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 قرآن
  دارد؟ اشاره  »روز و شب شد و آمد« به قرآنی عبارت کدام -1

  حقٌّ  َوعَدهللاِ  اِنَّ  اَال د)  والّنهارِ یلِ لَّ الاختالِف ِفیاِنَّ  ج)  لِلُمومنین َوَرحَمةٌ  ُهدیً  ب)   َربِّکُم ِمن َموعـِظَةٌ  الف)  
  چیست؟ »اَنـَزلـناهُ  اِنّا« عبارت صحیح ترجمه -2

  را او کردیم نازل ما قطعا د)  را آن کرد نازل قطعا ج)  . را او کردیم نازل ما ب)   کردیم. نازل ما قطعا الف)  
  است؟ آمده  »خداوند عبادت به دستور« گزینه کدام در -3

َها یا ُقل ج)  هللاِ  َعلَی تََوکَّـلـُت  ب)  هللا اُعُبـد الف)     َعلَیه تَـوَکَّـل د)  الّناُس  اَیـُّ
  »کاران نیکو. . . . . .بریمنمی بین از و« »املُحِسنیـنَ  اَجرَ  نُضیعُ  َوال«؟معناست چه به »اَجرَ« يکلمه روبرو قرآنی عبارت در -4

  گناه د)  رحمت و لطف ج)  پاداش ب)  دین الف)  
  است؟ شده ترجمه صحیح گزینه کدام -5

  بر واي : َویـل د)  نیکوکار : َغفور ج)   برادر : اَخی ب)  گناه : ُذنوب الف)  
   چیست؟ »لِلُموِمنیـنَ  وَ  لِـوالِـَدیَّ  و اغِفرلـی َربََّنا« قرآنی عبارت صحیح ي ترجمه -6

   را مومنان و مادرم و پدر و من بیامرز پروردگارا ب)  را مومنان و پدرم و من بیامرز پروردگارا الف)  
  را ومومنان مادرم و پدر بیامرز پروردگارا د)  را مومنان و فرزندانم و من بیامرز پروردگارا ج)  

    معناست؟  چه به »الـَحمید الَعزیزِ  رصاِط  اِلی« قرآنی درعبارت »الَعزیزِ « ي کلمه -7
  ستوده د)  ناپذیر شکست ج)  مهربان ب)  داشتنی دوست الف)  

عاءِ  لََسمیعُ  َربّی اِنَّ « نیآقر عبارت براي -8   است؟ ترصحیح ترجمه کدام »الدُّ
   است. من دعاي شنواي پروردگارم ب)  است. من دعاي شنواي پروردگارم قطعا الف)  
   .دعاست شنواي پروردگار قطعا د)  است. دعا شنواي پروردگارم قطعا ج)  

 آسمان هايپیام
  ؟باشد می زبانی شکر زیر، هاي نمونه از کدامیک -9

  رود. می مسجد به خواندن نماز براي ب)جواد  .کندمی دعا او حق در محمد رگبز مادر الف)  
  خواند. می را قرآن از صفحه یک روز هر نرگس د)  کند.می مطالعه بیشتر فراغت دراوقات مریم ج)  

  کند؟ می اشاره موضوع کدام به »کُنُتــم مــا اَیــنَ  َمَعکُم ُهوَ  وَ « يآیه -10
  امامت د)  نبوت ج)  معاد ب)  توحید الف)  

    بود؟ چه احد جنگ در مسلمانان به خداوند یاري مهم شرط دو -11
  صالح وعمل صبر د)  صالح عمل و تقوا ج)  وتـقوا صبر ب)  ونماز دعا الف)  

  دارد؟ اشاره خداوند یاري جلب راه ترینساده به قرآنی عبارت کدام -12
   نَسَتعینُ  وایاكَ  نَعُبدُ  كَ ایا ب)    حاِفظاً  خیرٌ  gُ  اـفَ  الف)  
  َالَزیَدنَّکُم َشکَرتُم لَِئـن د)  لَکُم اَسَتِجب ادعونی َربُّکُم قاَل  ج)  

