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  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  درويشعلي ابراهيمي ـخاكيفاطمه منصورـنسترن اردالن ميالد نقشي )1عربي  زبان قرآن (
  محدثه پرهيزكار  ـ محمدابراهيم مازنيبقامحمد رضايي-سكينه گلشني فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (

  پيشه فاطمه فالحت  پرهام نكوطلبانـفريبا توكليـمحدثه مرآتي نسترن راستگو  )1انگليسي (زبان
  پوپك مقدم محمدرضا انصاريحسين اسفيني ــعادل حسيني فروشانايمان چيني )1رياضي (

  اكبري ليدا علي   محمدمهدي روزبهانيفرد ـ سپيده نجفي ـ  اميرحسين بهروزيعلي علمداري ـ   مهرداد محبي    )1شناسي ( زيست
  آتنه اسفندياري   بابك اسالمي ـ بهنام شاهنيفروشان ـايمان چيني كفشحميد زرين )1فيزيك (
  سميه اسكندري  متين هوشيار ـمجيد بيانلوـنژادايمان حسين علي علمداري  ) 1شيمي (

 

  
  گروه فني و توليد

 محيا اصغري  مدير گروه 
 فردسيدعلي موسوي مسئول دفترچه

 جالليمحمديمهين علي آرايي نگاري و صفحه حروف
  پيشه 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. خ تشريحي را ميتوجه: دفترچة پاس
  

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

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

 بين ـ خالد مشيرپناهيبخش ـ محمدجهانبهزاد جهانـسعيد جعفري  )1زبان قرآن (،عربي
   كبير مرتضي محسنيـفاطمه فوقانيـبقامحمد رضاييـابوالفضل احدزادهـمحمد آقاصالح  )1دين و زندگي (

 نژادساسان عزيزيـعبدالرشيد شفيعيـآبيزمهدي رسوليفريبا توكلي ـ  )1انگليسي (زبان
ـ   علي فارسي ـ  پور سرابي علي غالم ـ  كيانوش شهرياري ـ  شهين شريعتيـ   زنفاطمه رايـسجاد داوطلبـمهرداد خاجيـپورخانسهيل حسنـعلي ارجمند )1رياضي (

 وهاب نادريـنظمرحيم مشتاق
  مژگان مددي ـ مهرداد محبي ـ سعيد شرفي ـ پور سهيل رحمانـلوشاهمحمدرضا جهانـپوراميررضا جشانيـعباس آرايشـين آخوندياميرحس   )1شناسي ( زيست

  زاده اله فرشاد لطف ـ زاده عبداهللا فقه ـ محمدرضا شريفي ـ امين زماني ـ رضا رضوي ـ پور مصطفي چراغ ـ مهدي پارسا ـ نسب عبدالرضا اميني )1فيزيك (

كوكنده ـ علي علمـداري ـ     حسن رحمتيآرمين دلگسار ماهر ـ   دامن ـ   ـ طاهر خشكنژاديانهادي حاجيـامير حاتميانـعلي جعفريـپوراحمدرضا جشاني  ) 1( شيمي
 نژاد ـ امير نگهبانمحمد فالح
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 ؟ نداردمعناي كدام واژه وجود  در عبارت زير، هم -1
كه مردد مانده بود، گريزي رندانه زد، علفزاري ساخت و سم حيوان را پنهان كرد و از » صاد«آقاي «

 »»حيوان بايد بچرد!«رست كه:  درماندگي
  ) زيركانه4  ) سرگردان3    ) رها شد2  چاره )1

 اماليي هست؟   نادرستيام عبارت زير در كد -2
  پوشيده بوديم. اي از برهنگي و عاجزي به ديوانگان ماننده بوديم. جامه نبود و لنگي كهنه و پالس پاره )1
  تنگ بوديم و وسعتي نبود كه حال را مرمت كنيم. خواست. دست ) مكاري از ما سي دينار مغربي مي2
  ا اهل و اديب و فاضل و نيكومنظر و متواضع و متدين بنماييم.اي نوشتيم و عزري خواستيم ت ) رقعه3
  ) چون بخواستيم رفت، به انعام و اكرام به راه دريا گسيل شديم چنان كه در فراغ به پارس رسيديم.4

 ؟ نيستكدام نوع فعل در عبارت زير  -3
گويد اين جوانان آنانند كه ما در حمام نگذاشتيم و  يبعد از آن كه حال دنياوي ما نيك شده بود، شنيدم كه حمامي به ياري از خود م«

  »اين فصل بدان آوردم تا مردم بدانند از فضل و رحمت كردگار نوميد نبايد شد.
  ماضي التزامي )4  ماضي بعيد  )3  مضارع التزامي  )2  ) مضارع اخباري1

 ...  ةعبارت گزين جز بهشود  ميديده » متمم«و » مسند«، »مفعول«هاي زير هر سه نقش دستوري  عبارت ةدر هم -4
  .كردم كاغذي درسياه،  چند، مكيدر نآ بهاي از و تمخبفرو كه بود خورجينكي) 1
  ايم.  نهادم، در ما نگريست؛ پنداشت كه ما ديوانه بان گرمابه پيش ها درمكآن  چون) 2
  .مده بودآوزير ملك اهواز، مردي اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب، به بصره ) 3
  اي است زيادت، ليك هيچ چاره ندانستيم. خدا از ما خشنود باد. ) مرا در فضل مرتبه4

 هاي اسمي خود هستند؟  گروه ةدر عبارت زير، كدام دو واژه هست -5
  »مؤمنين درخششي عجيب دارد. ةآفتاب فتح در آسمان سين«

  ) سينه ـ عجيب4  ) سينه ـ درخشش3  ) آفتاب ـ مؤمنين2  آفتاب ـ آسمان )1
 با بن مضارع ساخته شده است؟  چند واژه ترتيب چند واژه (اسم يا صفت) با بن ماضي و عبارت زير، به در -6

ورد و راه بيابان گرفت. آاي بر ن سفر همراه ما بود، نعرهآاي كه در  شوريده. اي ياد دارم كه شبي در كارواني بودم و سحر در كنار بيشه«
  .»در تسبيح و من به غفلت، خفتهآنان  نباشد تمرو مده بودند از درخت؛آه نالش درن را ديدم كه بالبلب«چون روز شد گفت: 

 ) سه ـ صفر4  صفر  ) دو ـ3    ) دو ـ يك2  يك   ) سه ـ1
  غيرساده دارد؟    ةكدام بيت جمل -7

 ها ها / نديديم خيري از اين زندگي ) نكرديم كاري در اين بندگي1
  ها آسوده گرديم ز آسودگي كنِ صبر و طاقت / كه بيا عشقِ ويران  )2
 ها هاي پريشان / مجو خاطر جمع ز آسودگي پريشان شو از زلف  )3
  ها هاست شرمندگي ها نشد كام حاصل / در اين بندگي ) از اين زندگي4

  مشخّص شده است؟ نادرستغيرساده،  ةهسته در جمل ةدر كدام بيت، فعلِ جمل -8
  دومدر مصراع » اختياركرد«  گنجِ زرفشانِ خزان اختيار كردكه خلعه دهد باغ را بهار / آن  ) هنگامِ آن1
  در مصراع اول» كرد«  ) بر اسبِ بخت كرد سوارم به تازگي / تا خلعتم ممزّج اسب و سوار كرد2
  در مصراع دوم» كرد«  شكرِ او بتوانم گزار كرد كنم / تا فرض شُكر وضو تازه مي ) هر دم به آب3ِ
  در مصراع دوم» نماز بردم«  كه مرا زير بار كرد / بردم نماز آن اب در سجودچون چرخ در ركوع و چو مهت) 4

 ؟  نيستكدام آرايه در عبارت زير  -9
گفت يوش كه بوده زني براي خدمت به او  رفت، ديگر از دست رفته بود. مي وجوي تسلّايي مي جست نيما كه در اين سفرهاي هرساله به «

  »پاييده. نكند فهميده بوده؟ مي نشسته و مثل جغد او را آمده و مي مي
 بخشي شخصيت )4  آرايي ) واج3    ) كنايه2  ) تشبيه1

 اشاره شده است؟ » عم نواله«در كدام رباعي به مفهوم  -10
  ) واي از روزي كه قاضيمان خدا بو / سر پل صراطم ماجرا بو // به نوبت بگذرند پير و جوانان / واي از آن دم كه نوبت زان ما بو1
  رسان بي روز و شب و خلق / كه بر هر بنده او روزي ةكه مكانش المكان بي / صفابخش جمال گلرخان بي // پديدآرند ) خدايي2
  اروچ و  هشتتارو / گرفته ظلمتش ليل و نهارو // خداوندا دلم را روشني ده / كه تا وينم جمال  ) شبي ديرم ز هجرت تار3
  معصيت چيزي نديدي // خداوندا به حقّ هشت و چارت /  ز ما بگذر شتر ديدي نديدي فريدي / به غير ازآ) از آن روزي كه ما را 4

 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال 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؟ 10در آزمون قبل چند از عملكرد شما 

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

 

  )1و نگارش ( فارسي
  )1و نگارش ( فارسي  

ادبيات سفر و زندگي، 
ادبيات انقالب اسالمي 

  شكن) (دريادالن صف
  81تا  56هاي  صفحه

  )1نگارش (
گونه، نوشتة هاي گزارش نوشته

  ) جانشين سازي 1ذهني (
  83تا  56هاي  صفحه

  دقيقه 20
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 به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟» مخمصه، وقب، رعنا، غارب«معني واژگان - 11

