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 قرآن

  ؟نیستترجمه ي کدام واژه ي قرآنی صحیح  -1
  : آیا اَ د)   : آیا اَمج)   : تا لََعلَّ ب)   : وعده داد َوْعدالف)   

  ترجمه کدام عبارت قرآنی صحیح است؟  -2
8واِت َو االَرِض ب)   کند.میوحیزنبورعسلبهپروردگارت: النَّحلِ اِلَیكَ َربُّ اَوحیٰ الف)      نهان آسمان و زمین.:   َغیُب السَّ
  : از نزدت لطفی به ما ببخش. َرحَمةً  كَ ءاتِنا ِمن لَُدند)   است.شما آمرزندهبهقطعا او(خدا)نسبت:  8ً ـَرحیِبکُمکانَ اِنَّهُ ج)   

8ِء مآءً َو اَنَزَل «ترجمه ي صحیح عبارت قرآنی  -3   چیست؟ »ِمَن السَّ
  ب) و از آسمان آبی فرو می فرستد.  الف) و از آسمان آبی فروفرستاد.  
  د) و از آسمان آب نازل شد.  ج) و از آسمان آب نازل می شود.  

  کدام عبارت قرآنی  یگانگی خداوند را بیان می کند؟ -4
    خالُِق کُلِّ َشیٍء  هللاُ ُقِل ب)     اََحًدا كَ ال یَظلُِم َربُّ الف)   
مج)    8واِت َو االَرِض د)     آ اِلـُٰهکُم اِلـٌٰه واِحدٌ ـاَنـَّ ِ ما ِفی السَّ ِ]   اِنَّ 

  چیست؟ »َفاصِبـر َعلٰی ما یَقولونَ «ترجمه ي صحیح عبارت قرآنی  -5
  ب) پس شکیبا باش برآنچه می گویند.  الف) پس صبر می کند برآنچه می گویند.               

  د) پس صبر کرد برآنچه گفتند.  ج) پس صبور باش برآنچه گفتند.                          
  در ترجمه ي عبارت قرآنی زیر کدام گزینه به صورت نادرست ترجمه شده است؟ -6

  »ش.: قطعاً ما قرار می دهیم آنچه را روي زمین است، زیبایی برای اِنّـا َجَعلنـا ما َعلَی االَرِض زیَنـًة لَهـا «
  لَهـاد)   زیَنـةً ج)   َجَعلنـاب)   اِنّـاالف)   

  ؟نیستترجمه ي کدام ترکیب قرآنی صحیح  -7
ً ـاَلی َعذابًاج)   : پاداشی بزرگ کَبیراً  اَجراً ب)   تاني: از خانه بُیوتِکُمِمنالف)      سجده کردند.: پس َفَسَجدواد)   دردناك:عذابی 8

  »خدا را عبادت کنید . . . . گفت اي : قاَل یا َقوِم اعُبُدوا هللاَ «شود؟با کدام گزینه کامل می روبروي عبارت قرآنی ترجمه -8
  د) قوم من   ج) قومی  ب) گروه ما  الف) گروه  

 آسمان هايپیام

  دارد ؟ »استعانت ازخداوند«کدام یک از آیات شریفه ي زیر تاکید به  -9
  (اگر صبر کنید و تقوا پیشه نمایید...)  ... بَلی اِْن تَصِربوا َو تَتَّقواالف)   
  شکر گزاري باعث افزایش نعمتها می شود.)  لَِنئ َشکَرتُم  َالَزیَدنَّکُم.(ب)   
  (فقط تورا می پرستیم وتنها ازتو یاري می جوییم.) اِیـّاَك نَعُبُد َواِیّاَك نَسَتعیُن.ج)   
    قطعا درفرستاده خداوندالگویی نیکو براي شماست.)( لََقد کاَن لَکُم فی َرسوِل ِهللا اُسوٌة َحَسَنٌة. د)  

  کند؟جلوگیري می»فقیر وتهی دست شدن در دنیا « با توجه به حدیث امام صادق (ع) انجام کدام یک از موارد زیر از -10
  د)  نیکی به فرزندان  صبر در برابر مشکالت )ج  ب) جهاد در راه خدا  مادر الف) نیکی به پدر و  