  ؟نیست صحیح جمله کدام -13
  است.جایزهاهدايمراسم بهرفتن مانند هاانسان يهمهبرايمرگ ب)  است.یکدیگرمتفاوت با دنیااین از رفتنهنگام هاانسانوضعیت الف)  
    است.ساختهخودشکه کندمیزندگیجایی درمرگ ازپسانسان د)  است.پیامبرانراهنمایی نیازمندخوشبختیبهرسیدنبرايانسان ج)  

  ؟بود هچ »معاذ بن سعد« قبر فشار علت -14
  نماز شمردن سبک د)  فقیرانبهنکردنکمک ج)  درخانه اخالقی بد ب)  دیگرانبه احترامیبی الف)  



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

  ؟ نیست بال نوع هفتاد از رهایی موجب زیر رفتارهاي از یک کدام السالمعلیه صادق امام حدیث به توجه با -15
  کند.می کمک دوستانش به سواالت حل در مریم ب)  کنند.می آغاز صدقه با را روزشان علی خانواده الف)  
  دهد. می انجام نظم رعایت با را کارهایش زینب د)  خرد.می نان شان همسایه پیرمرد براي رضا ج)  

  دارد؟ بیشتري مطابقت اخالقی ویژگی کدام با » نـخواهید دیگران از را خود شخصی کارهاي انجام وقت هیچ « ي جمله -16
  بزرگواري د)  محبت ج)  نفس عزّت ب)  نـخواستن کمک الف)  

  است؟ شده نازل کسی چه ومقام درشأن » لِلعالَـمینَ  اِّالَرحــَمةً  كَ اَرَسلنا َوما « ي آیه -17
  اکرم(ص) پیامبر د)  (ص)پیامبر بیت اهل ج)  (ع)علی امام ب)  (س) زهرا حضرت الف)  

  باشد؟ می . . . . . . . . . . . . . خدا راه در (ع) علی حضرت فداکاري هاينمونه ترین کامل از -18
  الـمال بیت در د)مساوات  زره ومردمسیحیج)داستان  خم غدیر ماجراي ب)  الـَمبیت لَیلَةُ  ماجراي الف)  

 عربی
  است؟ آمده گزینه کدام در شده صمشخّ هايواژه يترجمه -19

  »یرٌ ثِ کَ رُ یْ لخَ اَ « »ةً نَ سَ  ینَ عِ بْ سَ  ةِ بادَ عِ  نْ مِ  رٌ یْ خَ  ةٍ ساعَ  رُ کُّفَ تَ « »مانِ وْ یَ  رُ هْ لدَّ اَ «
  زیاد -هفت -روزگاران د)  گران -هفتاد -روزگار ج)  زیاد -هفتاد -روزگار ب)   زیاد -هفت -روزگار الف)  

  است؟ رفته کار به غلط اشاره اسم عبارت درکدام -20
ُ کَ ئِ ولَ اُ ج)  ٌة.نَ مِ ؤْ مُ  ،ُت نْ البِ  هِ ذِ هَ  ب) .عٌ فِ تَ ْر مُ  ،ُل بَ الجَ  کَ لِ ذَ  الف)     .انِ یّ بِ شَ خَ  ،انِ یّ سِ ْر الکُ هاتانِ  د)  .ونَ رُ ،صابِ ونَ دُ جاهِ امل

  است؟ مورد کدام »لِ الجاهِ  ةِ داقَ صَ  نْ مِ  رٌ یْ خَ  لِ العاقِ  ةُ داوَ عَ «عبارت ي ترجمه -21
  است. نادان با دوستی از بهتر کردن دشمنی ب)  است. نادان دوست از بهتر عاقل دشمن الف)  
  است. عاقل دوستی از بهتر نادان کردن دشمنی د)  است. نادان دوستی از بهتر عاقل دشمنی ج)  

  کنید؟ مشخص را صحیح جمله،گزینه مفهوم به هتوج با -22
  .ْربِ الصَّ بِ  کَ یْ لَ عَ  -؟َت نْ اَ  نَ یْ اَ  نْ مِ  ب)  .راِت سافِ املُ  ُب قائِ حَ  -؟ةِ اَر یّ السَّ  یفِ  ماذا الف)  
  .میَ رْ مَ لِ  ةُ یبَ قِ الحَ  -؟ةِ فَ ْر الغُ  یفِ  نْ مَ  د)  .آباد فجَ نَ  نْ مِ  ناأَ  -؟کَ ذلِ  ما ج)  