  كننده) دشمني، فرورفتگي، بلند قد، طلوع2    كننده) گرفتاري، گودي چشم، آراسته، غروب1
  ، فرورفتگي اندام، زيبا، ميان دو كتفدشواري) 4    انگيزي چشم، فريفته، شگفت، حدقهبدبختي )3

 دادن معناي پيشين و پذيرفتن معناي جديد، به اين دوره منتقل شده است؟ دست اي وجود دارد كه با از ارت، واژهدر كدام عب - 12
  ل در زير برگستوان، مانند حصار پوالدين پوييدن گرفت.) في2    ) در دل سنگ كثيف، جواهر معادن و فلزات بيافريند.1
  كه تا سوفار در سر فيل شد. زد چنان ) بهرام تيري به ميان دو چشمش اندر4  ) اگر خواهي كه جان از تو دريغ ندارند، تو نان از ايشان دريغ مدار.3

 انتخاب شده است؟  نادرستكدام كلمه  - 13
  ام وصال شماست/ قرض) ز مسجد و ميخانهغرض) (2    ) من بــــاشياردقرضدار / ) اگــــر ادا نكني (غرض1
  ) اگـــر هـــم باشدغرضام به (قرض/ ) راضي شده4  / قرض) استغرض) از دل و جان شرف صحبت جانان (3

 اثر كيست؟ » اسرار التّوحيد«كتاب  - 14

  درضا شفيعي كدكني) محم2      ) ابوسعيد ابوالخير 1
  اهللا ميبدي ين فضلالد رشيد) 4      ) محمد بن منور3

  كار رفته است.ربط به» و«عطف و هم » و«... هم  زج به ها گزينه همةدر  - 15
  مــه است يستاخــگ و يــاكـب يـــب ز آن/  غم و اتـمـلـظ از دـيآ وـت رــب هــچ رــه) 1
   هاتمـــــچش دــش وا و يديوشــــن دــچن/  اتــيـــح آب دل لــــــــاه و دل در از )2
  تـبيز و يرو و الـجم اوصاف در رميحــــمت/  يياين در وصف به و يجـگنـدرن اسـيـق هـب )3
  زتيپره و دـزه ردـيدرنگ مجلس مستان با كه/  دركش دم و صرف شراب يسعد يا دركش دمادم )4

 ترين تشبيه وجود دارد؟  در كدام بيت، بيش - 16

  اي چون من نرقصيده است در ميدان عشق ذرهسن / رشيدي نتابيده است در ايوان حچون تو خو) 1
  ند استــــمگر كسي كه به زندان عشق در ب/  تـــــشب فراق كه داند كه تا سحر چند اس )2
  ان دلــنو دوختم چاك گريببس كه ز ـخت / سوزن فكرت شكست رشتة طاقت گسي )3
  ترـــــروسامان خوشــــس چون كار جهان بيـــــــتر / انان خوشـآشفته سخن چو زلف ج )4

 در كدام گزينه درست است؟ هاي بيت زير تماماًآرايه - 17

  »دريا همه عمر خوابش آشفته است/  دريايم و نيست باكم از طوفان«
  صيتشخ ر،ينظمراعات ه،يتشب )2    استعاره ر،ينظمراعات ح،يتلم )1
  استعاره ح،يتلم ه،يكنا )4    هيتشب استعاره، ،آميزي حس )3

   اند؟معنا شده نادرستاز عبارات زير  چند تا - 18

    الف) راه دست خودش هم نيست: خودش هم در آن كار مهارت ندارد.
  برد. كار ميريخت: رنگ را به زيبايي و هنرمندانه بهب) رنگ را نگارين مي

  كشيد.ريخت: طرح سگ را به سرعت فراوان ميج) سگ را روان گرته مي
 داد.  رش بود: قبل از كشيدن بيرنگ اسب، توضيحاتي ميد) در بيرنگ اسب حرفي به كا

  كرد. نشاند: ما را به كشيدن از روي طرح موظّف ميه) ما را به رونگاري طرح مي
  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1

 است؟ دورمفهوم بيت كدام گزينه از ديگر ابيات  - 19
   ت ناكامـفـگ دـياـبـود بــرك خــه تب/  گام هره ب يافت شيكه پ ياگر خواه )1
  چند ينهد گام شيهم مگر لطف شما پ/   دــيـرس مينتوان يمقصد عال ناما بد) 2
  شتركيپ ييوـن و تـه از مـنـب يـامـگ/  يـابي »هاللّ عم لي« امكه مق يخواه )3
  ردـك يـوانـت اـيرـبـرم كــزول در حـن/  ي نه شيز منزل هوسات ار دو گام پ )4

 در كدام گزينه آمده است؟» دريايم و نيست باكم از طوفان/ دريا همه عمر خوابش آشفته است«بيت مفهوم با  هاي هم بيت - 20

  موجي كه خو به شورش دريا گرفته است زند / ميــــالف) دامن گره به دامن ساحل ن
  ودـــش يـطوفان نم ي هنـدريا تهي ز فت كشتي خويش استوار دار / ،درياست دهرب) 

  طاقت و آسودگي از من گريزان باد و هست حل آرام را /اــجويد سا نـپ) موج اين دري
  ام يـترسان نيسانم از طوفان چه مي ي ه قطر وم /ــت) پاي همت در دل دريا نهم تا در ش

  تــسار اسـا و كوهـــسنگ و چه و دري اه /ــذرگـــم و بر گــث) آشفته و مستي
 پ، ت، ث )4  ) الف، پ، ث3  ) ب، ت، ث2  )  الف، پ، ت1 

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-(گواه)آزمون شاهد
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چة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفترهدف
  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 چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفبلآزمون ق10چند از

  
 

 
  
  نو األألاعي 25 – 21( المفهومالجواب للتّرجمة أو  في َّدقصح:( 

  :»!نينختاهم خُمسها علي مرّ الساُت ولكن مع األسف أضاع ؛لألوالد ةكثير زوجتي ورثا أمواالً يإنّ والد« - 21

  !نجمش را نابود كردندپشان يك  دو خواهرساليان س در گذر ؛ ولي افسونهادندهاي بسياري را براي پسران به ارث  پدر و مادر زنم مال) 1

  !ساختندرا دو خواهرشان در گذر زمان تباه  آن يك پنجمافسوس ولي  گذاشتند؛همسرم براي فرزندان اموال زيادي را به ارث  والدين) 2

  !نموده اندرا نابود  آن مپنج  يك نايگذر سال شان در انخواهر دريغولي  ؛به ارث گذاشتند پسرانرا براي هاي بسياري  مالم شوهر) پدر 3

  !تباه كردندشان يك پنجمش را همشيره در گذر سالها دو دريغا كه ولي  ؛ده شپدر و مادر همسرم به ارث نهاداز براي فرزندان  يبسيار مال) 4

 :»!كانوا يحتَفظُونَ بعقائدهم و يجتَنبونَ اإلساءةَعلي مرِّ العصورِ كان المسلمونَ يقومونَ بِالتِّجارة مع جيرانهم و كلٌ منهم « - 22

  !گزيدندها دوري  و از بدي كردندها مسلمانان برخاستند و با همسايگان تجارت كردند و هر يك عقايد خودشان را حفظ  ) در گذر زمان1

  كردن اجتناب كردند! حفظ نمودند و از بدي كردند و هر كدام عقايدشان را ستد ميومسلمانان در گذر زمان با همسايگان خود داد )2

  بودند! كردن دوري كرده بودند و از بدي داشته هايشان را نگه ها مسلمانان بودند كه با همسايگان خويش تجارت كردند و هر كدام عقيده در گذر زمان )3

  نمودند!  مي كردن دوري كردند و از بدي مي عقايدشان را حفظها  پرداختند و هر يك از آن در گذر زمان مسلمانان با همسايگان خود به تجارت مي )4

  حيح:صالعين  - 23

! راجعت المكتَبة«) 1   : پنج بار به كتابخانه مراجعه كردم تا كتابي خاص را گرفتم!»خَمس مرّات لĤخُذَ كتاباً خاصاً

2 (»!   از ده جزء عبادت، نهمين جزء در طلب حالل است! :»اَلعبادةُ عشَرَةُ أَجزاء، تسعةُ أَجزاء في طَلَبِ الحاللِ

! الَّذي يغرس نَخالً«) 3 هوتم عدأجرُه ب جري لَهشود ميجاري  مرگش براي اواز كارد ثواب آن بعد  مي كسي كه نخلي را:»ي      !  

