )4  2 )3   1) 2  صفر )1
Aاست؟ صحيح  گزينه كدام Cو  A ،Bهاي  ظرفيت اتم ةاليآرايش الكتروني با توجه به  - 186 : s B : s p C : d s2 2 6 10 14 3 3 3 4  

  با پيروي كرد.فسنجي قابل تعيين نيست و بايد از قاعده آ هاي طيف استفاده از روش اب Cآرايش الكتروني عنصر  )1
  . جدول يكسان است 18عناصر گروه همة با  Bاي اتم  آرايش الكترون ـ نقطه) 2
  رسد.  ايي پايدار ميت با مبادله يك الكترون به آرايش هشت C) اتم 3

1با برابر  Aاتم  هاي اليه سوم الكترونهاي ظرفيتي به تعداد  ) نسبت تعداد الكترون4
   است. 4

 ؟ باشد مي شان چهارم ةاليهاي  تعداد الكترونبرابر  2 شان اول ةهاي الي ، تعداد الكترونجدول تناوبي چهارم  چند عنصر از عناصر دورة - 187
1( 3   2 (2   3 (4   4 (1   

 ؟تر از اتم سمت چپ است اتم سمت راست بيش ترين زير اليه بيرونيانرژي  …… جز بههاي زير  گزينه  در همة - 188
1( B A5 11   2 (D C13 6   3 (F E9 12   4 (G J29 31   

Cاي از هواي مايع با دماي  دهد. اگر نمونه هاي داده شده جداشدن برخي از گازهاي سازندة هواكره را نشان مي شكل - 189 200   ،تهيه كنـيم
   ………پس از وارد كردن اين نمونه در برج تقطير 

  شود.  ترتيب گازهاي هليم، نيتروژن، آرگون و اكسيژن جدا مي به )1
  گردد.  گاز اكسيژن خالص در اين روش به راحتي تهيه مي) 2
  شود.  ) گاز نيتروژن جدا مي2) گاز آرگون و در حالت (1در حالت () 3
  . مانند گازهاي هليم، اكسيژن و آرگون در ظرف باقي مي) 2در حالت () 4

حداقل و حداكثر مجموع عددي  ،تنها سه مرتبه به صورت كامل پر شود sزيرالية  ،هاي آن صورتي كه در عنصري در هنگام پر شدن اليهدر  - 190
 باشد؟  آن چند مي هاي ظرفيتي الكترون كل اعداد كوانتومي فرعي

1( 20 2   2 (6 2   3 (20 0   4 (6 0   
  

  
  

 است؟  نادرستكدام گزينه عبارت  - 191
  هاي گازي شكل وجود دارد.  در باالترين الية هواكره فقط يون )1
ر حدود كلوين است و در اين اليه به ازاي هر كيلومتر افزايش ارتفاع، د 218) دماي هوا در انتهاي الية تروپوسفر 2

C6  .افت دما داريم  
  . شود از گاز نيتروژن در صنعت سرماسازي براي انجماد مواد غذايي استفاده مي) 3
  كيلومتري از سطح زمين امتداد يافته است.  500) اتمسفر، مخلوطي از گازهاي گوناگون است كه تا فاصله 4

 است؟  نادرسترو،  از عبارات زير دربارة شكل روبهچند مورد  - 192
   تواند نشان دهندة يك تركيب يوني باشد. الف) مي

  . باشد CH4تواند مربوط به مولكول  ميب) 
  باشد.  يمولكوليك تركيب اي براي  نقطهتواند نمايانگر مدل الكترون پ) مي

  رسند.  تايي پايدار گاز نجيب مي هاي آن با اشتراك گذاشتن الكترون به آرايش الكتروني هشت باشد كه اتم CH4تواند مدلي براي نمايش مولكول ي) مت
   3) 4   2) 3   1) 2  صفر )1