  گزینه، تقلید جایز است؟درکدام  -11
  د) جاهل از عالم  ج) جاهل از جاهل  ب) عالم از جاهل  الف) اصول دین  

  ؟به تنهایی بخوانیم را  »سوره حمد « توانیم یک از اذکار نماز میبه جاي کدام -12
  »ُسبحاَن َربـَِّی االَعلی َو بـَِحمِده«ب)   » بـَِحمِده ُسبحاَن َربـَِّی الَعظیِم و« الف)   
ِ َوال اِله َاِالَُّهللا َوُهللا اَکَربُ «د)   » ...اِالَُّهللا َوحَده الَرشیَک لَه اَشَهُداَن ال اِلـَه «ج)    ِ]   »ُسبحاَن هللا َِو الَحمُد

  ؟نیستدر رابطه با نماز جمعه ،کدام گزینه صحیح  -13
  جهان است.بیان مسائل روز ایران و  ب) خطبه اول،  .جزء نماز جمعه است جمعه، ي نمازالف) دوخطبه  
  شود.د) قنوت رکعت اول قبل از رکوع خوانده می  شود.رکوع خوانده می ج) قنوت رکعت دوم بعد از  

navaeeschool.ir         @navaeeschool



 2  هفتمي ، پایه1394 - 95ي اول متوسطه، سال تحصیلی آزمون پیشرفت تحصیلی آموزش دوره

الة . «درعبارت قرآنی  -14   به کدام یک از مفهوم هاي زیر اشاره شده است؟ » . . . َواَِقِم الصَّ
  د) عجله براي نماز  ج) به پاداشتن نماز  ستادنب) صلوات فر  قبل از نماز الف) اذان و اقامه،  

  باشد؟هاي آن حضرت میبیان کننده ي کدام یک از ویژگی »(س) در مسجد مدینه سخنان و خطبه هاي حضرت زهرا « -15
  (ص)پیامبرشدید بهيد) عالقه  بخشندگی ج) ایثار و  حضور ضروري در اجتماع ب)  الف) ساده زیستی  

  است؟کدام گزینه صحیح  -16
  .شودبار شستن پاك میظرفی را که سگ لیسیده با سه  الف)  
  .شودمیلیتر در برخورد با نجاست نجس ن 384ب) آب با حجم کمتر از   
  شود.رفتن روي زمین سبزه زار پاك نمی ج) کف پاي نجس، با راه  
  شود.پاك می ،ریختن بارآب قلیل د) ظرف نجس با دو  

  کند.او به کدام یک از شرایط مرجع تقلید توجه کرده است؟میتحقیق »داناتر باشداز سایر مجتهدان«تقلیدي که مرجععلی براي انتخاب -17
  ي دوازده امامید) شیعه  اعلم ج)  ب) عادل  الف) مسن باشد  

وازمردم کسانی که جان خودرا می فروشند تا خشنودي خدا را به  َوِمَن الّناِس َمن یَرشی نَفَسُه اِبِتغاَءَمرضاِت ِهللا... «ي آیه ي شریفه -18
  ؟در ستایش چه کسی نازل شده است» دست بیاورند...

  د) حضرت فاطمه(س)  ج) امام صادق(ع)  ب) حضرت علی(ع)  الف) حضرت محمد(ص)  

 عربی

  »واَل الرسِّ  َل سَ . غَ ئاً يشَ  ِت يْ شَرتَ اِ . اِس لنّ م لِ هُ عُ نفَ أَ  اِس النّ  ُل فضَ أَ «شده ،کدام گزینه است؟صهاي مشخّمعادل فارسی واژه -19
  پیراهن خرید، ارزشمندترین،ب)        شلوار   فروختی، سودمندترین،الف)   
  پیراهن سودمندتر،خریدم،د)   شلوار خریدي، سودمندترین،ج)   