عَ جَ  ،ةیَص خِ رَ «کلمات متضاد -23   است؟ گزینه کدام »فواقِ  ،ة)
  سالِ جَ  ،ةدَ حْ وَ  ،ةیَ غالِ  د)  سالِ جَ  د،واحِ  ،ةیَ غالِ  ج)  السجْ اِ  ،ةدَ حْ وَ  ،ةیَ الِ غَ  ب)  سجالِ  ید،حِ وَ  ،ةیَ غالِ  الف)  

  است؟ رفته کار به رمکس جمع گزینه کدام در -24
  .فالِ طْ الَ لِ  َربٌ عِ  ِص َص القِ  ِب تُ کُ یفِ  ب)  ِة.قَ سابَ املُ  یفِ  حاٌت ناجِ  باُت الِ الطّ  الف)  
  .نِ یْ تَ قَ سابَ املُ  یفِ  ونتازُ مْ مُ  ،ونَ بُ عِ الالّ  د)  .مانُ األَ وَ  ةُ حَ الصِّ  ،تانِ لَ هوُ جْ مَ  تانِ مَ عْ نِ  ج)  

  ؟ستنی صحیح حقیقت، براساس عبارت ماکد -25
  .هِ لِ قْ عَ بِ  سانِ نْ اِإل  ةُ یمَ قِ  د)  .سامِ الحُ کَ المٍ کَ بَّ ُر  ج)  .لِ مَ العَ یُل لِ قَ المِ الکَیُر ثِ کَنُ مِ ؤْ املُ ب)  .دٍ واحِ ىٍ أْ رَ نْ مِ  رٌ یْ خَ یانِ أْ رَ  الف)  

  است؟ صحیح جمله کدام ي ترجمه -26
  .دارد پنجره کالس این :تانِ ِفذَ نا فِّ الصَّ  ذاهَ لِ  ب)  .آنجاست هتل :ناهُ  ،ُق دُ نْ الفُ  الف)  
  ت.اسممنوعراستبه:چرخیدنوعٌ نُ مْ مَ ینِ مِ الیَ یلَ إِ رانُ وَ الدَّ د)  .است اتاق در مهمان :ةِ فَ ْر الغُ  یفِ  وفُ یُ الضُّ  ج)  

  شود؟ می کامل گزینه کدام با »هسامَ  وخُ اَ  . . . . . . . . . وَ  یزبِ کام ُت خْ اُ  . . . . . . . . . وَ  ذٌ تاسْ اُ  . . . . . . . .«هاي جمله -27
  یَ هِ  ،یَ ا،هِ نَ أَ  د)  یَ هِ  ا،نَ أَ  ،وَ هُ  ج)   یَ هِ  ،وَ هُ  ا،نَ أَ  ب)  وَ هُ  ،یَ هِ  ا،نَ أَ  الف)  

  است؟ مورد کدام »؟هِ ذِ هَ  ما«الؤس صحیح پاسخ -28
  تاحفْ مِ  د)  ةدَ ضَ نْ مِ  ج)  تیْ بَ  ب)  ةبَ الِ ط الف)  
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 فارسی ادبیات
  است؟ رفته کار به درست گزینه کدام در واژگان امالي -29

  بکش. خداي بحر از رنج تن، اي گفتم: ب)  کند. نمی تعیین ما يشناسنامه را حقیقی عمر الف)  
 کنیم. همراه تفکر و تعمل با را جوانی نیروي باید د)  بگذارد؟ اي دوگانه که دارد نمی بر سر یکی اینان از ج)  

  است؟ درست واژه کدام معناي -30
  :پاکیزه معصوم د)  عجز:ناتوان ج)  ناامیدي اضطراب: ب)  رغم:برخالف به الف)  

  است؟ رفته کار به درست گزینه کدام در کلمات ي خانواده هم -31
  عالی تعالی، متعال، د)  قوي مقاومت، تقویت، ج)  ممنوع متنوع، انواع، ب)  عاقل ،عالقه، عقل الف)  

  . . . . . مگر. است آمده درست ها واژه ي همه امالي -32
  اآلن د)  هیأت ج)  الیه اهللا رحمه ب)  حوصلگی کم الف)  