Aاست؟ صحيح  كدام گزينه Cو  A ،Bهاي  ظرفيت اتم ةاليآرايش الكتروني با توجه به  - 193 : s B : s p C : d s2 2 6 10 14 3 3 3 4 
  . سنجي قابل تعيين نيست و بايد از قاعده آفبا پيروي كرد. طيفهاي  به استفاده از روش Cآرايش الكتروني عنصر  )1
  . جدول يكسان است 18با عناصر گروه  Bاي اتم  آرايش الكتروني ـ نقطه) 2
  رسد.  ار ميايي پايدت با مبادله يك الكترون به آرايش هشت C) اتم 3

1با برابر  Aاتم  هاي اليه سوم الكترونهاي ظرفيتي به تعداد  ) نسبت تعداد الكترون4
   است. 4

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه  موازي   - ) 1( شيمي
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواست

  دقيقه 20

  

  كيهان زادگاه الفباي هستي
  ردپاي گازها در زندگي

از ابتداي ساختار اتم تا  1فصل 
تا ابتداي  2پايان فصل و فصل 

  هوا معجوني ارزشمند
   48تا  24هاي  صفحه

B

A
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 ونه است؟ ترتيب چگ  در هواكره، تغييرات فشار و دما بهكيلومتري  50ارتفاع  تابا افزايش ارتفاع  - 194
   طور پيوسته كاهش ـ ابتدا كاهش سپس افزايش به) 2     طور پيوسته افزايش ـ ابتدا كاهش سپس افزايش به )1
  طور پيوسته كاهش  طور پيوسته كاهش ـ به به) 4     طور پيوسته كاهش ابتدا كاهش سپس افزايش ـ به) 3

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 195
  رسند. تايي مي به آرايش هشت 3الكترون و تشكيل آنيون  3با گرفتن  P15و  N7هاي  اتم )1
  باشد.   ها مي آن رفتارب مبناي بستگي دارد و دستيابي به آرايش الكتروني گاز نجي آن هاي الية ظرفيت ) رفتار شيميايي هر اتم  به تعداد الكترون2
  پذيري چنداني نداشته باشند.  ها واكنش شود كه اين اتم  هاي گاز نجيب، هشت الكترون وجود دارد و باعث مي در الية ظرفيت همة اتم) 3
  تري دارد.  هاي منفرد بيش اي خود الكترون ، اتم كربن در آرايش الكترون ـ نقطهP15و Al13 ،C6 ،S16هاي  ) در بين اتم4

 را تعيين نمود. …… توان نمي ……با استفاده از عدد كوانتومي  - 196
  ونيهاي موجود در يك الية الكتر ) فرعي ـ تعداد زيراليه2    اصلي ـ حداكثر گنجايش يك الية الكتروني  )1
  ) فرعي ـ گنجايش يك زيراليه 4    اصلي ـ شمارة الية الكتروني ) 3

 هستند؟  نادرستهاي الكتروني اتم  هاي زير در مورد اليه چه تعداد از عبارت - 197
  يابد.  هاي الكتروني افزايش مي شويم، اختالف انرژي اليه الف) هر چه از هسته دورتر مي

  يابد.  هاي موجود در آن كاهش مي ته، انرژي الكترونب) با افزايش فاصله الية الكتروني از هس
  ها با يكديگر تفاوت دارد.  پ) گنجايش الكتروني اليه

 پايدارتر هستند.  ،تر قرار دارند هاي پايين هايي كه در اليه ت) الكترون
1( 1   2 (2   3 (3   4 (4   

 هستند، به جز ....  نادرستهاي زير  همة گزينه - 198
  هاي گوناگون يكنواخت است.  ها در اليه شود كه پراكندگي آن هاي گوناگوني مشاهده مي ها و يون ها، مولكول در پيرامون زمين اتم )1
  يابد.  جهت با تغييرات دما پيوسته كاهش مي در واحد حجم هم) با افزايش ارتفاع از سطح زمين، تعداد ذرات موجود 2
  هايي از آن در ارتفاعات باال دور از انتظار است.  هاي شيميايي وجود يون با توجه به عدم تمايل گازهاي نجيب براي شركت در واكنش) 3
  باشد.  ش حفاظتي در برابر پرتوهاي كيهاني مي) از جمله فوايد هواكره براي ساكنان سيارة زمين توزيع آب در سرتاسر سياره و نق4