  كند! تر زندگي مي يشبيا كالغ ده تا سي سال  :»اَلغُراب يعيش عشرينَ سنَةً إلي ثَالثينَ أَو أَكثَر!«) 4

 : الخطأعين  - 24

  گيريم! مي اولين روز از روزهاي سال شمسي را جشن :!»ةِ الشمسيةِنَيومٍ من أيامِ الس لِأوبِنحتفلُ «) 1

  كند! مي حمل ،كه پنجاه برابر وزن خودش است را  چيزيشناسيم كه  مي حيواني را :!»خمسين مرّة يفوق وزنه ئاًلُ شيحمينعرف حيواناً « )2

  خواند! مي درس خوابد و دائماً دوستم بيش از پنجاه دقيقه در روز نمي »:!تنام أكثر من خمسين دقيقة في اليوم و تدرس دائماً صديقتي ال« )3

!اعة السللشرطي في الس ناقَدمنا أنا و عشرة سياح بطاقات« )4    ح بليت خود را به پليس داديم!گردشگران ساعت هفت صب نفر از من و ده :»ابعة صباحاً

  

  دقيقه 15  )1زبان قرآن( ، عربي
  

 لميالس شالتّعاي  
  »هذا خَلقُ اهللاِ« 

  5متن درس 
  50تا  35هاي  صفحه
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  في الْمفهوم: الْخطأعين  - 25

  جو نخرند اند در همه كار / هزار طعنة دشمن به نيم دو دوست با هم اگر يكدل: »و اعتَصموا بِحبلِ اهللا جميعاً و ال تَفَرَّقُوا« )1

 ميوه شود خم به سالم د سر به قيام / شاخ پرميوه كش شاخ بي: »و عباد الرّحمنِ الّذينَ يمشُونَ علي األرضِ هوناً« )2

 كه ممتّع شوي از دنيي و عقبي / با خلق كَرَم كن چو خدا با تو كَرَم كردخواهي : »و أحسنْ كَما أحسنَ اهللاُ إليك« )3

 شثمر بخش ،دكه سنگت زن فكن / هر كم مباش از درخت سايه: »إنّ الْحسنات يذْهبنَ السيئات« )4

26 - في أوزان مصادر األفعال:   طأالخن عي 

1( ذِّرحي الغراب ه أهلَ الغابةِ بالقربِ م2    ن الخطرِ! (تفعيل)بِصوت( التّ تَخرّج صديقي من المدرسة بعد(تفعيل)نَتَينِعلّم في الس !  

  تفعل)! (مصائب كثيرة حتّي يصلَ إلي أهدافه لتحماجح أخي النّ )4  ! (تَفعل) اتّحادنا في االجتناب عنِ االساءةِ بالمسلمينَ تَجلّي )3

27 - فيه عالمة للفعل المضارع» التاء«حرف  ن فعالًعي:  

  !هامالج مشاهدةِإليها ل ها و أنا قادمعينَ حرّك السمكةُتُ) 2    !ه بِالْماءجِسم ولكن ما تَأَثَّرَ في البحرِ سقطَ القطُّ )1

3 (ةِ تجلّي اتّحادةِ األماإلسالمي 4    !في الحجِّ اهفي اجتماع( المطعمِمع هذا  واتعامل ينَالذّ نَيالموظّف أريد إسم الصيني!  

  ائدة للفعل:وف الزّعين النّونَ من الحر - 28

  أنزَلَ اللّه منَ الغَيمِ المطرَ فأصبحت األرض مخضرّةً!) 1

  !يأخذُ النّاس األسماك المنتشرةَ علي األرضِ و يتَناولونَها )2

  ونَ مجدهم!هونَ من نَومِ الغفلةِ و يجدليت المسلمينَ ينتَبِ )3

  (ص) ليتَمم مكارم األخالقِ! نبعثَ الرَّسولُإقد  )4

  :وزنه يختلفالفعل عين  - 29

1( ارةِ تصادمِ بعدأفرز لسانُ السي سائالً األسد أ) 2  !أصفر راًمطهربيةِ تالميذهفي ت ساعٍنّه ه، ألكرم التلميذُ معلم!  

3 (هو رجل أذهب حسناته في حياته الد4  !ن الخاسرينَنيا؛ فإنّه م (أال إنّي قادر من آبارِ أن أخرج الماء ةِهذه القري غيرةِالص!  

  في ضبط حركات الكلمات: طأكثرَ خَاألعين  - 30

  !سنَة 950أرسلَ اللّه نُوحاً إلي قُومه و لَبِثَ فيهِم  )1

2( طُ علَي األرضِ!تَعالَّتي تَتَساق علَي األسماك لَماءالع رَّف  

  !اإليرانيونُ يحتَفَلُونَ بِالنُّوروزِ أولَ يومٍ من فَصلِ الرَّبيعِ )3

  !العمالء يحاولُونَ إيجاد التَّفرَقَةِ بينَ صفوفنا ليفَرِّقنا )4
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و آيات مشابه آن » بونَكسما كانوا يم بِهلُرجأ دشهتَ م ويديهِأمنا لِّكَتُ و مهِفواهألي ع منَخت وملياَ« ةشريف  ةآي  - 31

 د؟نكن د و چه مفهومي را بيان مينقيامت اشاره دار ةواقعبه كدام 

  تكلم اشيا و جمادات - حضور شاهدان و گواهان) 2    تكلم اشيا و جمادات - ها انسان ةهمزنده شدن ) 1

  گوي خداوند با مجرمين گفت – حضور شاهدان و گواهان) 4  گوي خداوند با مجرمين گفت - ها انسان ةهمزنده شدن ) 3

  اند؟  هاي زير مرتبط يك از گزينه ترتيب با كدام به» برچيده شدن بساط حيات انسان«و » ها حيات مجدد انسان«  - 32

  ها و زمين  مرحلة اول قيامت ـ مرگ اهل آسمان) 2    اول قيامت ـ شنيده شدن صدايي مهيب  مرحلة )1

  ها و زمين مرحلة دوم قيامت ـ مرگ اهل آسمان) 4    مرحلة دوم قيامت ـ شنيده شدن صدايي مهيب) 3

33 - وند؟ نش راي گرفتن تخفيف از خداوند چه ميشمارند و از فرشتگان پس از روي آوردن به ايشان ب ب گمراهي خود ميدوزخيان چه كساني را مسب  

  گيريد.  دانيم اگر به دنيا بازگرديد، همان راه گذشته را پيش مي شيطان و بزرگان و سرورانشان ـ ما مي) 1

  ـ مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟  ندي كه آنان را از ياد خدا بازداشتاندوست) 2

  گيريد.  دانيم اگر به دنيا بازگرديد، همان راه گذشته را پيش مي ـ ما مي ندد خدا بازداشتي كه آنان را از يااندوست) 3

  شيطان و بزرگان و سرورانشان ـ مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ ) 4

  ؟ افتد اتفاق ميقيامت است و چگونه  ةكدام مرحل مؤيدو  رفتهكار  براي چه چيزي به» مهِيالً كَثيباً«قرآنيتعبير  - 34

  شوند.  و زمين ديگري تبديل مي ها ها و زمين به آسمان كه آسمان ها ـ اول ـ اين تغييرات چنان گسترده و عميق است كوه) 1

  شوند. و زمين ديگري تبديل مي ها ها و زمين به آسمان اين تغييرات چنان گسترده و عميق است كه آسمان  خورشيد ـ دوم ـ) 2

  گردند.  ها به آن آگاه مي انسان همة ها ـ دوم ـ اين تغييرات چنان گسترده و عميق است كه كوه) 3

  گردند. ها به آن آگاه مي انسان همة اول ـ اين تغييرات چنان گسترده و عميق است كه خورشيد ـ ) 4

  )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

  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 10

  و انديشه تفكر
  واقعة بزرگ، فرجام كار

  94تا  72هاي  صفحه
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كند و در كدام نوع،  ميان عمل و پاداش و كيفر آن، تناسب ميان جرم و جريمه جهت برقراري عدالت موضوعيت پيدا مي ةدر كدام نوع رابط - 35

  ناپذير است؟  ظلم امكان

  قرارداديـ  يقرارداد) 2     قراردادييعي خود عمل ـ نتيجة طب) 1

  طبيعي خود عمل ـ تجسم حقيقي عمل ةنتيج) 4    ـ تجسم حقيقي عمل  يقرارداد) 3

فرو بردن آتش در شكم را به دنبال خواهد داشت و اين تجسم در روز قيامت  در چه صورتي خوردن مال يتيم،، ن كريمآمطابق با آيات قر - 36

  از حوادث روز قيامت است؟يك  مرتبط با كدام

1 (استفاده در مسير نادرست ـ كنار رفتن پرده از حقايق عالم) 2  با ستمكاري ـ كنار رفتن پرده از حقايق عالم ت و همراهيمعي  

3 (دادن نامة اعمالاستفاده در مسير نادرست ـ ) 4     دادن نامة اعمالكاري ـ با ستم ت و همراهيمعي 

  براي گناهكاران در روز قيامت تابع چه اموري است؟ » عامل هراس«و » عامل شگفتي« ترتيب به - 37

  هاي زشت ـ سخت بودن عذاب الهي تجسم اعمال با صورت) 2  هاي زشت ـ حضور در پيشگاه الهي تجسم اعمال با صورت) 1

  سخت بودن عذاب الهي عليه صاحب خود ـ ،شهادت اعضاي بدن) 4  عليه صاحب خود ـ حضور در پيشگاه الهي ،شهادت اعضاي بدن) 3

 ،خواهد كه براي رسيدن به آمرزش پروردگارشان تسريع كنند هاي بهشتي در گرو چيست و پرهيزكاراني كه قرآن از آنان مي تكريم در باغ - 38

  كدام ويژگي را دارند؟ 

  و تنگدستي درگذشتن از اشتباه مردم ـ انفاق هنگام توانگري ) 2    درگذشتن از اشتباه مردم ـ مواظبت بر نماز ) 1