  دارد؟ درستی ویرایش زیر، جمالت از یک کدام -33
  کردند. پرواز و خوردن را ها دانه پرندگان ب)  آمدند. مسافرت از آموزان دانش و معلم الف)  
  رفتند. هشتم(ع) امام زیارت به حسین با علی د)  کرد. سالم آن به و دید را دوستش زهرا ج)  

  است؟ شده بیان نادرست اثر کدام ي نویسنده -34
  شیرازي سعدي گلستان: ب)  انصاري عبداهللا نامه:خواجه الهی الف)  
  ايگنجه نظامی معنوي: مثنوي د)    شریعتی علی کویر: ج)  

  بیشتراست؟ گزینه کدام جمالت تعداد -35
  برخاست. و گرفت کمک را زمین شنید را صداکه آزاد ب)  گیر آرام گفت: بریده بریده زخمی، و خسته آزاد الف)  
  دوید. و خراشیددوید.صورت و زد انداخت.زارزمین راسنگ د)  شد. سرازیر بعد و رفت باال تپه بلندي از ج)کژال  

  است؟ بیشتر گزینه کدام هايمتمم تعداد -36
  رفت. فرو حیرت به و خواند را مزارها سنگ ب)  رسید. شهري به سفر اثناي در اسکندر گویندمی الف)  

  است. بس کردن انتخاب دیگر : گفتم خودم با د)  کرد. سوالی و خواند پیش را شهر بزرگان از یکی ج)   
  است؟ رفته کار به اسنادي فعل چند زیر، عبارت در -37

  »نشد. خسته آزاد شد. خیره او صورت به بود. آزاد مقابل گرگ نبود. کردن فکر وقت «
  یک د)  دو ج)  سه ب)  چهار الف)  

  . . . . . . ي درگزینه مگر است گرفته بهره » ادبیات « از مقصود رساندن براي نویسنده زیر، عبارات ي درهمه -38
  اندیشیدم.می هازیباییخالقبهکهدرحالیگشتمبازمی صحرا از ب)  بکنید. رااستفادهبهتریناسالمینظاممهربان وگرمدامان از الف)  
  داد. می تکان هوا در را هایش دست اي بره مثل روناك د)  اندرزهاست. و ها درس از سرشار آفرینش راز و رمز پر کتاب ج)  

  خواهد؟ می چه  خدا از » نیفتیم چاه در تا ده بینایی الهی، «عبارت در نویسنده -39
  چاه در نیفتادن و  راه دیدن براي بینا چشم ب)  شیطان با مبارزه توفیق و دین راه در  استواري الف)  
  گمراهی از رهایی براي درست بینش و بصیرت د)  زندگی مشکالت و ها سختی يهمه از نجات ج)  

  است؟ آمده گزینه کدام در زیر ابیات به مفهوم تریننزدیک  -40
  مکن فریاد است دهـامـنی که رداـف  مکن یاد او از هیچ گذشت که دي از«
  »مکن باد بر وعمر اشـب خوش حالی  مکن ادبنیــ گـذشته و نـامـده بر

  نشــستن آینــده امــید به ب)    گذشته از یادکردن الف)  
  دوستان کنار در بودن د)خوش  زندگی حال هاي لحظه درك ج)  
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  است؟ متفاوت بقیه با بیت کدام مفهوم -41
  بسیار کار خواهد که نوکاران ز  دشوار و است زود بس پرواز را تو  الف)  
  آرام و است خواب نوبت هنوزت  بام و برزن پاي نیست هنوزت ب)  
  رنج مرا باید آسودگی را تو  گنج چون تو نگهبانم چون اینجا من ج)  
  ایستادن پاي بر فکر پس آن از  نهادن محکم پا دو هر بباید د)  

  دارد؟ درخواستی خداوند از خود شاعردرمناجات بیت، کدام در -42
  خواهی که رسان قدمم جا آن/الهی عنایت به تو هم ب)  باز؟کنمکینامه تونامبی/سرآغازبهترین تو ناماي الف)  
  دستی دراز درت ز کوته/هستی اساس کن هست اي د)  امروزگفتنت راز خدا با/دنیا در هست هرچه از بهتر ج)  

 اجتماعی مطالعات
    ؟است مسئولیتی نوع چه آن، کردن شکوفا و خویش استعدادهاي شناخت براي فرد تالش – 43