 هاي زير صحيح است؟  چند مورد از عبارت - 199
  توانند از طريق اشتراك الكترون پايدار شوند.  تايي فقط مي الف) اتم نافلزها بر خالف فلزها براي رسيدن به آرايش پايدار هشت

  ها است.  مالكي براي رفتار اتم الكتروني گاز نجيبيش ها نيز همانند تركيبات يوني رسيدن به آرا ب) در تشكيل مولكول
  ازاي هر مولكول داراي دو پيوند اشتراكي است.  پ) گاز اكسيژن همانند گاز كلر به

 تايي برسد.  شتتواند به آرايش پايدار ه اتم هيدروژن مي 3هاي الية ظرفيت خود با  ت) هر  اتم اكسيژن از طريق اشتراك الكترون
1( 1   2 (2   3 (3   4 (4   

lچه تعداد الكترون با  رسد. اين اتم مي Kr36با گرفتن دو الكترون به آرايش گاز نجيب  Aاتم  - 200  آن اي  دارد و آرايش الكترون نقطه 1
  كدام ذره است؟مشابه آرايش 

1( N 7 12   2 (F 9 12  3( O  2
8 16  4 (S 16 16  

 اند؟  هاي زير درست چند مورد از عبارت cو  a ،bهاي  دربارة واكنش - 201
  كلسيم كلريد نام دارد  ،b  الف) تركيب حاصل از واكنش

3برابر با cب) نسبت شمار كاتيون به آنيون در تركيب حاصل از واكنش 
  است.  1

  برابر صفر است.  aها در تركيب حاصل از واكنش  پ) مجموع بار يون
  شود.  مبادله مي مول الكترون 3ها  به ازاي تشكيل هر مول فراورده، ميان اتم cت) در واكنش 

3برابر  cبه فراوردة حاصل از واكنش  ،b  ها در فراورده حاصل از واكنش ث) نسبت تعداد اتم
 است.  4

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

a) Ca O ...   
b) Ca Cl ...   
c) K N ...  
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 شده براي تكميل جملة زير مناسب است؟  چه تعداد از موارد داده - 202
  »مربوط به الية تروپوسفر در هواكرة زمين است.هواكره …… «

  ترين تعداد ذرات مواد در واحد حجم الف) بيش
 ترين چگالي  ث) بيش  ترين فشار  ت) بيش     ت باردارپ) وجود ذرا  دما   ترين ب) كم

1( 5   2 (4   3 (3   4 (2   
 چند مورد از عبارات زير صحيح است؟  - 203

  ها دست يافت.  توان به آرايش الكتروني آن مي ،ها نوارهاي طيف نشري خطي اتم موج طولبا تعيين  الف)
  . ها در هر اليه آرايش و انرژي معيني دارند و اتم پايداري نسبي دارد الكترون ،بر اساس مدل كوانتومي اتم ب)
  . حالت پايه برگردند به موج الكترومغناطيسصورت  هاي برانگيخته پرانرژي و ناپايدارند و تمايل دارند با از دست دادن انرژي به اتم پ)
 . يابد اي كه باشد در همة نقاط پيرامون هسته حضور مي اي اتم، الكترون در هر اليه در ساختار اليه ت)

1( 1   2 (2   3 (3   4 (4   
 صحيح است؟  Xهاي زير در ارتباط با اتم  توضيح مقابل كدام يك از عبارتبا توجه به  - 204
Zاتم « X هاي با  الكترون است و مجموع الكترون در آخرين زيرالية الكتروني خود داراي يكl   » است. 7در اين اتم برابر با  0

  باشد.  29يا  24تواند  تنها مي Zدر دورة چهارم جدول تناوبي قرار دارد و  Xاتم  )1
  رسد.  فلز است كه با از دست دادن يك الكترون به آرايش الكتروني گاز نجيب قبل از خود مي طور قطع يك به X) اتم 2
  است.  9اي برابر با  رهنداشته باشد، تفاوت عدد اتمي آن با عدد اتمي دومين گاز نجيب در جدول دو 2الكتروني با عدد كوانتومي فرعي برابر  Xاگر اتم ) 3
  است.  31هم گروه باشد، عدد اتمي آن برابر با  Al13با اتم  X) اگر اتم 4

  هاي زير درست است؟  دهد. چند مورد از عبارت نشان ميرا  NaClبا توجه به شكل مقابل، كه ساختار  - 205
  الف) اين تركيب فراوردة واكنشي است كه با به اشتراك گذاشتن الكترون همراه است. 