  اداي راستين شهادت ـ مواظبت بر نماز ) 4  اداي راستين شهادت ـ انفاق هنگام توانگري و تنگدستي ) 3

  كشد و اين مفهوم در كدام عبارت مباركه تأييد شده است؟  چرا آتش جهنم از درون جان دوزخيان شعله مي - 39

    » يرًاَسيصلَونَ سع و«هاست ـ  حاصل عمل خود انسان  اين آتش) 1

  » يأْكُلُونَ في بطُونهِم نَارا«هاست ـ  حاصل عمل خود انسان  اين آتش) 2

    »يأْكُلُونَ في بطُونهِم نَارا«اند ـ  ها بوده پيش از اين در دنيا مست و مغرور نعمت) 3

  »سيصلَونَ سعيرًا و«اند ـ  ها بوده پيش از اين در دنيا مست و مغرور نعمت) 4

  اند؟  در بهشت نشينان انسان كدام است و چه كساني هم ،منظور از رستگاري بزرگ كه بهشتيان به آن مسرورند - 40

  باالترين نعمت بهشت ـ پيامبران، شهيدان و فرشتگان) 2  ـ فرشتگان، شهيدان و نيكوكارانخدا مقام رضا و خرسندي ) 1

  پيامبران، فرشتگان و راستگويان ـ  خدا يمقام رضا و خرسند) 4  نباالترين نعمت بهشت ـ راستگويان، شهيدان و نيكوكارا) 3
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41- Her grandmother gave her a/an ... ring. 

1) silver beautiful old  2) beautiful silver old 
3) old beautiful silver  4) beautiful old silver 

42- In many big cities of the world, air … has gotten worse recently. They must take action to improve it.   
1) quality       2) activity   3) material   4) opinion  

43- Last year our mother had a serious illness. It was a difficult time, but we never … hope. 
1) filled out 2) gave up 3) took care of 4) got off 

 
 

Charles Robert Darwin was an English scientist in 19th century. He was interested in nature and spent 
many years traveling around the world. Darwin did a lot of research on plants and animals and finally 
…(44)… a new theory about life. His theory made him one of …(45)… scientists to this day. After 
returning home, Darwin continued his studies in his garden in Kent. He did many …(46)…  there to test 
his theory. During his life he wrote many books and scientific papers. He died on April 19, 1882. 
44- 1) developed 2) invented  3) donated  4) destroyed  
45- 1) more famous  2) the more famous     3) most famous  4) the most famous 
46- 1) research  2) experiments 3) exercise  4) problems  

 
 

   Little boys and girls are very energetic. Children need to eat healthy and enough food when they are 
growing up. Sometimes children feel weak and unhealthy if they do not eat well or if they play much. 
These children need to stay at home and protect their health. 

   Playing games, reading books and watching different things help children learn a lot about their lives. 
For example, they learn how different animals live when they go to visit the animals in the zoo. Some 
children can do amazing things like singing and cooking, but some others need to grow up before they 
can do anything. 
47- The 1st paragraph of the passage starts with the idea that … .  

1) children like to feel weak  2) little boys and girls play games to grow up 
3) children learn about life by reading books alone 4) children have much energy 

48- Which of the following is NOT mentioned in the passage as something that helps children learn 
about their lives? 
1) Reading books  2) Watching different things 
3) Eating healthy food  4) Playing games 

49- The underlined pronoun “they” in the 2nd paragraph refers to … . 
1) their lives 2) games  3) children 4) animals  

50- The underlined word “amazing” in the 2nd paragraph means … . 
1) easy  2) pleasant  3) boring    4) wonderful 

PART C: Reading Comperhension 
Directions: Questions 47-50 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 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 فاً قبل از شروع پاسخلط

  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 امروز10چند از گذاري  هدفآزمون قبل10چند از

  

Wonders of Creationاز ابتداي Listening and 
Speaking 

The Value of Knowledge  تا انتهاي  New Words and 
Expressions  79تا  58هاي  صفحه  

 دقيقه 15
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xعبارت  - 51
x

x x 2

7

6

 است؟   شدهنتعريف  xاز  حقيقي مقدار ندبه ازاي چ 

1 (1     2 (2   

3( 3      4 (4   

k ةمعادل هاي جواب مجموع - 52 k( k )  6 2 3 3  كدام است؟  1

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

 ؟ كند نميمختصات عبور  دستگاه چهارم ةر فقط از ناحيهاي زي كدام يك از سهمي - 53

1 (y (x )   21 3   2 (y x x  2 1   

3( y x x  2 3 2      4 (y (x )  22 1   

P(x)با توجه به جدول تعيين عالمت عبارت  - 54 ax a  2   كدام است؟aمقدار  است،كه در زير آمده  4

1 (1   

2 (4    

3( 4    

4 (1   

xAاگر  - 55 | |
 

2 1 A نامعادلة هاي جواب همة ةباشد، مجموع 33   كدام است؟  ،4

1 ([ , ]2 10     2 ([ , ]0 11   

3( [ , ]1 11      4 ([ , ]2 11   

aاگر  - 56 b 2 24 aو  91 b 2 a حاصلباشند،  7 b  كدام است؟ 

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

  

  
 ه كنيد.مراجع 1سطحي رياضي  هاي دشوار اين مبحث به كتاب سه براي 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  ) 1رياضي (
  

هاي جبري  هاي گويا و عبارت توان
  ها  ها و نامعادله /معادله

هاي گويا  از ابتداي توان 3فصل 
تا پايان   4و فصل تا پايان فصل 

  فصل
  93تا  59هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات

x
P(x)  

3
0
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Mحاصل عبارت   - 57   


  

1 1 1 1
2 4 6 8

1 1 1 1
3 6 9 12

2 4 8 16

3 9 27 81
 كدام است؟  

1 (2
3   2 (6 2

3   3( ( )56 2
3    4 (6 8

9   

كسر  اگر مخرج - 58



2 3
2 3 3 2

 كدام است؟ را گويا كنيم، حاصل  

1 (6
6   2 (3

3   3( 
2

2    4 (3 2
4   

)حاصل عبارت  - 59 )
1 3
3 5

1
5

16

64

 كدام است؟ 

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

axاگر معادلة  - 60 x  2 20 25  آن ريشه كدام است؟  ،داراي ريشة مضاعف باشد 0

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

5
2   

xاگر  - 61  xهاي معادلة  يكي از ريشه 1 x a  22 3  ريشة ديگر كدام است؟  ،اشدب 0

1 (1
4   2 (1   3( 

1
2    4 (

1
2   

xعبارت  ،m مقادير مجموعةبه ازاي كدام  - 62 mx  2  خواهد بود؟ منفي  همواره 4

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

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

y سهمي ترين نقطة پايين اگر - 63 x m(x )   2 1  داشـته باشـد،  قـرار   (در ناحيـة دوم)  روي نيمساز ربـع دوم  4

 كدام است؟  m ير قابل قبول برايمجموع مقاد

1 (2   2 (8   3( 4    4 (6   

xدر تساوي  xمقدار  - 64
4 3

3
3 9 27 3

9
3

 كدام است؟  

1 (7
8     2 (1

8   

3( 
13
24      4 (11

24   

  محل انجام محاسبات
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S( , y )2

2yاگر سهمي   - 65 ax bx c   اي به عرض  ها را در نقطه محور عرض
b


ها فقط  محور طولبا و  قطع كند4

 قراردارد).  هاx كدام است؟ (سهمي پايين محور a، مشترك باشد 2اي به طول  در نقطه

1( 1
2   2 (1

2   3 (2   4 (1
4   

 چه عددي را به طرفين معادلة زير اضافه كنيم تا بتوانيم با استفاده از روش مربع كامل آن را حل كنيم؟  - 66

x x
 2 5 2 6 02  

1( 5 2 6
8

     2 (21 3 2
2 2( )     

3 (3 2     4 (23 2
2( )   

xصورت زير باشد و اين عبارت فقط به ازاي  به Aاگر جدول تعيين عالمت عبارت  - 67 3 ،در  تعريف شود

x) ةجواب نامعادل ةمجموع )(x )
A

 


4 1 2  ت؟ مجموع اعداد صحيح كدام اس ،0

1 (3   

   صفر) 2

3( 4    

4 (2   

)اگر  - 68 , )2 )و  5 , )1 xدو نقطه از يك سهمي و  20 1 اي با كدام  خط تقارن آن باشد، اين سهمي در نقطه

  كند؟ ها را قطع ميyمحور عرض

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

|اگر  ،در سهمي زير - 69 OA | | OB |2 طول نقطة  ،باشدB كدام است؟  

1 (3   

2( 6   

3( 8    

4 (4   

m)درجه دوم  ةمعادل هاي اگر جواب - 70 )x mx m m     2 21 2 3 معكوس يكديگر باشند، مقـدار   0

m كدام است؟  

1 (2     2 (1   

3( 1   وجود ندارد.  m مقداري براي) 2     4 يا 

  محل انجام محاسبات

x
A


  

3 0 4
0 0 0
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 است؟ » همة جانوران«كدام گزينه بيانگر ويژگي مشترك  - 71

 داشتن وضع دروني پيكر خود  ) ثابت نگه2    ياهيساز و كار تهووجود دو نوع  )1

  گوارش خود ) انجام گوارش مكانيكي مواد غذايي در دستگاه 4    ) وجود ساختار تنفسي ويژه3