  است؟ نادرستکدام عبارت  ي ترجمه -20
  .ا بازي کردیمجدوستانمان آنبا  :ناکَ نا هُ قائِ صدِ أَ  عَ نا مَ بْ عِ لَ الف)   
  .کمش زیاد است ،درد :)ٌ ثکَ هُ يلُ لقَ ، عُ جَ وَ لْ اَ ب)   
  .تلفن همراه خواهرم روي میز است :ةِ دَ ضَ نمِ ی الْ لَ ختی عَ أُ  اُل وّ جَ ج)   
َ بِ  رِ جَ الشَّ کَ ،لٍ مَ العَ بِ  مُ لِ االعد)    َ*   .مانند درخت بدون میوه است ،دانشمند بدون علم :رٍ ال 

 از نظر رعایت نکات جمله سازي صحیح است؟ عبارتکدام -21

  ِة.َر جَ الشَّ  َب نْ جَ ِن لسا،جاِ انِ مّ ْألُ ا ذانِ هَ ) ب  .+ِ تَ قَ سابَ ی مُ فِ  حاٌت ناجِ  ،ساءُ النِّ  کَ ئِ ولَ أُ الف)   
 ٌة.َر صابِ  ةٌ ستاذَ ،اُ  ءِ ايميکالْ  ُس رِّ دَ مُ د)   ِة.عَ زرَ مَ الْ  فَ لْ ،خَ  تانِ يَّ بِ شَ خَ الْ  تانِ يْ بَ الْ  هاتانِ ج)   

  است؟ غلط پاسخ کدام گزینه -22
  ةعَ سْ تِ  ؟ةِ يَّ دائبتِ اْالِ  ةِ لَ رحَ مَ ی الْ فِ  اً فّ صَ  مْ کَب)   ةعَ بَ رْ أَ  ؟رِ هْ ی الشَّ فِ  اً بوعسْ أُ  مْ کَالف)   
 ةعَ بْ سَ  ؟بوعِ سْ ی اْألُ فِ  ماً وْ يَ  مْ کَد)   َرشَ ثناعَ اِ  ؟ةِ نَ ی السَّ فِ  راً هْ شَ  مْ کَج)   

  کدام عبارت از نظر مفهوم صحیح است؟ -23
ُ خَ الْ  الف)   ٌ خَ  ،دٌ واحِ  یٌ أ رَ ب)     .)ٌ ثکَ هُ لُ فاعِ  وَ  ٌل يلقَ  )ْ   .انِ أيرَ  نْ مِ  )ْ
 .الِفردوسیّ   ؟ ِفی شاِرعِ مکُقُ ندُ فُ  نَ أَيْ  د)    .یدّ جَ لِ  تاناً سْ نا فُ يْ شَرتَ اِ ج)   

  شود؟ با کدام فعل کامل می »؟وقِ السّ  یلَ إِ  . . . . . . .أَ  رُ سافِ مُ ها الْ أَيُّ  «ه ي جمل -24
  ُت بْ هَ ذَ  د)  ْت بَ هَ ذَ  ج)  ِت بْ هَ ذَ  )ب  َت بْ هَ ذَ الف)   

  کدام جمله است؟»  ؟مُّ اْألُ  ْتکِ لَ أَ ماذا سَ « عبارت  ترجمه ي -25
  مادر چه پرسید؟ از تو ود)   تو چه پرسید؟ از رمادج)   از مادرت چه پرسید؟ب)   از مادرت چه پرسیدي؟الف)   

26-ل شخص مفرد فارسی است؟کدام فعل معادل  او  
  ِت فْ َر عَ  د)  َت فْ َر عَ  ج)  ْت فَ َر عَ  ب)  ُت فْ َر عَ الف)   