   خانواده به نسبت فرد مسئولیت  ب)  خود به نسبت فرد مسئولیت الف)  
  زندگی محیط به نسبت فرد مسئولیت د)  مدرسه و معلمان به نسبت فرد مسئولیت ج)  

    ؟نیست صحیح جمله کدام -44
  است. دیگران حقوق به احترام قانون، رعایت ب)  نداریم.قیدوشرطبیآزادي خود،حقوقتامینبراي ما الف)  
 کند. می جلوگیري جامعه در ومرجهرج از قانوناجراي د)    بگیریم.نادیده راجامعهقوانینتوانیممیخاصشرایط در ج)  

  »کرد زرد رخم بینوایان غم/زرد روي نیم بینوایی از من « است؟شدهزیرمطرح موارد ازیککدام باارتباط در شعربیتاین -45
   همدردي د)  تعاون ج)  همیاري ب)  همدلی الف)  

    ؟باشدمی نگهبان شوراي وظایف از مورد کدام -46
  اساسی قانون تدوین ب)  شهر شوراي انتخابات بر نظارت الف)  
  اسالمی شوراي مجلس مصوبات بر نظارت د)  قضائیه قوه رئیس برانتخاب نظارت ج)  

    ؟ است شده تشکیل هدفی چه با بیمه موسسه -47
  جانی و مالی هاي زیان جبران ب)  مالی هاي خسارت از جلوگیري الف)  
  درمانی و بهداشتی هاي هزینه پرداخت د)  مردم مال و جان از مراقبت ج)  

  ؟شودنمی محسوب سرمایه زیر موارد از یک کدام -48
  کار ابزار د)  ساختمان یا زمین ج)  آالت ماشین ب)  معادن  الف)  

  است؟ همراه مجازات و جریمه با کننده مصرف حقوق مورد در اقدامات کدام غذایی مواد تولید در -49
  نرساند.آسیببدنبهکهدرحدي مجازهايرنگ یاازموادافزودنیب)استفاده  وموادتقلبی ها رنگ از استفاده الف)  
  ج و الف گزینه د)  مجوز بدون موادغذایی تولید ج)  

   ؟ نیست صحیح مورد کدام جغرافیایی هاي نقشه درمورد -50
  باشد. شده کوچک معینی نسبت به که زمین سطح از افقی تصویري الف)  
  .کنیم حساب را زمین روي واقعی هاي فاصله توانیم می نقشه مقیاس کمک با ب)  
  دهد. می نشان ما به را جغرافیایی هاي پدیده تقریبی محل نقشه ج)  
  دهد. می نمایش را خاصی اطالعات ها نقشه از هرکدام د)  

    شود؟ می کشورمان شرجی و گرم هوایی و آب ناحیه به مربوط تصویر کدام -51

   د)   ج)   ب)  الف)  



 فتمي ه، پایه1394 - 95ي اول متوسطه، سال تحصیلی آزمون پیشرفت تحصیلی آموزش دوره  5

A  B C F G D E 

    کشاورز، بلوار تا انقالب میدان فاصله ،تهران شهر گردشگري نقشه در -52
    گزینه کدام نقشه، زیر خطی مقیاس به توجه با است. مترسانتی 4 نقشه روي

  ؟ دهد می نشان را نقطه دو این واقعی مسافت
  متر 1200 الف)  
        متر  800 ب)  
                 متر 600  ج)  
  متر 400 د)  

  

 ریاضی

,  هستند؟ صحیح ،عددروروبه اعداد از تا چند  -53 , , , ,− − + +
1 24 7 21394 5 0 4
4 8 10 2

 
  5 د)    3 ج)           4 ب)   2 الف)  

) عبارت شده ساده -54 ) ( )baba 232   است؟ کدام −−−−+
ba الف)   55 ba ب)  + 64   a2 د)  −b4 ج)  −−

x ازاي به زیر  عبارت عددي مقدار ، باشد yقرینه xاگر -55   شود؟ می چند 1394=
( ) ( ) ( )x y x y x y− − − + + =3 5 4  

  -9758د)                         9785ج)                    -4182ب)                           4182الف) 