 در انسان سالم، سرخرگ، .................. سياهرگ، همواره .................. - 72

 هاي عمقي هر اندام قرار گرفته است.  در بخش -برخالف )2    سه الية اصلي در ديوارة خود دارد.  -) همانند1

 دهد.  ي ساختاري متناسب با كاري است كه انجام ميدارا -) برخالف4  هاي كشسان كمي دارد.  در الية مياني خود، رشته -) همانند3

 صحيح است؟» نوار قلب و چرخة ضربان قلب انسان«كدام گزينه دربارة  - 73

  شود.  ، استراحت دهليزها آغاز ميTبالفاصله پس از اتمام ثبت موج  )2    دهد.  رخ مي P) انقباض دهليزها قبل از آغاز موج 1

  ها رو به كاهش است. ، حجم خون دهليزT) هنگام آغاز ثبت موج 4  گردد.  ل ثبت ميقبل از شنيده شدن صداي او Q) موج 3

 كند؟ دستگاه گردش خون انسان سالم، صدق مي» هاي خوني همة مويرگ«كدام گزينه دربارة  - 74

 ديوارة نازك و جريان خون سريع دارند. )2     هاي بدن هستند. ترين رگ ) كوچك1

 .كند ياحاطه م ه،يپا يها را غشا آن درونيسطح ) 4    ت در ارتباط است. ) از دو طرف با دو نوع رگ متفاو3

 كند؟ تكميل مي نادرستي چند مورد عبارت زير را به - 75

 ...................»شود،  كه پيام تحريك از گرهي كه .................. خارج مي توان گفت زماني در ارتباط با شبكة هادي قلب انسان، مي«

  است.  ريپذ قلب امكان يا چهيماه يها اختهيدر تمام  ينينابيصفحات ب قياز طر اميانتشار پ - قرار دارد يلخت سه چةيدر) در عقب الف

  .ابدي يسمت باال ادامه م شود و به يها شروع م آن نييها از قسمت پا انقباض بطنبالفاصله  - هاي الكتريكي است كنندة پيام ب) شروع

  ها در حال انقباض هستند.  هاي مختلف بطن است ـ بخشترين گره اين شبكه  ج) كوچك

 ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

 كدام گزينه در ارتباط با تنفس ستارة دريايي صحيح است؟  - 76

 گيرد.  از طريق پوست آن صورت مي با محيط تر تبادالت گازي بيش )1

  ترين نقش را در انتقال گازهاي تنفسي آن دارد.  هموگلوبين، بيش )2

 توانند به طور مستقل به تبادل گاز با محيط بپردازند.  هاي بدن آن مي ياخته) همة 3

  كنند.  جا مي هايي در زير پوست، گازهاي تنفسي را جابه ) مايعات بدن از طريق كانال4

 
  تر شود. هاي شما بيش هاي موفق خودتان را ادامه دهيد تا موفقيت دليل نبوده و بايد روش موفقيتي بيهيچ 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، 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؟ 10ما در آزمون قبل چند از عملكرد ش

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

 

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست

  

تبادالت گازي/گردش مواد در بدن
از ابتداي تهويه  3فصل 

ششي تا پايان فصل و فصل 
  ها سرخرگتا پايان  4

  57تا   40هاي  صفحه
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 ..................بيعي دارد، اي كه نقش اصلي را در تنفس آرام و ط يچههما در انسان سالم، .................. - 77

 هاي آن همراه است. در ياختهبا مصرف مواد مغذي، مثل گلوكز  -) انقباض1

 شود. ها مي ها، سبب افزايش حجم شش ه ويژگي كشساني شش همرا به - ) استراحت2

 شود.  ها مي هاي شكمي منجر به ورود حجم هواي جاري به شش با كمك ماهيچه -انقباض )3

  ها به سمت باال و جلو نقش دارد.  جايي دنده در كاهش حجم قفسه سينه همانند جابه - ت) استراح4

 در انسان است؟» گردش خون عمومي«و » گردش خون شُشي«كدام گزينه بيانگر ويژگي مشترك  - 78

  غني از اكسيژنتوسط سرخرگي با خون   ) خروج خون از بطن2  هايي با خون غني از اكسيژن ) ورود خون به دهليز توسط سياهرگ1

  ) تبادل گازهاي تنفسي با خون 4  هاي بدن براي همة اندام  ) در دسترس قرار گرفتن خون پراكسيژن3

 است؟ نادرست، »كنند افرادي كه دخانيات مصرف مي«چند مورد از عبارات زير، دربارة  - 79

 شود. الف) بافت پوششي مجاري تنفسي اين افراد دچار تغييراتي مي

 يابد. ها توسط اسيد معده افزايش مي به مخاط مري آنب) احتمال آسيب 

  شود. ها غيرممكن مي مجاري تنفسي آن بيرون راندن ذرات خارجي ازج) 

 تواند تغيير كند. شود، مي د) در اين افراد نيرويي كه از سوي خون بر ديوارة رگ وارد مي

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

 شود، .................. اي مي اي از هواي تازه در مجاورت بخش مبادله ي جريان پيوستههر جانوري كه با ساز و كارهايي باعث برقرار - 80

 راند.  ها مي ) با حركتي شبيه قورت دادن هوا را با فشار به شش1

  كند.  تري مصرف مي داران انرژي بيش ) به علت پرواز، نسبت به ساير مهره2

  دهد.  رت گرما از دست ميصو ) همواره بخشي از انرژي دريافتي خود را به3

 كند.  توسط شبكة مويرگي در زير پوست خود، گازهاي تنفسي را با محيط اطراف مبادله مي )4

 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 81

	..................»اي كه  در قلب انسان، هر اليه« 	

 كيل شده است.) در تماس مستقيم با نوعي مايع است، از دو نوع بافت تش1

 شود. ترين الية ديوارة قلب محسوب مي ) در ساختار خود بافت پوششي سنگفرشي دارد، داخلي2

  هاي قلب شركت دارد. هاي كالژن دارد، در تشكيل دريچه ) در ساختار خود بافتي واجد رشته3

  دي نقش دارد.هاي بين دو گره شبكة ها هايي با يك يا دوهسته است، در ايجاد رشته ) داراي ياخته4
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 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 82

  ..................»هاي خوني موجود در  هاي خوني داراي .................. برخالف مويرگ در انسان، در مويرگ«     

  .شود يم ميت تنظشد ورود و خروج مواد بهدستگاه عصبي مركزي،  - هاي پوششي خود ) منافذ فراوان در غشاي ياخته1

 ها فراهم است. جگر، امكان تبادل مناسب مواد در مويرگ - ) غشاي پايه، در سطح بيروني خود2

  است. درشت محدود يها عبور مولكولها،  كليه - با ارتباط تنگاتنگ يبافت پوشش يها اخته) ي3

 شود. ها، غشاي پاية ناقص مشاهده مي كليه -هايي در ديوارة خود ) حفره4

 صحيح است؟» دستگاه تنفسي ماهي بالغ«كدام گزينه دربارة  - 83

  است. يآبشش يها غهيت يِرگيمشابه جهت حركت خون در شبكة مو ،يآبشش يها غهيت انيجهت حركت آب در م )1

  .رديگ يدر خالف جهت هم صورت م ،يك كمان آبششي هاي خوني رگدر  ژنياز اكس يو غن ژنيحركت خون فاقد اكس )2

  .پردازد يآب م اب دياكس يد گاز كربن تبادلبه  يرگيشبكة مو ،يآبشش غةيدر هر ت )3

 .رساند يم يخود را به كمان آبشش ،يآبشش يها رشته انيبا عبور از م ، ابتداآب )4

 انسان سالم، صحيح است؟ » اي قلب هاي ماهيچه بيشتر ياخته«چند مورد تنها دربارة  - 84

  شكل، اندازه و كار ياخته هستند.  كننده الف) داراي تنها يك اندامك تعيين

 شود.  سرعت منتشر مي ها به ب) پيام انقباض و استراحت از طريق صفحات بينابيني آن

 هاي قلبي متصل هستند.  هاي كالژن موجود در بافت استحكام دهندة دريچه به رشته ج)

  ي قرار گرفته است. ا هاي ماهيچه ها در بين ساير ياخته ها و گره اي از رشته صورت شبكه د) به

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

 بافتي است، .................. كنندة اصلي ميزان تبادل مواد بين خون و مايع ميان هر رگي كه تنظيم - 85

 فقط از يك اليه بافت پوششي همراه با غشاي پايه تشكيل شده است.  )1

  يان خون دارد. اي براي تنظيم ميزان جر اي ماهيچه ) تنها در ابتداي خود حلقه2

 كند.  ها هيچ تغييري نمي ) به دليل مقاومت باالي ديواره، با ورود خون، قطر اين رگ3

 تري نسبت به سرخرگ آئورت دارد.  هاي كشسان بيش ) نسبت ماهيچة صاف به رشته4

 كند؟درستي تكميل مي هاي تنفسي انسان سالم، كدام گزينه عبارت زير را به با توجه به حجم - 86

 »شود، .................. است.مقدار حجم هوايي كه با يك .................. مي«    

 مانده برابربا مجموع مقدار هواي ذخيرة بازدمي و باقي - ها ) دم عميق پس از دم معمولي، وارد شش1