  است؟ نرفتهکار ه ب متضاد واژه هايکدام گزینه در -27
 انْرس خُ  ≠ واندْ عُ د)   فَ قَ وَ   ≠ َس لَ جَ  ج)  لفاضِ أَ   ≠ لراذِ أَ ب)   سوء ≠ نسْ حُ الف)   
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  کند؟                جدول مقابل را کامل می ،کلمات کدام گزینه-28 
 هللاِ دُ يَ  ،ةُ لَ جَ عَ لْ اَ  ،ةُ دَّ جَ لْ اَ  ب)   ةُ دَ حْ وَ لْ اَ  ،ةُ لَ جَ عَ لْ اَ  ،ةُ دَّ جَ لْ اَ الف)   
  ةُ دَ حْ وَ لْ ،اَ ةُ خاوَ ،السَّ دُّ جَ لْ اَ د)     هللاِ دُ يَ ،ةُ دارامُ ،الْ ةُ دَّ جَ لْ اَ ج)   
 فارسی ادبیات

  است ؟ نادرستبا توجه به جمله ، معنی کدام واژه  -29
  ي مرا نشکنند.(چراغ)سبوتا به من تنه نزنند و  )ب  شما تالش می کنم. (نیکی) صالحمن براي خیر و  )الف  
  (تناسب) .دـمـحـم دالـاعتسرو نباشد به  )د  )و متفکر داشت.(غمناك محزوندر تنهایی سیمایی  )ج  

   . . . . . . . . يها صحیح است به جز گزینهگزینه ۀهمامالي واژه ها در  -30
  الف) به حرم حضرت معصومه(س) پناه برد و سر بر ضریح آن حضرت گذاشت.  
  کرد.بور که بر روي سنگ ها حک شده بود، از ده سال تجاوز نمیب) مدت حیات صاحبان ق  
  داد کسی در حضور او از دیگري بد بگوید.اجازه نمیگفت و لزوم سخن نمی ج) بیش از حد  
    علمیه اراك رفت. م کرد و براي ادامه تحصیل به حوضهد) در هفت سالگی قرآن را خت  

  آمده است؟ نادرستکدام گزینه  ۀآرای -31
  تشبیه) -گذرند.(مراعات نظیراي از روزها و ماهها و سالهاست که به شتاب میالف) زندگی مجموعه  
ت ها درگوش نسیم آمین می )ب   تشخیص)   -گفتند. (تشبیهنوجوانان امیدوار ذر  
  تشبیه) -زیباي شعر و نثر آرایش داده اند.(مراعات نظیر ۀجاماُدبا و عرفا و سخنوران حقایق اسالمی را با ) ج  
  مراعات نظیر) -، سرشار از درس ها و اندرزهاست.(تشبیه کتاب پر راز و رمز آفرینش )د  

  کدام گزینه از نظر نگارشی صحیح تر است؟ -32
  رابخواند.اشنوشتهکهخواستاستاد، دانشجو را صدازد و ازآن ب)  الف) معلم وارد کالس شد و سالم کرد و درس را شروع کرد.  
  و رفتند. د) بچه ها با شور و شوق زیادي ، در پارك بازي کردن  ج) تعطیالت سال گذشته من با خانواده ام به مسافرت رفتم.  

  باشد ؟ نمی تواند» قطعه«  کدام گزینه بیت اول یک شعر در قالب -33
  پرواز کن و پریدن آموز    آشیانه الف) اي مرغک خرد ز  
  به جرأت کرد روزي بال و پر باز   ب) کبوتر بچه اي با شوق پرواز  
   از جور تبر زار بنالید سپیدار  ج) آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز  
  چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن  خوش گفت زالی به فرزند خویش د) چه  

   . . . . . . . ها نقش مسندي دارند به جز گزینه يگزینه همۀي مشخص شده در هاواژه -34
  بود. دشوارب) مخالفت با خواهش مادر برایم   بود.کنجکاو و دقیق الف) عالمه جعفري از همان کودکی   
   .نصیب او شدساده و کوچک اي حجره د)  بود. آشناج) جان و دل سعید با صداي قرآن   

   . . . . . . . . . ها ضمیر شخصی پیوسته دیده می شود به جز گزینه يگزینه همۀدر  -35
ان.  الف) مصطفی دستهایش را در جیبش فرو برد.     ب) آقایم صبح زود رفته بود دکّ
  روي؟د) بی خداحافظی سرت را انداختی پایین، می    گویم.ج) من به شما دروغ نمی  

