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 قرآن

 ترجمه كدام واژه صحيح است؟ –1
     : چشمهُعیون د)   : پدر و مادرم والَِدیَّ ج)   : زيادشدیدب)   : مردم ِملَّة الف)

 دارد؟اشاره » خداوند بر همه چيز تواناست«كدام عبارت قرآني به اين نكته كه  –2
    و ُهَو َعلی کُلِّ َشیٍء قدیرٌ  ب)     اَآل اِنَّ َوْعَد ِهللا َحقٌّ  الف)

  وما َربَُّک ِبغاِفٍل َعاّم تَعَملونَ )د   َفاِنَّ َهللا ال یُضیُع اَْجَر الُْمحسنینَ  ج)

 ني صحيح است؟آترجمه كدام عبارت قر –3
 : قطعاً ما نازل كرديم.اَنَْزلناهُ اِنّا ب)   : از آنچه عمل مي كنيد َعاّم تَْعَملونَ  الف)
     بنده ي منكه :  اِنَّ ِعبادید)     :  عبادت كن خدا راهللاَ ا اُْعُبُدو ج) 

 ني زير است؟آتركيبات قر ترجمه كدام يك از» قطعاً آمد براي شما حق از سوي پروردگارتان«عبارت  –4
    الّنوِر ِباِذِن َربِِّهماِلَی ب)     ما َخلََق ُهللا ذلَِک اِالّ بالَْحقِّ  الف)
 ِهللا مرِجُعکُم یَ اِلد)     َقد جآءَکُُم الَْحقُّ ِمْن َربِّکُمْ ج) 

 در عبارت قرآني زيركدام كلمه درست ترجمه نشده است؟  –5
  »اي پروردگار ما ، وبپذير دعا را» « َربَّنا و تََقبَّل ُدعآءِ «

      ناد)    تََقبَّْل ج)     ُدعآءِ  ب)   ناَربَّ  الف)

 به ترتيب كدام گزينه است؟» له، اِلی، َعلی، اِّال اِ «ترجمه كلمات  –6
 ب) معبود، به سوي، آگاه باشيد، مگر  آگاه باشيد، به سوي ،  بر،  مگر الف)

   د) معبود، به سوي،  بر،  مگر  دج) معبود، به سوي،  بر، آگاه باشي

لوةِ نی لَربِّ اْجعَ «كدام گزينه عبارت قرآني  –7  را كامل مي كند.» ...................... الصَّ
      ِرصاطد)   َسمیعج)   َغفورب)   ُمقیم الف)

 ؟نيستمفهوم كدام يك از آيات زير با بقيه متناسب  –8
  ذلِک ِمْن َفضِل ِهللا َعلَْینا َو َعلَی الّناسب)   اِنّی تَوَکَّلُت َعلَی ِهللا َربّی و َربِّکُم الف)
     َفاْعُبْدُه َو تَوَکَّل َعلَْیهِ د)     تَوَکَّلُْت َو اِلَْیِه اُنیبَعلَْیِه ج) 

  هاي آسمانيپيام

 ارتباط نزديكتري دارد؟ »َو ُهَو َمَعکُم اَیَن ما کُنُتم«مفهوم كدام عبارت قرآني با عبارت  –9
   اُدعونی اَسَتِجب لَکُمد)   َربِّ العالَمینَ  هللِ اَلَْحمُد ) ج  َخیرٌحاِفظاً  َفاهللُ ب)  لَِنئ َشکَرتُم َالَزیَدنَّکُم الف)

 پيرمرد داناي داستان پادشاه زيرك، در زندگي ما بيشتر در نقش چه كساني مي باشد؟ –10
   د) دوستان قابل اعتماد  ج) شخصيت هاي مهم  ب) پيامبران   ) حاكمان الف)

 جلب ياري خداوند) ، اشاره مي كند؟ساده ترين راه  -كدام گزينه به ترتيب به ( ساده ترين نوع تشكر –11
   د) زباني ، صبر و تقوا  ج) عملي ، صبر و تقوا  ب) عملي ، دعا  زباني ، دعا الف)