  از نصف حجم ذخيرة دمي بيشتر - خارج ها شش) بازدم عميق پس از بازدم معمولي، از 2

 مانده بيشتر از مقدار حجم هواي باقي - ها ششپس از بازدم عادي، وارد ) دم عادي 3

  هابرابر با ظرفيت حياتي شش - خارج ها شش) بازدم عميق پس از دم عميق، از 4
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از موارد زير چند مورد ، »داراي تنفس ششي و پمپ فشار مثبت استشود  ي آبشش دارد و وقتي بالغ ميدار در دوران نوزاد نوعي مهره« - 87

 ؟ باشد صحيح مي ربارة جانور بالغ ذكر شدهد

 است. فراهمدستگاه گوارش آن  در غذا ةطرف كي انيامكان جر الف)

 هاي حركتي جلويي است.  هاي حركتي عقبي آن بلندتر از اندام ب) اندام

  پردازد.  ج) تنها در يك اندام خود، به تبادل گازهاي تنفسي با محيط مي

 متفاوتي جريان دارند. خوني هاي فاوت اكسيژن، در اين جانور، درون رگهاي مت با غلظت هاي د) خون

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

 است؟  متفاوتها  كدام گزينه از نظر صحيح يا غلط بودن با ساير گزينه - 88

  شود.  تر خارج مي شود، در نزديكي قلب پنج انشعاب كوچك ) از رگي كه بيشترين فشار خون را متحمل مي1

 برند.  اكسيژن را به اندامي در قفسة سينه مي خروجي از سمت راست قلب، خون كم هاي ) سرخرگ2

  ست.نيو خطرناك  ختير خواهد رونياز آن ب كمشود، خون با سرعت  دهيدر بدن بر ياگر سرخرگ) 3

 است. كند، الزاماً توانايي ايجاد فشار كمينه را دارا  را به يك اندام وارد مي  ) هر رگي كه خون4

 كند؟  درستي تكميل مي گزينه عبارت زير را به كدام - 89

  ..................»در انسان، دريچة بين دهليز و بطن چپ .................. دريچة سيني سرخرگ ششي «    

  كند.  از بازگشت خون خارج شده از بطن به آن جلوگيري مي -) همانند1

  ي بسته است. در هر چرخه ضربان قلب، مدت زمان بيشتر - ) نسبت به2

  شود. طرفه شدن جريان خون در آن قسمت مي باعث يك -) برخالف3

 شود. در پي اتمام انقباض دهليزها، بسته مي -) برخالف4

 كند؟  درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 90

 ..................»طور حتم  تنفس به شيوة ..................، به«   

  شود.  داران يافت مي در گروهي از مهره -يديسي) پوستي برخالف نا1

 شود. هاي تنفسي منشعب و مرتبط انجام مي از طريق لوله  -) نايديسي همانند آبششي2

  است.در هر جانور داراي آن تنها روش براي انجام تبادالت گازي  -) ششي همانند نايديسي3

  گيرد. وران داراي آن صورت ميفقط در نواحي محدودي از بدن جان -) آبششي برخالف پوستي4
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mvبا تندي  در حالت پايا و شكل زير، آبدر  - 91

s
1 خارج  v2شود و از طرف ديگر لوله با تندي  وارد لوله مي 20

 است؟  چند متر بر ثانيه v2صورت  تر باشد، در اين باريكتر دو برابر قسمت  شود، اگر قطر لوله در قسمت پهن مي
1( 80   
2( 40   
3( 5   
4( /2 5   

در كدام شكل ممكن  ،ترتيب از راست به چپ هاي زير، به لهاي افقي شك در صورت برقراري جريان سريع آب در لوله - 92
 كنيد؟  تخليه شود و اين پديده را با كدام اصل توجيه مي به لولة افقي شكل Uداخل لولة  از است آب

  الف ـ برنولي  )1
  ب ـ برنولي  )2
  الف ـ ارشميدس )3
  ـ ارشميدس ب )4
  
  

 (مايع در حالت تعادل قرار دارد.)درست است؟  Bو  Aفشار كل در دو نقطة كدام عبارت در مورد  - 93
1( A BP P   
2( A BP P  
3( A BP P  
  . تندي جريان هوا داردبستگي به  )4

  

  

mرا  kg8جسمي به جرم  ديتناگر  - 94
s

اولية جسم  تندي .يابد افزايش مي J24 آنانرژي جنبشي  ،دهيم افزايش  2
 است؟  چند متر بر ثانيه

1( 1
2   2( 5

2   3( 2   4( 2
5   

شود و در كف  رها مي m4اي به عمق  در سطح آب درياچهاز چگالي آب،  تر بيشبا چگالي  kg20جسمي به جرم  - 95
نيروي شناوري  ةباشد، انداز J600ي (از سطح تا كف) جاي . اگر كار كل صورت گرفته در اين جابهشود نشين مي آن ته

N(gجايي بر جسم اثر كرده، چند نيوتون است؟  كه در اين جابه )
kg

 10  

1( 200   2( 100   3( 40   4( 50   
Fنيروي  تأثير تحت mدر شكل زير وزنة  - 96

نيروي  جهت  در حال حركت است اگر روي سطح افقي ، با سرعت ثابتF
  در جهت

Fنيروي كار  ،جايي نزديك شود جابه بردارهاي ساعت به  عقربه
 ؟كند و كار نيروي وزن به ترتيب از راست به چپ چه تغييري مي  

  كند.  كاهش ـ تغيير نمي )1
  يابد.  كاهش ـ كاهش مي )2
  كند.  افزايش ـ تغيير نمي )3
  يابد.  افزايش ـ كاهش مي )4

  
 .بعد را در سايت كانون ببينيد  هاي آنالين درس فيزيك مربوط به آزمون يلمف

در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درسهدف
  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؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

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

 

  دقيقه 35   )1فيزيك (
  

  

هاي فيزيكي مواد/ كار،  ويژگي
  انرژي و توان

از ابتداي شاره در حركت و 2فصل 
اصل برنولي تا پايان فصل و فصل

  شيبتا پايان كار و انرژي جن 3
   64تا  43هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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F1نيروي دو  ،مطابق شكل زير - 97
  وF2

  به جسم وارد شده و جسم را روي سطح افق به اندازةd كنند. اگر دو نيرو  جا مي جابه
cos)ه است چند ژول است؟ انجام داد F1كار انجام دهند، كاري كه  J28مجموعاً  / , cos / )   53 0 6 37 0 8  

1( /14 6   
2( 14   
3( /11 2   
4( /16 8   

mاولية  تنديبا  g500اي به جرم  گلوله  - 98
s

 ةتحت زاوي 20  60 پرتاب  طرف باال به نسبت به افق

m تندي گلوله ،اگر در باالترين نقطة مسير .شود مي
s

 كار برايند نيروها از لحظة پرتاب تا باالترين  باشد، 10
 است؟  چند ژولمسير نقطة 
1( 75   2( 75   3( 150   4( 150   

 v2به  vز ثانيه بعد از آن ا 6و در مدت  vثانيه از صفر به  3، تندي جسمي را در مدت Fنيروي خالص  - 99
 ثانية اول است؟  3چند برابر كار اين نيرو در  s9تا  s3 زماني رساند. كار اين نيرو در بازة مي

1( 1
2   2( 1

3   3( 2   4( 3   

و  F2تحت نيروهاي افقي  ترتيب به از حالت سكون، بدون اصطكاك و روي سطوح يخ زده m2و  mهاي  بادباني به جرم دو قايق - 100

F6 هاي يكسان  جايي پس از جابه .شود كشيده ميd، ها به ترتيب به  سرعت قايقv  وv رسد.  ميv
v
 ؟كدام است  

1( 3   2( 1
3   3( 6

2   4( 6
3   

  
 شاره از درون يك لوله، افزايش . . . پاياي هنگام عبور - 101

 شود.  ) سرعت سبب كاهش فشار مي2 شود. ) سرعت سبب افزايش فشار مي1

  ) سرعت تأثيري در مقدار فشار ندارد. 4 شود.  سبب افزايش سرعت مي ) سطح مقطع3

 3Dو 2Dوارد دو لوله بـا قطرهـاي   1Dناپذيري مطابق شكل، از يك لوله با قطر جريان پاياي شارة تراكم - 102

3شود. اگر مي 2 1
1 1
2 3D D D  1و 3v v هـا و   باشد، كدام گزينه در مورد مقايسة فشار شاره در لوله

 ) صحيح است؟2) و (1سرعت شاره در لولة (

1 (P P P 3 2 vو  1 v v  21 2 1     

2 (P P P 3 1 vو  2 v
9

2 14     

3 (P P P 3 1 vو  2 v 22 1    

4 (P P P 3 1 vو  2 v
4

2 19  

3با تندي ثابت  20kgاي به جرم  ماهواره - 103 km
s

چرخـد. انـرژي جنبشـي     مطابق شكل بـه دور زمـين مـي    

 بر حسب مگاژول كدام است؟ماهواره 

1 (90    2 (9    

3 ( 79 10    4 (45  

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

  محل انجام محاسبات

v=3
km

s

v
2

v
1

v
3

D
3

D
2

D
1

P
1

P
2

P
3
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90kmاتومبيلي با تندي - 104 / h   در حال حركت است. تندي اتومبيل تقريباً چند متر بر ثانيه افزايش يابد، تـا