  با توجه به جمالت، زمان کدام فعل با بقیه متفاوت است؟ -36
  کشید.هاي زیبایی میشما نقاشیب)   کشید.کژال زمین را خیش می الف)  
  کشید.ها را با ترازو مید) مرد گندم  کشید.درد زیادي می ج) او در زندگی  

  .»تو را بشنویم  ۀترجمخوب.که اینطور! به هرحال ما همه مشتاقیم « کدام است؟ نادرست ۀگزین روروبهبه عبارت با توجه  -37
  ب) تو نقش مفعولی دارد.  الف) عبارت از چهار جمله تشکیل شده است.  
  زمان فعل مضارع است.  د)    ج) مشتاق نقش مسندي دارد.  

   .  . . . . . . بکار رفته است به جز گزینه ي در ساختمان همه ي واژه هاي زیر بن فعل -38
  گرفتار -د) کارگشا  دستیپیش –ج) نمکدان   لبریز –ب) دانش آموز   نامهنمایش –الف) خداپرست  

  ِب اْألَ  مُّ أُ   طانِ يْ الشَّ  نَ مِ   ةِ 8عَ جَ الْ  عَ مَ 
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 ؟شودنمیدریافت  »سودگی باید مرا رنجآرا  تو             من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج « از معنی بیت کدام گزینه-39
  .کنماز هیچ کوششی در راه تو دریغ نمی ب)  .(بچه کبوتر) براي من ارزشمندي تو الف)  
  .نگهبانی از تو براي من سودمند است د)  .دارد رنج  بسیاري دربر بچهپرورش  ج)  

  . .  . . . . مفهوم کنایی همه گزینه ها درست آمده است به جز گزینه ي . -40
  (فریاد زدن)کرد از عجز فریاد.فتاد از پاي ب)   )(هشیار شدن.به خود آمدالف) نیما ناگهان   
  (مشتاق شدن).زددلم پر مید) براي دیدن اصفهان   (گرفتار نشدن)به دام بال. سراندر نیاريج)   

  ؟در کدام گزینه، صحیح آمده است» نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاري            به جان زنده دالن سعدیا که ملک وجود     «مفهوم  -41
  کند.دیگران ارزش انسان را کم میب) آزار   هاي عاقل ارزشمند است.الف) جان انسان  
  هاي آگاه بی ارزش است.دنیا در برابر جان انساند)   به تو دهند ارزش آزار دیگران را ندارد.دنیا را همه) اگر همج  

  ؟بر چه مفهومی تأکید دارد» ندک نار خندان باغ را خندان کند           صحبت مردانت از مردان«بیت  -42
  د) صحبت کردن با مردم    ج) شاد کردن دیگران  ب) شاد و خندان بودن  نشینی و دوستی  هم الف)  

 اجتماعی مطالعات

  باشند. داشته کشور آن قوانین مبناي بر . . . . . . . افراد شود می موجب بودن کشور یک يتبعه -43
  هاییاولویتد)   هاییفعالیتج)   حقوقیب)   امتیازاتیالف)   

  ؟شود می نامیده چه موضوعی رد یا قبول براي مردم همه از گیرييأر -44
  هاي ب و جگزینهد)   تایید صالحیتج)   انتخاباتب)   پرسی(رفراندوم)همهالف)   

  قرار دارند؟ »صنعت، کشاورزي و خدمات«کدام یک از مشاغل زیر به ترتیب در گرو ههاي  -45
  هتل داري –پرورش  زنبور عسل  –مبل سازي ب)   اورژانس –تولید قارچ  –تعمیر کامپیوتر الف)   
  تولید ماکارونی -مرغداري –خودروسازي د)   خودرو سازي –دامداري  -قالی شویی ج)   

  ؟صحیح نیستکدام گزینه در مورد مصرف گرایی  -46
  مصرف گرایی را ترویج می کنند. هاي تبلیغاتیبا آگهی تولید کنندگان براي سود بیشترالف)   
  خرید کاالها به منظور خودنمایی و پیروي از مد است .ب)   
  مصرف گرایی با اسراف همراه است.ج)   
  استفاده از کاال ها وخدمات به منظور رفع نیازها.د)   