)  عبارت حاصل -56 ) ( )− + ÷ − × −
− ÷ −

21 16 4 4
24 8   است؟ کدام  2

  4د)                                 -4ج)                            -1ب)                               1 الف)
  عدد کدام سازیم. می را رو روبه هاي شکل کبریت چوب با -57

  ؟نیست بعدي هاي شکل از هیچکدام هاي کبریت چوب تعداد 
  47 د)   29 ج)  57 ب)  37 الف)  

)       است؟ کدام روروبه عبارت حاصل  -58 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ?…− + − + − + − + + − =151 3 7 10231 1 1 1 12 4 8 16 1024  
1 الف)  

511 ب)   1024
513 ج)   1024

1023 د)   1024
1024  

3 خـورد می زمین به که بار هر توپ این شودمی رها زمین سطح متري 100 ارتفاع از توپی -59
 بـاال  خـود  قبلـی  ارتفـاع  5

 اسـت،  متر 256 اششده طی مسافت مجموع ،گیریممی را توپ دوباره که زمانی تا شودمی رها که زمانی از توپ این آید.می
  است؟ خورده زمین بار چند توپ

  5 د)   3 ج)   2 ب)   4 الف)  
 زیـر  جـدول  در ،باشـد  برقـرار  تساوي تا گذاشت مثلث و مربع در توانمی که را صحیح اعداد يهمه خواهدمی حامد -60

  ×∆ =-14            )ایمنوشته را ها ستون از (یکیداشت؟ خواهد ستون چند او جدول ،کند عمل درست اگر بنویسید.
   6 ب)   4 الف)  
  12 د)   8 ج)  

 يانـدازه  شـکل  این در برابرند، کوچک هايخطپاره روبرو شکل در -61
  است؟ AB2برابر دیگر خطپاره چند اندازه است. AB2برابر AC خطپاره

  5 د)   6 ج)   3 ب)  4 الف)   

1  ∆  
14 -    
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x و راس به متقابل زاویه دو yو xاگر -62 y+ =   : با است برابر ترتیب به yو x يزوایا اندازه باشند °72
°,الف)   °40 °, ب)        32 °36 36           
°, ج)   °32 °, د)        40 °22 50  

xoz زیر شکل در  -63 = yot و °90 = xot و  °85 =   ؟ است درجه چند  yoz زاویه اندازه باشد، می °135
                                      50° الف)

            45° ب)  
                                     40° ج)  
  35° د)  

  کرد؟  منطبق هم بر را شدهرنگ شکل دو توانمی تبدیلی چه با .است ایران سنتی کاريکاشی هايطرح از یکی زیر شکل -64
   دوران یا انتقال الف)  
    تقارن یا دوران ب)  
   تقارن  یا انتقال ج)  
  دوران یا انتقال یا تقارن د)  

x معادله جواب زیر اعداد از یک کدام -65 x− −− =2 1 2 1 1
2 3   است؟ 6

  2 د)   3 ج)   4 ب)   1 الف)  
 مقـدار  کمتـرین  عبارت حاصل تا دهیم قرار را – یا و + هايعالمت چگونه دایره و مثلث مربع، در زیر، عبارت به توجه با -66

)         شود؟ ممکن ) ( ) ( ) − ∆ − Ο +7 8 9  
   د)   ج)   ب)   الف)  

  

 تجربی علوم
  باشد؟ می طال انگشتر یک جرم گیرياندازه براي مناسبی یکاي، زیر موارد از یک کدام -67

      گرم د)                مترمیلی ج)  کیلوگرم ب)   مکعب متر سانتی الف)  
  کند؟میاستفادهروشکدام از منابع، ازمحافظتبراي  او کرد.استفادهايپارچهکیسه از ،نایلکسبجايمیوه خریدبراي علی  -68

  ج و ب هايگزینه د)  بازیافت ج)  دوباره مصرف ب)   مصرف کاهش الف)  
  باشد؟ نمی صحیح جمله کدام -69

                                       باشد.می اطالعات آوريجمع براي مهم مرحله یک گیرياندازه الف)  
  .است خداوند هاينعمت درباره تفکر و یادآوري براي فرصتی تجربیعلوم ب)  
                                       .است علم در نکته ترین مهم سوال، روي تفکر و کردن سؤال ج)  
          .است عمل، به علم تبدیل، فنّاوري د)  