)برابر شود؟ 2انرژي جنبشي آن  / )2 1 4  

1 (10  2 (25  3 (35  4 (50  

Fجسمي بر روي يك سطح افقي تحت اثر نيروي  - 105
  4با تندي ثابتm / s نيروي  اندازة كند. اگر حركت مي

 در هر دقيقه، چند كيلوژول است؟ Fباشد، كار نيروي  N200اصطكاك جنبشي 

1  (8/0  2  (3  3 ( 48  4  (480  

كار نيـروي   .لغزد متر به پايين مي سانتي 60به اندازة  زيردار شكل  روي سطح شيب kg5/0اي به جرم  وزنه - 106

 )= N/kg10 g(جايي چند ژول است؟  گرانش (جاذبه) زمين در اين جابه

1 (15      

2 (5/1  

3 (3      

4 (30  

 رسد، كار اين نيرو چند ژول است؟ مي m/s6به  m/s4از  Fتحت تأثير نيروي  kg8تندي جسمي به جرم  - 107

1  (16  2( 32  3( 40  4( 80  

100mدر راستاي افق با تندي  10gاي به جرم  اگر گلوله - 108
s

برخورد كرده و  10cmبه يك جسم با ضخامت  

صورت افقي خارج شود، متوسط نيرويي كه در  به ،شود از طرف ديگر آن در شرايطي كه تندي آن نصف مي

 شود، چند نيوتون است؟  طول برخورد از طرف جسم به گلوله وارد مي

1 (375  2 (450  3 (750  4 (175  

است.  80kgشود. جرم چترباز به همراه چترش  از حال سكون رها مي سطح زمين متري800چتربازي از ارتفاع  - 109

5اگر او با تندي  m
s

210به زمين برسد، كار نيروي مقاومت هوا در مسير سقوط چند كيلوژول است؟   m(g )
s

 

1 (639 -      

2 (625 -  

3 (675 -      

4 (685 -  

را از حـال   4kgاي بـه جـرم    ، جعبـه 52Nدهد كه با واردكردن نيروي ثابت  شخصي را نشان مي زيرشكل  - 110

ر بـر ثانيـه اسـت؟    كنـد. تنـدي نهـايي جعبـه چنـد متـ       جا مي در امتداد قائم جابه 150cmسكون تا ارتفاع 

10 N(g )
kg

 

1 (1  

2 (2  

3 (3  

4 (4  

030

=0/5

m

kg

  محل انجام محاسبات
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 باشد؟  مي نادرستكدام عبارت در مورد اكسيژن  - 111

  شود.  ها يافت مي ها و پروتئين چربيكربوهيدرات، هاي زيستي مانند  مولكول ةدر ساختار هم )1
  صورت شيب ثابت خواهد بود.  ن بهكره با افزايش ارتفاع از سطح زميروند كاهش فشار گاز اكسيژن هوا) 2
  هاي دو اتمي اكسيژن است.  صورت مولكول به حجم گازهاي سازندة هواي پاك و خشكدرصد  21تقريباً ) 3
 هاي مختلف هواكره با هم متفاوت است.  مقدار آن در اليه) 4

 ... به جز، اند نادرستهاي زير  همة عبارت - 112

  ابت نيست. واكنش ث مخلوط ) جرم كل مواد موجود در1
  ) هر تغيير شيميايي تنها شامل يك واكنش شيميايي است.2
  تواند با تغيير رنگ، بو يا تشكيل رسوب همراه باشد.  شيميايي مي تغيير) يك 3
 شود.   ) در معادلة نوشتاري، حالت فيزيكي مواد بر خالف شرايط انجام واكنش نشان داده مي4

 هليم درست بيان شده است؟ چند مورد از موارد زير در ارتباط با  - 113

  شود.  استفاده مي هاي بيولوژيك  نگهداري نمونهدر  اين گازجوش آن از  ةالف) با توجه به نقط
  تر است.  ب) در هواي پاك و خشك فراواني آن از فراواني نئون بيش

   ترند. منابع زميني هليم از هواكره سرشارتر و براي توليد آن در مقياس صنعتي مناسبپ) 
 رود.  كار مي اي به هاي رشته ) در ساخت المپت

 صفر) 4  3) 3   2) 2   1)1

lعنصري در الية ظرفيت خود سه الكترون با اعداد كوانتومي  - 114  nو  1  محلول آبي اكسيد اين عنصر در آب چه خاصيتي  pH .اردد 3
 كدام است؟  Al13به آنيون در فرمول تركيب اين عنصر با  كاتيوندارد و نسبت 

   2به  1بازي ـ ) 2     2به  1اسيدي ـ  )1
  3به  2بازي ـ ) 4     1به  1اسيدي ـ ) 3

جفت  هاي ناپيوندي به دارد و در كدام تركيب نسبت جفت الكترونتري  بيش يپيوند هاي جفت الكترون هاي زير كدام يك از بين تركيب - 115
PCl«است؟ تر  بيشپيوندي  هاي الكترون ،SO ،CO،CH O،C H3 3 2 2 2« 

1( C H2 2  ،CO     2 (CO  ،PCl3   
3 (PCl3  ،SO3     4 (C H2 2  ،PCl3  

 تر است؟  در كدام واكنش از همه بيشها  دهنده واكنشاستوكيومتري از مجموع ضرايب  ،ها فراوردهاستوكيومتري مجموع ضرايب  اختالفبعد از موازنه كردن،  - 116

1( H S O SO H O  2 2 2 2   2 (NO NO NH N H O   2 3 2 2   
3 (NH O NO H O  3 2 2   4 (CH H O CO H  4 2 2   

  

توانيد  تمرين براي آزمون بعد ميگيرد، دفترچة آزمون غيرحضوري است. جهت  ياز منابع ارزشمندي كه روز آزمون در اختيار شما عزيزان قرار مكي ي
 االت دفترچه غيرحضوري پاسخ دهيد. ؤبه س

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

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

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

 

  دقيقه 20  ) 1( شيمي
  

  

  ردپاي گازها در زندگي
از ابتداي هوا  2فصل 

ند تا پايان معجوني ارزشم
  اي اثر گلخانه

 69تا  48هاي  صفحه
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 . … جز به ،زير درست هستندهاي  عبارت  همة - 117
  ه است. بيرون گلخان دمايتر از تغييرات  تغييرات هواي درون گلخانه بيش )1
  . از نور مرئي است تر بزرگها و  از ريز موج تر كوچكاي  طول موج پرتوهاي گسيل شده از زمين در اثر گلخانه) 2
H وCO2هر چه مقدار ) 3 O2 شود.  تر مي در هواكره باالتر رود، دماي هواكره و زمين بيش  
 يافت.  كاهش مي K255اي وجود نداشتند، ميانگين دماي كرة زمين به  گازهاي گلخانهاگر هواكره و ) 4

 .  … جز به ،هستند نادرستزير  هاي گزينه ةهم - 118
  ترتيب آبي و زرد رنگ است.   رنگ شعلة حاصل از سوختن گوگرد و منيزيم به )1
  . ر تركيب با اكسيژن يك تركيب يوني ايجاد كننددتوانند  ميتناوبي دوم جدول  همة فلزات گروه اول و) 2
  گيرد.  شود كه در توليد سولفوريك اسيد مورد استفاده قرار مي اي توليد مي سنگ ماده در سوختن زغال) 3
 بو است.  تر از هوا بوده و بي شود، سنگين حاصل مي گاز شهريگاز دو اتمي كه از سوختن ناقص ) 4

 هستند؟  نادرستزير  هاي عبارتچند مورد از  - 119
  شود.  اي از پرتوهاي خورشيدي توسط هواكره جذب مي الف) بخش عمده

  شوند. شده از زمين مي ساطعاي مانع از خروج كامل گرماي  ب) گازهاي گلخانه
  پ) پرتوهاي خورشيدي طول موج بلندتري از پرتوهاي گسيل شده از زمين دارند. 

 دهد.  صورت تابش فروسرخ از دست مي هت) زمين بخش كوچكي از گرماي جذب شده را ب
1( 1   2 (2   3 (3   4 (4  

 .  … جز به ،هستند نادرستهاي زير  همة عبارت - 120
  فراوان هواكره است.  شود، دومين جز اولين گازي كه از هواي مايع جدا مي )1
  شود.  دومين گاز جدا شده از هواي مايع، براي پركردن تاير خودروها استفاده مي) 2
  شود.  اثر در جوشكاري استفاده مي عنوان محيط بي سومين گاز جدا شده از هواي مايع، به) 3
 آيد.  اي مايع به دست نميهاي هواشناسي كاربرد دارد، از تقطير جز به جز هو گازي كه براي پركردن بالن) 4

 است؟  نادرستكدام يك از موارد زير  - 121

1(C450:  شود.  گراد انجام مي سانتي درجه 450واكنش در دماي  

2 (I :شود.  انجام مي يدواكنش تنها در حضور يون يد  

3 ( :به گرم كردن مواد نياز است.  ،براي شروع واكنش  
4 ((aq) و (l)، كننده در واكنش است.  شركت نشان دهندة حالت محلول در آب و مايع مواد 

 براي پر كردن جمله زير مناسب است؟  كدام گزينه - 122
 » است. …آن  فرمول شيميايي هاي است و مجموع شمار اتم …از دسته تركيبات  …تركيب «

   5 - اكسيد ـ يوني  (III)آهن ) 2   5اكسيد ـ يوني ـ   دي نيتروژن تري )1
  3 -يم اكسيد ـ يوني كلس) 4   4 - يد ـ مولكولي ممنيزيم بر) 3