  ؟شوند می منتهی کجا به طرف دو از ها کوهپایه -47
  دریا-جلگهد)   دریا - کوهج)   دشت-دریاب)   دشت - کوهالف)   

کیلومتر مربع می باشد.  90نفر  سرشماري گردیده است . مساحت این روستا نیز درحدود 4500حدود  1390جمعیت یک روستا در سال  -48
  با توجه به آمار بیان شده کدام گزینه تراکم جمعیت این مکان را نشان می دهد؟

  مربع کیلومتر هر در نفر 45ب)     مربع کیلومتر هر در نفر 5الف)   
  مربع کیلومتر هر در نفر 500د)     مربع کیلومتر هر در نفر 50ج)   

  دارد. منطقه یک مردم . . . . . . . در مهمی نقش گردشگري -49
  درآمدد)   خدماتج)   توزیعب)   تولیدالف)   

  ریزد. می . . . . . . به .  گیرد می سرچشمهالبرز کوه هاي   از که رودخانه  سفید رود -50
  دریاچه قمد)   خلیج فارسج)   دریاي خزرب)   چه ارومیهدریاالف)   

  ؟صحیح نمی باشدکدام گزینه  -51
  .دارد موزه  وجود  نام به ارزش، مکان هایی  با تاریخی آثار نگهداري و حفظ برايالف)   
  .شود می مربوط ملت یک دین به که ارزشمندي است هاي چیز فرهنگی، همه میراث )ب  
  . زندگی انسان ها در گذشته ازمطالعه  است عبارت تاریخ علم )ج  
   حفاظت از میراث  فرهنگی وظیفه همه مردم است.) د  
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  معروف است؟ ايدورهتاریخ قبل از اسالم در ایران به چه  -52
  تاریخ معاصرد)   ایران باستاني دورهج)   اسالمی يدورهب)   تاریخ میالديالف)   

  یریاض
  جمالت زیر صحیح است؟چند جمله از  -53

  + سی و پنج عدد صحیح وجود دارد.17و  -17* بین دو عدد 
  ب هر عدد صحیح مخالف صفر در خودش، همیشه عددي است مثبت.ضر* حاصل

−* حاصل  ×5 6 )*     است    2−برابر  2 )− =
4 42 2   *   − + >   

   

0 02 1 1
3 3  

  2د)   3ج)   4ب)   5الف)   
a                            ي روبرو هستند؟جواب معادله »12و  4، -4، 3، -3« چندتا از اعداد -54 a a× − =12       

   دوتا ب)    یکیالف)   
    چهارتا د)     سه تا ج)  

  باشد، اندازه هر ساق چند است؟متر میسانتی 50محیط ذوزنقه متساوي الساقین زیر  -55
  

   14 ب)  12 الف)  
  6 د)  7 ج)  

monي . اندازهاستxoyˆنیمساز زاویه onو yozˆنیمساز omدر شکل روبرو -56
∧

 چند درجه است؟ 
  

  58 الف)  
   26 ب)   

   39 ج)  
   29 د)  

ــث   -57 ــورد دو مثل ــیم   MNPو  ABCدر م ــی دان ــت:    ∆ MNP∆ ≅ABCم ــین اس ــاظر چن ــاي متن ــري زوای ، براب

( , , )M A N B C P
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

= =  ؟نیستکدام تساوي درست =
  AC=MNد)   MP=ACج)   PN=BCب)     MN=AB الف)  

 تعداد اعداد اول سه رقمی که مجموع ارقام آن برابر پانزده باشد برابر کدام گزینه است؟ -58
   23 د)   13 ج)   7 ب)   صفر الف)  

  ؟نیستکدام گزینه درست  -59
  تر است.بزرگ bو  aهمیشه از  [a,b] ب)   است. [a,b]شمارنده  (a,b) الف)  
   است. aمضرب  [a,b] د)    پذیرند.بخش (a,b)هر دو بر  bو  a ج)  