 احساس با ارزش بودن و اينكه خودمان را پيش ديگران كوچك نكنيم، يعني: ......... –12
    د) ساده زيستي  ج) عزّت نفس  ب) امانت داري  بزرگواري و محبت الف)

   پيامبراكرم (ص) علّت فشار قبر سعدبن معاذ را چه چيزي بيان فرمودند؟–13
  د) عدم توجه به يتيمان  ) بي احترامي به مسلمانانج  ب) بداخالقي با خانواده  نارضايتي مادر الف)

 با توجه به فرمايش امام صادق(ع) كدام عمل موجب رهايي از هفتاد نوع بال ، مي شود؟–14
    د) صدقه  ) پيوند با بستگانج  ب) امر به معروف  والدين خوش رفتاري با الف)

 چه شرايطي وعده ياري داد؟داشتن خداوند در جنگ اُحد ، مسلمانان را با –15
    ب) صبر و تقوا      ايمان و عمل صالح الف)
   د) صبر و دعا    ) نـماز و عمل صالحج



 2  مرحله اول، پايه هفتم، 1396 - 97، سال تحصيلي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهاندانش آزمون پيشرفت تحصيلي

 از حضرت علي (ع) خواستند،چند روزي را در مكّه بـمانند؟، براي چه امر مهمي به مدينه هنگام هجرتبه پيامبر (ص)  –16
  د) پس دادن امانت   ) جمع آوري وسايلج  ب) تبليغ دين اسالم  رسيدگي به محرومان الف)

 ؟نيستبراي شخص فداكار،  يمناسبتوضيح كدام گزينه  –17
    ب) گذشتن از هستي و خانواده خود    خدمت به دين و جامعه خود لف)ا

   جايگاه)رسيدن به قدرت ومقام ود    راه هدف پاك و بزرگايثار در ج)
 ؟نيستكدام ويژگي در مورد امام علي (ع) درست –18

 مقام هاي دنيايي در نظرايشان ازعطسه بز هم بي ارزش تر است. الف)
  ب) تنها كسي بود كه درجنگ خندق جنگجوي نامدار عرب را شكست داد.

  ياران خاص را بر ديگران برتري مي داد.ج) در تقسيم بيت الـمال، مسلمانان و 
  يكي از كامل ترين نـمونه هاي فداكاري ايشان است. اجراي شب هجرتد)م

  عربي

  در كدام عبارت، واژه ي مشخّص شده درست ترجمه شده است؟ –19
يوفُ ب)     (راننده) .بائِعٌ َمْن هَو؟ هَو  الف)     .(مهمانان)يف الُْفْنُدقِ  الضُّ
   .(كنار)الِْمْنَضَدةِ  تَْحَت الِْمْفتاُح د)     . (زندگي)اْألَْحياءِ الَْجْهُل َمْوُت ) ج

   در كدام گزينه واژه هاي مترادف به كار رفته است؟–20
   َوراَء، َخلْفَ د)   َعداَوة، َصداَقةج)   َدَوران، َحْوَل ب)   لِسان، نِْسيان الف)

  ترجمه ي كدام عبارت درست است؟ –21
 .اند ايستاده در روبروي مردان آنأُولِٰئَك الرِّجاُل،جالِسوَن أَماَم الْباِب. الف)
  برتو الزم است با مردم مدارا كني. َعلَْيها مِبُداراِة الّناِس.ب) 
  آيا پاداش نيكي جز نيكي است؟ َهْل َجزاُء اْإلِْحساِن إِالَّ اْإلِْحساُن؟ج) 
      كتابخانه كجاست؟ سمت راست.   الَْيساِر.أَيَْن الَْمکَْتَبُة؟ َعلَی د) 

  در كدام گزينه تمامي واژه ها با يكديگر ارتباط مفهومي دارند؟ –22
  ِعَنب -َسفيَنة -َشَجرَةد)   َحقيَبة –َعمود  -َحَجر) ج  نََعمْ  -ماهوَ  -ماذاب)    لَْوَحة -طالِب -َصفّ  الف)