 ؟ باشد نميهاي زير صحيح   كدام موارد از عبارت - 123
Cالف) در دماي  78 شود.  اكسيد به شكل مايع از مخلوط اوليه خارج مي ن ديگاز كرب  

  و غير سمي است.  بو شود بي هواي مايع حاصل مي ءبه جز ءب) دومين گازي كه از تقطير جز
  شود.  اثر در جوشكاري فلزات استفاده مي ترتيب در انجماد مواد غذايي و محيط بي پ) از گاز نيتروژن و آرگون به

 اي دارند.  اند كه اثر گلخانه هايي مولكول از جملهدر ميان گازهاي سازندة هواي پاك و خشك به همراه بخار آب ت) چهارمين گاز فراوان 
 (ب)، (پ)) 4  (پ)، (ت)) 3  (الف)) 2  (ب)(الف)،  )1

Aصورت:  ترتيب به ، بهBو  Aفرمول اكسيد دو عنصر  - 124 O2  است؟  نادرستاست. مطالب موجود در كدام گزينه  BOو  3
B، منيزيم اكسيد است و فرمول نيتريد آن BOعنصر منيزيم باشد، نام شيميايي تركيب  Bاگر  )1 N3   است.  2
  باشد. اي  جدول دوره 13گروه  عنصر سومينتواند  مي Aعنصر) 2
  ست. نيبا هم برابر  BOهاي پيوندي و ناپيوندي تركيب  و دورة دوم جدول باشد تعداد الكترون 14در گروه  Bاگر عنصر ) 3
Aبه هر دو صورت  كروم ،فرمول شيميايي اكسيد برخي از فلزهاي واسطه مانند آهن، مس) 4 O2  تواند باشد.  مي AOو  3
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 است؟   نادرستچند مورد از مطالب زير  - 125

  كند.  ميباشد، در اثر حل شدن در آب خاصيت بازي پيدا  آنبرابر تعداد الكترون در اليه اول  الف) اكسيد عنصري كه تعداد الكترون در الية چهارم آن سه
  كند.  توليد مي HNO3نيتروژن پنتا اكسيد يك اكسيد اسيدي است كه در واكنش با آب  ب) دي

  جفت الكترون ناپيوندي است.  10با آب، داراي  SO3پ) ساختار لوويس مولكول فرآوردة حاصل از واكنش
ها نسبت به  هاي پيوندي فراورده مجموع جفت الكترون ،اكسيد نوكسيد به كربن ديوم تبديل كربن واكنش موازنه شدة معادلة در  ت)

 . تر است كمدهندها  واكنش
1( 1   2 (4   3 (2   4 (3  

 باشند؟  هاي زير، درست مي چند مورد از مطالب زير پس از موازنة واكنش - 126

NO H O HNO NO  2 2 3 )1  
KNO K O N O  3 2 2 2 )2  
As S HNO H O H AsO H SO NO    2 3 3 2 3 4 2 4 )3  

  ) است. 2واكنش ( يها فرآوردهاستوكيومتري ) نصف مجموع ضرايب 1در واكنش ( ها دهنده واكنشاستوكيومتري الف) مجموع ضرايب 
  است.  3) برابر 2( ة) به تعداد اتم اكسيژن در سمت راست معادل3هيدروژن در سمت چپ معادله ( هاي ب) نسبت تعداد اتم

H) اختالف ضريب 3( شواكن هاي پ) در فراورده SO2 Hبه  4 AsO3   است.  3برابر  4
 است.  50) برابر 3) و (1هاي ( دار در واكنش هاي هيدروژن ع ضريب تركيبت) مجمو

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

 باشند؟  چند مورد از مطالب زير درست مي - 127

  . رنگ است سديم قرمزرنگ شعلة الف) 
  سه اتمي است.   مولكول دوها به دو صورت كامل و ناقص  ب) وجه اشتراك فراوردة واكنش سوختن هيدروكربن

  . هاي فسيلي به ميزان اكسيژن در دسترس بستگي دارد ها در واكنش سوختن سوخت نوع فرآوردهپ) 
  .وجود داردجفت الكترون ناپيوندي  12جفت الكترون پيوندي و  9در مجموع  ،گازهاي حاصل از واكنش سوختن زغال سنگيك مولكول از ساختار لوويس ت) 

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

 هاي زير درست است؟  چند مورد از عبارت - 128

  شود. هاي آزاد مي تر شدن كره زمين و افزايش سطح آب موجب گرم CO2يد گازهاي افزايش ميزان تولالف) 
  اكسيد توليد شده از منابع گوناگون انرژي براي توليد برق، با هم متفاوت است.  ب) ميزان كربن دي
  . تر از نفت خام است نه هنگامي كه منبع توليد انرژي زغال سنگ باشد بيشوارد شده به هواكره در تامين برق مصرفي يك كارخااكسيد  پ) ميزان كربن دي

xهاي هاي فسيلي انواع گاز بر اثر سوزاندن سوختت)  yC H،xCO،xNO وSO2شوند. وارد هواكره مي   
1( 1   2 (2   3 (3   4 (4  

 هاي زير صحيح است؟ چند مورد از عبارت - 129

  ناپيوندي است.  اتم مركزي فاقد الكترون SO2برخالف  CO2 مولكولالف) در 
  هاي پيوندي با هم برابر است.  تعداد جفت الكترونCOCl2و  SO3ب) در ساختار 
  اكسيد برابر است.  (III)هاي موجود در فرمول شيميايي آهن  اكسيد با تعداد يون نيتروژن تري هاي موجود در مولكول دي پ) تعداد اتم

 قرار داشته باشد.  15تواند درگروه  مي Xباشد عنصر صورت  به Xت) اگر ساختار مولكولي اكسيد عنصر 

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

 . … جز بهاند  هاي زير صحيح همة عبارت - 130
  باشد.  دهد مشابه نمي مدل فضا پركن اولين گاز خارج شده در فرايند تقطير هواي مايع با تركيبي كه حدود يك درصد هواي آزاد را تشكيل مي )1
  دست آمده باالتر از هفت خواهد شد.  محلول به pHبر اثر حل شدن آهك در آب ) 2
  . كند واكنش اغلب اكسيدهاي فلزي با آب، باز توليد مي) 3
Hترتيب به  توليد شده توسط كارخانجات در واكنش با آب باران به xNOو  SO3گازهاي ) 4 SO2  شود.  تبديل مي HNO2 و 4

  
  

  ؟هاي كدام درس عمومي در آزمون امروز بهتر بود كيفيت سوال - 131
  ) 1زبان انگليسي () 4   )1دين و زندگي () 3       )1عربي، زبان قران () 2    )1فارسي و نگارش () 1
  ؟ هاي كدام درس اختصاصي در آزمون امروز بهتر بود كيفيت سوال - 132
  )1شيمي () 4   )1فيزيك () 3       )1شناسي ( زيست) 2    )1ياضي (ر) 1
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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  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  ما دربارة هدفوگوي  گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

   انـي پشتيبـتلفنتمـاس                
   با شما تماس تلفني گرفته است؟كنون  تا از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  - 288
  لفني نگرفتند.) خير، ايشان تماس ت1
  .) بله، ايشان تماس تلفني گرفتند2
   محتوا در حد خوب و كافي بود. از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
  محتوا در حد عالي بود.  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

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

  :چند دقيقه؟تلفنيتماس 
  ؟چند دقيقه با شما تماس تلفني داشتپشتيبان 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؟ يون با اولياتا كن 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
                           دانم،شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3
  رفته است.من تماس نگ يايشان هنوز با اوليا،) خير4

  ريزي بررسي دفتر برنامه
  ريزي شما را بررسي كرده است؟  تا كنون دفتر برنامه آيا پشتيبان شما طي يك ماه گذشته - 292
  ام را با دقت بررسي كرد.        ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه1
 ام را بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2
  را بررسي نكرد.                  ام ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
  ريزي ندارم.   ) من دفتر برنامه4

  كالس رفع اشكال
  آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ - 293
 بله، امروز در كالس رفع اشكال پشتيبان خودم شركت خواهم كرد.                  ) 1
  ).شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم بله، در كالس پشتيبان ديگر) 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؟  ي شما به موقـع شروع مي آيا آزمون در حوزه - 294
    شود. دقيقاً سروقت آغاز مي ) بله، هر دو مورد به موقع و1
  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؟ آموزان متأخر در محل جداگانه متوقف مي آيا دانش - 295
  آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند. ) خير، متأسفانه تا زمان شروع1
  شود اما نه به طور كامل ) 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. نمي نظمي و سروصدا ايجاد اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

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

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

  امروز  ارزيابي آزمـون
  كنيد؟ مي به طور كلي كيفيت برگزاري آزمون امروز را چگونه ارزيابي - 298
 ) ضعيف4  ) متوسط  3  ) خوب2   ) خيلي خوب1

  

  ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار گويي به سؤالخدر هنگام پاسآموزان گرامي، لطفاًدانشنظرخواهي:
  

 پشتيبــان

[www.mrzist.org]

http://www.mrzist.org

	jeld
	Q - 25bahman
	Q- riyzi 25bahman
	Q- zist 25bahman
	Q- fizic 25bahman
	Q- shimi 25bahman
	nazar khahi