  پهلو چندتاست؟ 6هاي یک منشور تعداد یال -60
   6 د)   24 ج)   12 ب)   18 الف)  

  گیرد؟متر جا می 3 طول یالمتر چند جعبه مکعبی شکل به  6 و 12 ،9در یک انبار به ابعاد  -61
   8 د)   24 ج)   27 ب)   32 الف)  

  چقدر است؟جعبهاینمتر بسازیم، حجمسانتی 7درب با ارتفاع بدونشیرینییک جعبهمتر سانتی 40به ضلع روبرو شکلاگر با مقواي مربع -62
   4732 الف)  
    5096 ب)  
  182 ج)  
   1274 د)  

x +5 2

x +2 3

x +5 14 

0122
O 
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n 
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cm40  
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اي هاي استوانهمتر براي سطح جانبی (بدنه) قوطیسانتی 8و  30هاي گالوانیزه مستطیل شکل به ابعاد یک شرکت کنسرو سازي از ورق -63
  )π= 3متر مکعب است؟(ها چند سانتیکند، حجم این قوطیمتر استفاده میسانتی 8شکل به ارتفاع 

   800 د)    700 ج)   600 ب)   300 الف)  
ایم. این حجم از چند مکعب تشکیل هاي کوچک و برابر تشکیل شده است، رسم کردهنماي روبرو، راست و باالي یک حجم که از مکعب -64
  است؟شده

   12 الف)  
   24 ب)  
   16 )ج  
  14 د)  

)حاصل چندتا از عبارات روبرو منفی است؟                                                                  -65 ) ( )− − − 5 و  و  و − 6 7 83 3 3 3  
   4 د)   3 ج)   2 ب)  1الف)   

  تر است؟حاصل کدام عبارت بزرگ -66

) الف)   )− ) ب)  24 )41
2

) ج)    )− ) د)   33 / )50 2   

 تجربی علوم

  .است آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بینی،پیش نادرستی یا درستی مطالعه راه بهترین -67
احیالف)      آزمایش مشاهده دقیق و اجرايب)     آزمایش اجراي و طرّ
        یريگ یجهنتتفسیر و د)     فرضیه سازي و مشاهده ج)  

 یدرسـت خواهـد بود؟(چگـال    یرز یسهکدام مقا یمرا با اتانول پر کن یشود، اگر دوم یگرم آب پر م 50با  یاول یمدار یکساندو بشر  -68
  ).اتانول کمتر از آب است

  اول برابر است . ، جرم اتانول موجود در بشر دوم با آب موجود در بشریکسانالف) در حجم   
  بود.نخواهد یکساناست جرم آنها موجود در بشر اول متفاوتحجم اتانول موجود در بشر دوم با حجم آبچون ب)  
  .چون جرم هردو یکسان است اتانول که چگالی کمتري دارد حجم کمتري داردج)   
        از جرم اتانول موجود در بشر دوم است . یشترد) جرم آب موجود در بشر اول ب  

  ؟کمتر خواهد بود  یهاز بق  یکانبساط کدام  یکسان يموجود است، در اثر گرما یراز فلزات ز ییکسانمقدار  -69
  ینیمد) آلوم  یوهج) ج  ب) آهن  الف) مس  

  است ؟ غلط یرچند جمله ز -70
  است . یدر لوازم دندان پزشک از مواد هوشمند، ينمونه ا*   
  .شود می آن شدن سختی بیشتر سبب کربن به رس خاك مقداري افزودن*   
  است . بیشتر  از گچ ، یاهتخته سمیزان درجه سختی *   
  است . یرانعطاف پذ کدر ، رسانا و يفلز ینیمیآلوم یقوط*   
  توان استفاده کرد . یم از نافلز هم، یاژ،آل یهدر ته*   
  1د)  2ج)  3ب)    4الف)   

  است ؟ ینهآهن کدام گز یدمرحله تول یندوم -71
  ب) استخراج سنگ معدن     معدن ییالف) شناسا  
  د) گرما دادن مخلوط سنگ آهن ، کربن و سنگ آهک    سنگ معدن يج) خالص ساز  