 مفهوم كدام گزينه به موضوع مشورت اشاره دارد؟ –23 
    َرأْياِن َخرْيٌ ِمْن َرأٍْی واِحٍد.ب)     َخرْيُ اْألُموِر أَْوَسطُها. الف)
کوُت.د)     بَالُء اْإلِنْساِن يف لِسانِِه.) ج   ُربَّ کَالٍم َجوابُُه السُّ

 كدام گزينه بر اساس واقعيت درست است؟–24

َنة   زَماٌن طَويٌل  الف)  ِبِسنِّهِ     قيَمُة الَْمْرءِ ب)     السَّ

ّياَرةِ ج)        الَْمکَْتَبة    فيِه أَْشجاٌر کَثريَةٌ د)     الُْغرَْفة    َمکاُن السَّ
 است؟ مناسبنا "؟ َمْن هيَ "كدام  مورد در پاسخ سؤال  –25

     طَبيٌب د)    أُّمي ج)    فاِطَمةُ ب)     کاتَِبةٌ  الف)
 ي مناسب به كار رفته است؟اسم اشاره ،در كدام عبارت –26

    هاتاِن الُْبْستاُن، ِأليَب.) ب    الُْمجاِهَدُة، صاِبرٌَة.ٰذلَِك  الف)
   ٰهؤالِء اْألَْوالُد، يف الَْبْيِت.) د    أُولِٰئَك الّالِعباِن، ناِجحاِن.ج) 

  واژه هاي كدام گزينه به ترتيب، جاهاي خالي عبارت زير را كامل مي كند؟–27
 هُ»أَخو طاِهٍر َو تِلَْك.... «.....

      أُْخُت  -هَي ) د  ِبْنُت  -هوَ ) ج  ُمدرُِّس  -هوَ ) ب      َصديُق  -ٰهِذهِ  الف)
 پاسخ كدام پرسش درست است؟ –28

يُِّد أَحمدي.) ب    أَيَْن أَنَت؟ أَنا شرياِزيٌَّة. الف)   َمْن هَي ُمديرَُة الَْمْدَرَسِة؟ السَّ
      َوْرَدٌة؟ ال ٰهِذِه َوْرَدٌة.َهْل ٰهِذِه ) د  لَِمْن ٰذلَِک الَْجّواُل؟ ٰذلَِک َجّواُل َولَدي.ج) 
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  ادبيات فارسي

 هم معني واژة مشخص شده در كدام گزينه صحيح است؟ –29
  افتاد . ( قدرت ) تقلّاب) كمي بعد دست و پايش از   روي حق دان ( نشانه) فروغجهان جمله  الف)
     و اعجاز زيبايي خلقت بودم.( جالل) شكوهد) غرقة   دين استوار شويم.  (معرفت ) در ده تا توفيقج) 

 به ترتيب جاهاي خالي را به طور مناسب پر مي كند؟ گزينه كدامي هاواژه –30
  .»از جاي ...........و ازخدا ......... ياري كند براي ديدن .........وخويش هايم به شهر ............بروم «  

    خاستم. قم. قم ب) برخاستم.  برخواستم. خواستم. قوم . قوم الف)
   د)  برخاستم. خواستم. قوم. قم     ج) برخواستم. خاستم. قم. قوم

   ؟نيستندهاي كدام گزينه هم خانوادة هم واژه–31
    مجري -جريان -د)  اجرا   مشتاق -اشتياق -ج) شوق  رافكا -كافر -ب) تفكّر  شكر -شاكر -تشكر الف)

  ؟نداردكدام گزينه نياز به ويرايش  –32
  ب) مادر دريخچال را بازكرد و غذا را در او گذاشت.   كتابهام را دركيفم گذاشتم و به سمت كالس رفتم. الف)

   د) دركتاب مهارتهاي نوشتاري، درست نويسي را ياد مي گيريم.  ج) معلم بهار را صدا زد و ازآن خواست كه انشايش را بخواند.
 نويسندة آثار در كدام گزينه صحيح است؟ –33