  ؟ندارد هماهنگی بقیه با ايذره ساختار نظر از ماده کدام -70
    جامد گوگرد د)   کلر گاز ج)   اکسیژن ب)   هیدروژن الف)  

  است؟ نیوتن چند تقریباً، وزن این گوسفند است کیلوگرم 55 زمینگوسفندي روي سطح  جرم -71
  550 د)  55 ج)  5/27 ب)  5/5 الف)  

  دهد؟پس از بارش، سفر خود را روي زمین، چگونه ادامه می بارانآب  -72
  شود.در سطح زمین، جاري می ب)  کند.تبخیر شده و به اتمسفر صعود می الف)  
  تواند انجام شود.هر سه حالت فوق، می د)    کند.درون زمین نفوذ می ج)  

- - - - - + + + - + + + 



 فتمي ه، پایه1394 - 95ي اول متوسطه، سال تحصیلی آزمون پیشرفت تحصیلی آموزش دوره  7

 گـرم  5/2  را سنگ چگالی و اندازدمی معین آب محتوي مدرج استوانه داخل در را گرم 50 جرم به سنگی آموزيدانش -73
  است؟ بوده  مترمکعبسانتی چند استوانه داخل آب حجم اختالف شما نظر به .کندمی محاسبه مکعب مترسانتی بر

  05/0 د)    2 ج)   20 ب)   125  الف)  
  است؟ صحیح عبارت چند زیر جمالت ازبین -74

  .دارد اهمیت نیز آنها فراوانی و قیمت مواد، فیزیکی هايویژگی بر عالوه وسیله، یک ساختن در *
  شود.می نزن زنگ فوالد نام به جدیدي ماده تولید سبب آهن به نیکل و کربن فلزهاي افزودن *
  .سازندمی فوالد از را فلزي هاياسکله و هاپل اغلب فوالد، زیاد استحکام  دلیل به *
  .دهندمی حرارت کربن همراه به را معدن سنگ آهن، از اکسیژن هاياتم کردن جدا براي *

  4 د)   3 ج)    2ب)   1 الف)  
   ؟شودنمی محسوب  رودزاینده رودخانه کنندهآلوده منابع مهمترین از مورد کدام -75

  شهري هايفاضالب ب)                               هاکش نفت از نفت نشت الف)  
  کشاورزي سموم از ناشی آلودگی د)    صنعتی هايآلودگی ج)  

   ؟شودینم یافت یعتطب در مستقیم طور به  ماده کدام -76
  آهن )د       گوگرد ج)                 نمک ب)                    الماس الف)  

  ... جز به است زیر موارد همه مصنوعی هايدریاچه احداث از هدف  -77
  رانیحمل و نقل و کشتی د)  هوا دماي تعدیل ج)  گردشگريصنعتب)توسعه  زیست محیط حفظ الف)  

  باشد؟می، در منطقه شما معدنیک  از برداريبهره معایب از مورد کدام -78
  .شودمی اقتصادي رونق باعث ب)  .دهدمی تغییر را منطقهحیوانات و پرندگان  زندگی الف)  
  .دشومی استفاده زباله دفن براي معدن هايگودال از د)  .              آوردمی وجود به زیادي مشاغل ج)  

و  مسـی (سـیم چهارنمونهحکاماسـت میـزان  مختلفهايوزنهکمکبه مدرسهآزمایشگاه در خود گروه افرادهمراهبه فاطمه -79
 میـزان  و کردنـد رسـم  را نمـودار ایـن  گزارش،پایان ودر کردندبررسی را وابریشمی)معمولیفوالدي،نخ
  باشد؟می فوالدي سیم به مربوط ستون کدام شما نظر به کردند. مقایسه هم با را مورد 4 هراستحکام

                B  ب)   A الف)  
  D د)    C ج)  

 
  قراردارد؟ فوالدي ساچمه یکحتماً  خمیري، گلوله یک داخل که کندمی ثابت زیر فعالیت کدام انجام -80

  گلوله به آهنربا کردن نزدیک ب)   ساده الکتریکی مدار یک بستن الف)  
  ترازو با گلوله جرم گیرياندازه د)   گلوله داخل دندان خالل چوب فروکردن ج)  
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