  گيرد.  كه يك نافلز است پس از واكنش دچار افزايش شعاع شده و بار مثبت مي Aب) عنصر
  اش را ندارد.  خواص اوليه Aكند ولي عنصر خواص خود را حفظ مي Bپ) در اين واكنش عنصر

 و دورة سوم جدول تناوبي باشد.  17تواند متعلق به گروه  مي Aت) عنصر
   3 )4  2 )3   1) 2  صفر )1

lالكترون با  10باشد، داراي  اي مي جدول دوره dكه متعلق به دستة  Aعنصر  - 206  هاي ممكن براي  م گزينه تعداد الكترونباشد. كدا مي 2
 كند؟  درستي بيان مي را به Aاتم عنصر

1( 26   2 (29   3 (25   4 (31   
 كند؟  درستي تكميل مي داده شده را به هاي زير، جملة يك از گزينه كدام - 207
 » .كند ايجاد مي ……نانومتر و رنگ  ……به الية دوم، نوري با طول موج  ……بازگشت الكترون از الية  ،با توجه به ساختار اتم هيدورژن«

  نيلي، 486) پنجم، 4  قرمز، 486چهارم، ) 3  بنفش، 410) ششم، 2  سبز، 656سوم،  )1
 تر از اتم سمت چپ است؟ ترين زير اليه اتم سمت راست بيش انرژي بيروني …… جز بههاي زير  گزينه  در همة - 208

1( B A5 11   2 (D C13 6   3 (F E9 12   4 (G J29 31   
  است.) ها به ترتيب (الف)، (ب) و (پ) آمده (پاسخ در كدام گزينه نوشته شده است؟» ب«پرسشو پاسخ درست » پ«و » الف«هاي پرسش نادرستپاسخ  - 209

  ؟ چند است Zn30زيرالية اتم  خرينآهاي موجود در  تعداد الكترونالف) 
  چهارم چند است؟  ةهاي الي ب) مجموع عدد كوانتومي فرعي زيراليه

 سوم چند است؟  ةاليگنجايش الكترون سوم با حداكثر  ةپ) اختالف شمار عنصرهاي دور
1(  10 6 10   2 ( 10 6 2   3 ( 8 4 2   4 ( 8 6 10   

تنها سه مرتبه به صورت كامل پر شود، حداقل و حداكثر مجموع عددي  sهاي آن زيرالية  در صورتي كه در عنصري در هنگام پر شدن اليه - 210
 باشد؟  هاي ظرفيتي آن چند مي كل اعداد كوانتومي فرعي الكترون

1( 20 2   2 (6 2   3 (20 0   4 (6 0  

B

A
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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 -289
  درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2اري گذ وگوي ما دربارة هدف گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

  انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  زمان ثبت ناماز آيا پشتيبان شما  -290

  تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
  .تلفني گرفتند تماس) 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  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

  ي؟ـتماس تلفني:چه زمان
  با شما تماس گرفت؟  چه زمانـي پشتيبان -291

 ).تماس توافق كرده بوديم ساعتدر مورد روز و  (قبالً طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 ).در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم (البته قبالً تماس گرفت زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

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

  كالس رفع اشكال
  كنيد؟ آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي -293
 شركت خواهم كرد.                   پشتيبان خودمروز در كالس رفع اشكال بله، ام) 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
  ي كند.پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نم) 4

  شـروع به موقع
   شود؟ شروع مي به موقـعشما  ةآيا آزمون در حوز -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 در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295
  ) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
  به طور كاملشود اما نه  ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي ) 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

  ـانمراقب
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
  ) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب               2  ) خيلي خوب  1

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

  امروز  ارزيابي آزمـون
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
 ) ضعيف4  ) متوسط  3  ) خوب     2  ) خيلي خوب  1

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

 پشتيبــان
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