    ب) كوير: طاهره ايبد    مثنوي : سعدي الف)
   د)  بستان العارفين: بايزيد بسطامي  ج)  الهي نامه : خواجه عبداهللا انصاري

   آراية مشخص شده دركدام گزينه صحيح است؟–34
 تشخيص)-كنايه-غنچه هم گفت گرچه دلتنگم / مثل لبخند بازخواهم شد ( تشبيه الف)

  مراعات نظير) -تشخيص -يك چشمه سارجاري شو ( تشبيه ب) مثل يك شاخه گل جوانه بزن / مثل
  تضاد) -مبالغه -ج) برگ درختان سبز درنظرهوشيار / هر ورقش دفتري است معرفت كردگار ( تشبيه 

    تشخيص) -تشبيه-د) اي كارگشاي هرچه هستند / نام تو كليد هرچه بستند( كنايه
   را جابه جاكرد؟  دركدام گزينه براي تبديل به نثر بايد اجزاي آن –35

  روند                            و آزاد ميكردههمچو سرو/ آزاد زيستكهكسانيحاللزندگيب) اين  تان چه رنگين است با خودش زير لب چنين مي گفت / آرزوهاي الف)
    گلشن رسيدبه ها بريد يارگلبهرسيد/مژدهشكفتنبهار فصلد) منتظران  ج) بي ادب تنها نه خود را داشت بد/ بلكه آتش درهمه آفاق زد  

  آمده است ؟ نادرستمفهوم جمله ها در كدام گزينه  –36
  مي خواهم آفتاب شوم. ( به كمال رسيدن) )ب  كوته زدرت درازدستي ( دور از دسترس بودن ) الف)

      آسمان مثل يك تبسم شد. ( ابرها كنار رفت) )د  ج) دركتابي بهار معنا شد. (رسيدن فصل بهار)
   دركدام گزينه آمده است؟ » گفتم اي تن رنج ازبهرخداي بكش «مفهوم صحيح –37

 گفتم اي بدن به خدا كه رنج بسياري كشيده اي. )ب  گفت بايد براي خدا رنج بكشي. الف)
   گفت به خاطر خدا  ازدست تو رنج مي كشم.)د  به خاطر خدا رنج را تحمل كن .گفتم اي بدن )ج

  گزينة ............... به جزهمة گزينه ها نقش  نهادي  دارد  درواژة جوانان   –38
  ب)جوانان زيادي راديدم كه دردانشگاهها درس مي خوانند.  جوانان ما اهل فكركردن و تحليل كردن هستند. ) الف)

   ؟د)آيا مي دانيد جوانان كشور چه استعدادهايي دارند  ج) امروز جوانان ما درسال هاي طاليي عمرخود هستند.
پدر را گفتم : از اينان يكي سر برنمي دارد تا دوگانه اي بگزارد. چنان خواب « پاسخ دهيد. 41تا  39را بخوانيد و به سواالت مقابل متن 

  »غفلت برده اند كه گويي نخفته اند كه مرده اند.گفت : جان پدر. تونيز اگر بخفتي به از آن كه درپوستين خلق افتي. 
   باال صحيح است؟جمالت متن كدام گزينه درباره تعداد –39

 ب) ده جمله  خبري ويك منادا               نه جمله خبري و يك جمله امري الف)
      د) نه جمله خبري ويك منادا  ج) ده جمله خبري و يك جمله امري

 كدام گزينه برداشت مي شود؟ ،آخر از جملة –40
   د)غيبت كردن  ج)بهانه گرفتن  ب)پوستين پوشيدن  دعواكردن الف)
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   دركدام گزينه صحيح است؟» دوگانه اي بگزارد«مفهوم دوگانه درعبارت  –41
    د) راز و نياز  دوگانگي و تفرقه ج)  ب) عبادت خالصانه  ركعتي نماز دو الف)