  است ؟ غلط ینهکدام گز -72
  خاك رس است. ،ینیبشقاب چ یهته یهب) ماده اول  ماسه و یماناست از س یمخلوط الف) بتن،  
    ماسه است. ،یشهش یهته یهد) ماده اول  است از خاك رس و آهک یمخلوط ،یمانج) س  

 روبرو راست

 باال
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  کدام پدیده رخ می دهد؟ د،شو ارتفاع اختالف ناگهانی دچار به طور  ودخ مسیر در رودخانه  اگر -73
      مدد)   جزر ج)  تندآبب)   آبتاز الف)  

  ؟ ، صحیح تر استرس ها  و یمواد آبرفت ینب یسهکدام مقا -74
  وجود ندارد . یريو نفوذپذ یخال يها :فضادر رساما  .کم است یريو نفوذپذ یادز یخال يفضا ها :آبرفت الف) در  
  .استکم یريدارند،نفوذپذ یخاليها:گرچه فضااست.اما در رس یادز یريکم و نفوذپذیخال يها:فضاب) در آبرفت  
  .دارندیکمیريدارد،نفوذپذوجود یخال يها:گرچه فضااست.اما در رس یادزیريو نفوذپذ یخاليها:فضاج)درآبرفت  
  .یرندندارند اما نفوذ پذ یخال يکم است اما رس ها گرچه فضا یريو نفوذ پذ یخال يدر آبرفت ها فضاد)   

کشد ،سپس آن را بلنـد   یمبه طور یکنواخت  یصاف افق ینزم يمتر رو 5 یوتنین 30 یرويرا ابتدا با ن یگرم یلوک 10جعبه  یک يمرد -75
  است ؟ چند ژول جعبه  يبر رو دهد ،مقدار کار انجام شده  توسط شخص ، یقرار م يمتر 2 یسکوئ يکرده رو
  700د)     200 ج)  350 ب)  الف) صفر  

 یبر گرم م یلوژولک 4پخته در حدود  ینیزم یبس  ياست و انرژ یقهژول در دق یلوک 16 یراه رفتن معمول  ي، برا يآهنگ مصرف انرژ -76
 یم یقهچند دقتقریباً : او یدکن یینتع ،شود یصرف راه رفتن او م  يانرژ ینهمه ا یمد و فرض کنبخور ینیزم یبگرم س 200 یباشد . اگر شخص

  . دکن يرو یادهتواند پ
      35د)   15ج)   25ب)    50الف)   

  ؟ نمی باشد یرپذ یدتجد یک، کدام  ي زیر منابع انرژ یناز ب -77
  یآب يانرژ ب)  هاي گیاهی سوخت از ناشی انرژيالف)   
        ییگرما یند)زم    یلیفس يها ج) سوخت  

  : یپس از مدت .یمانداز یرا داخل آب داغ م يسرد یخم -78
  شود .یم یکسانآن دو  يرسند. اما دما ینم ییبه تعادل گرما یخالف) آب وم  
  . شودیم یشترب یخکند .اما جنب وجوش ذرات مینم ییريب) جنب وجوش ذرات آب تغ  
  شود .یاز قبل م یشترب یخقبل و جنب وجوش ذرات مجوش ذرات آب کمتر از  ج) جنب و  
        شود .ینم یکسانآن دو  يرسند .اما دمایم ییوآب به تعادل گرما یخد) م  

  چقدر است ؟ یراستوانه مدرج ز  یريدقت اندازه گ -79
  3cm 2ب)   3cm 10الف)   
    ml  2/0د)   CC   1ج)  

   ».یردقرار بگ یرنفوذ ناپذ یهدوال ینب یرنفوذ پذ یهال یکشود که  یم یلتشک یدر جائ« -80
  است ؟ ینهاز مشخصات کدام گز یباال قسمت یحتوض

     یزب) حوضه آبر    ییستابالف) سطح ا  
        د) آبخوان آزاد  تحت فشار  ینیزمیرآب زه ج) سفر  
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