   است ؟ نادرستنقش واژه هاي مشخص شده در كدام گزينه  –42
  متمم ) -و تفكر همراه كنيم.    ( نهاد  تأملاين دوره را با  شادابي )ب  مفعول ) -(  نهاد  داشت.  مدرسهم مثل شهري بزرگ قلبحاال  الف)
   متمم ) -( مفعول   يفتيم. ن راهده كه از  داناييالهي  )د  مفعول ) -( نهادمي آموزد.   حق شناسيبه كودكان خود  نسيم )ج

  مطالعات اجتماعي

 شود افراد ...............ي يك كشور بودن موجب ميتبعه –43
  ب) از حقوق فرهنگي و اجتماعي برخوردار شوند.    حق حيات داشته  باشند. الف)

      د) حقوقي بر مبناي قوانين آن كشور داشته باشند.    ج) حقوقي متقابل به دست آورند.
       باشد؟  تصوير روبرو در ارتباط با كدام يك از مفاهيم زير مي –44

  ب) حقوق در محيط زندگي       ) حقوق طبيعي   الف)
     د) مسئوليت نسبت به اعضاي جامعه  ج) مسئوليت نسبت به عالم آفرينش

  است؟ نادرستكدام گزينه درباره قانون اساسي  –45
  دولت معين شده است.حقوقترينمهم، اساسي هر كشورب) در قانون  است. مادر همه قوانين ،) قانون اساسيالف

    مردم دارد.همهاساسي و اجتماعيحقوقخاصي بهتوجه، اساسيد) قانون  قانون اساسي آن كشور است. ،ترين قانون هر كشورج) مهم 
امين با ديدن  تصـاوير مردم كرمانشاه پس از وقوع زلزله بسيار ناراحت شده و به همراه پدرش به مسجد رفته تا يك تخته پتو  « –46

  باشد؟اين اقدام امين يادآور كدام يك از موارد زير مي »به زلزله زدگان اهدا كند.
     د) همراهي  ) همياريج  ب) همدلي  همكاري الف)

  ؟نيستهاي زير از وظايف بيمه مركزي نسبت به موسسات بيمه  كدام يك از گزينه –47
  هاب) نظارت بر فعاليت و عملكرد آن  هاي مالي موسسات بيمهجبران زيان الف)

       هاد) هدايت و نظارت بر فعاليت و عملكرد آن    ج) تدوين قوانين و مقررات الزم  
 ؟شودنميمشاغل كشاورزي محسوب  وهاي زير جزكدام يك از فعاليت –48

   د) توليد ماكاروني            ج) مرغداري  ب) توليد قارچ  پرورش زنبور عسل الف)
 به شدت به محيط زيست آسيب رسانده است؟كدام يك از عوامل زير در جوامع امروزي  –49

    گراييب) مصرف    آلودگي هوا الف)
   د) توليد انبوه صنعتي    ها                       ) سوزاندن زبالهج

سانتي متر است؛ با استفاده از مقياس خطي زير   5در نقشـه گردشـگري شـهر اصـفهان فاصله بين  پل شهرستان تا باغ پرندگان      –50
 مسافت واقعي چند كيلومترخواهد بود ؟مشخص كنيد 

 د) پنج  ج)   پنجاه  ب)    ده  يك  الف)

   شود.هاي هوايي براي تهيه ............... استفاده مياز عكس –51
   نامه ها د)  فرهنگ  هاي جغرافياييج) نقشه  ب)   نمودارها  كره جغرافيايي الف)

  ؟نمي شودكدام مورد جزء خدمات شهرداري محسوب  –52
  ب) نصب عاليم راهنمايي و رانندگي    نظارت بر حمل و نقل عمومي الف)

   د) احداث پل ها براي رفت و آمد مردم    ج) ايجاد خانه هاي سالمت
 رياضي

 عبارت حاصل –53   
1 1 1 1
2 4 8 512

 برابر كدام گزينه است؟  

12الف)
512

511ب)      
512

5111 ج)  
512

513د)   
512
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ه هشتم ببراي ساخت شكل  سـازد.(ضلع هر شش ضلعي يك چوب كبريت است.) او هاي زير را ميپارسـا با چوب كبريت شـكل  –54
  چند چوب كبريت نياز دارد؟

      36ب)  41 الف) 
   35د)   46ج)

                      ؟ عددي قرار دهيم تا تساوي برقرار باشدبه جاي مربع چه  –55               5 2 6 14   
       14ب)      13الف)
  17د)     15ج) 

   با تكميل جدول روبرو حاصل  –56  شود؟چند مي   
    3ب)     3الف
  17د)   17 ج)

  صحيح است؟ مقابلكدام جمع براي حركت روي محور  –57
الف)      4 ب)      9     4 5    
 ج)     4 د)   9     4 5  

  توان نوشت؟مساوي تقسيم شده است .در جاي خالي كدام گزينه را ميقسمت  4به  AEپاره خط  –58
   AE BC AC BC     

  CEد)   AD ج)  DEب)    BA الف)
حاصل عبارت –59    2 8 6   برابر چه عددي است؟ 11

  15د)   11 ج)  7ب)      11الف)
aمحيط مربعي به ضلع  –60 3  را منهاي محيط مثلث متساوي االضالعي به ضلعa كنيم، حاصل كدام گزينه مي شود؟مي  

a الف) 4 a ب)  11 12   (جa 4 aد)   12 11  
  ؟نيستشابه تكدام جمله با بقيه جمالت م –61

  a5د)   ab5 ج)  abب)   ab5 الف)
x با حل معادله–62  3 1 xمقدارعددي 20 2     كدام گزينه است؟ 12

2ج)   2 ب)     2الف)
3

د)    
2
3

  

  ،كدام است؟ Aباتوجه به شكل مقابل اندازه زاويه  –63

  
    75 ب)  40 الف)

  65د)   60 ج)
    شود؟منطبق مي Gبا كدام تبديل هندسي بر شكل  Fشكل –64

  
  تقارنب)   انتقال الف) 

  180 دوران د)  90 دوران ج)
?                                      رو به صورت تقريبي برابر با كدام گزينه است؟وبهحاصل عبارت ر –65   137 271 195  

  0د)   100 ج)  100 ب)   300 الف)
  است؟ » 5ه تا بيشتراز حاصل تقسيم يك عدد بر نُ«كدام عبارت جبري معادل عبارت كالمي –66

x9 الف)
5

x9ب)   
5

x ج)  
9

5
xد)   

 5
9

  

7-  5+    
 15- 3-  

    2-  

0 4 5-  

A B C D E

A 

70

60

60 
45 

F 

G 

1 2 3 
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 علوم تجربي

 آب  بر مي دارد. كدام مهارت يادگيري در اينجا مورد نظر مي باشد؟  3cm  25زهرا به كمك استوانه مدرج    –67
    ) طبقه بنديب    فرضيه الف)
      ) مشاهده د    ) اندازه گيريج

 علي هم .آورد منزل به زنبيل، را  با خود ميوه هاي  نايلوني، ي كيسه از استفاده جاي به ميوه و سبزيجات ، خريد پدر علي براي–68
ــتفاده كرد. ــر  اين از بطري خالي آب معدني اش براي آزمايش علوم اس  منابع از محافظت براي روش كدام از به ترتيب پدر و پس

 اند؟ نموده استفاده طبيعي
  دوباره مصرف - مصرف كاهش  )ب  دوباره مصرف  -جايگزين كردن  الف)
  بازيافت   - درست مصرف كردن  )د  ندرست مصرف كرد -مصرف   ) كاهشج

ر مي كنند. به نظبراي سـاختن انگشـتر، جواهرسازان از طالي خالص استفاده نمي كنند و عموماً مقداري مس و نقره به آن اضافه    –69
 شما علت اصلي  چيست؟

    ) كاهش قيمتب    جلوگيري از زنگ زدن الف)
   ) جلوگيري از تغيير رنگد    ) افزايش استحكامج

 هنگام فشردن سرنگ ، تراكم پذيري هواي درون آن به كدام عامل مهم، بستگي دارد؟–70
  
    ) تعداد ذراتب  فاصله  ذرات الف) 

  ) اندازه ذرات  د  جنبش ذراتج)
كيلو گرم اســت. اگر آن را به جايي ببريم كه نيروي گرانش آن جا يك چهارم زمين باشــد. وزن 10جرم جســمي بر روي  زمين  –71

  زمين) g=10اين جسم تقريباً چند نيوتن خواهد شد؟ (
     10) ب    5/2الف) 

   250 د)     25) ج
  كدام عامل باعث كاهش مقدار آب جاري مي شود ؟ –72

    )  زياد بودن شيب زمينب    افزايش نفوذ پذيري خاك الف)
    )  نبودن پوشش گياهيد    ) بارندگي شديدج

A  ،(1جرم جسم (  –73
 ) است.  كدام گزينه صحيح است؟Aبرابر حجم جسم B (4  ))  و  حجم جسم ( Bجرم جسم  (   2

    )B ) نصف چگالي جسم ( A چگالي جسم (  الف)
  )B )  دو برابر  چگالي جسم ( A )  چگالي جسم ( ب
    )Aبرابر  چگالي جسم B (4  ))  چگالي جسم ( ج
     )A) دو برابر  چگالي جسم ( B)  چگالي جسم ( د

  توسط اين وسيله  تواندنميبا توجه به شكل پيپت مدرج و درجه بندي آن، كدام حجم –74
 گيري شده باشد؟اندازه

  سي سي 5/7) ب  ميلي ليتر 85/9 الف) 
  ليتر 01/0) د  سانتي متر مكعب 1/1) ج

     
ــينا مي خواهند مواد زير را بر اســاس چگالي زياد به كم با نماد ( –75 ) مرتب كنند .كدام گزينه،  ˃يا  ˂دانش آموزان گروه بوعلي س

 آب ) –سنگ مرمر  –چوب  –(طال ترتيب درست چگالي را نشان مي دهد؟ 
    طال ˃آب  ˃چوب  ˃سنگ مرمر   الف)
  چوب ˂سنگ مرمر    ˂آب   ˂)  طال ب
    آب ˂ چوب  ˂طال   ˂ )   سنگ مرمرج
      چوب   ˂آب  ˂سنگ مرمر    ˂)  طال د
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 ) ماده مختلف بيان شده است.4در جدول زير ويژگي هاي چهار ( –76
  ماده د  ماده ج  ماده ب  ماده الف  ويژگي         /    ماده

  گاز  مايع  جامد  جامد  )C20دماي اتاق( فيزيكي درحالت 

  بي رنگ  نقره اي و براق  سفيد رنگ  زرد رنگ  ظاهر/ رنگ
  (دو اتمي) مولكول  اتمي  (دو اتمي) مولكول  اتمي)  8( مولكول  ساختار

  توانند عنصر نافلز باشند؟ ماده ......كدام دو ماده به طورطبيعي مي
 الف، د )د  ) ب، دج  ) الف، جب   ب، ج الف)

 مي باشد؟ نادرستكدام گزينه –77
    مخازن آب مي باشد.كاربردهاي بِتُن،درسدسازي،تونل وازجملهالف)
  بِتُني كه در آن ميله هاي فلزي دارد استحكام بيشتري دارد.) ب
    است.  خاك رس و ماسه ، آهك از مخلوطي سيمان ) ج
   .است آهن معدن سنگ چنگال،  و كارد توليد اوليه مادة ) د

   كدام درياچه به علت باالتر بودن آب زيرزميني از سطح زمين، بوجود آمده  است؟–78
     )  خزر د  ) سبالنج  )  غار عليصدر ب  اروميه الف)

ــت كه به يك   –79 ــتيك، طال، جيوه  وكلر) اس ــاني از چهار نوع ماده ي مختلف (پالس نمودار زير مربوط به افزايش حجم مقادير يكس
 گرما دريافت كرده اند.كدام ستون مربوط به پالستيك مي باشد؟اندازه 

     Aالف) 
   B)  ب
    C ج)
   D) د

   ؟باشدنميكدام گزينه در مورد جزر و مد  صحيح  –80
 .شود مي ايجاد خورشيد و ماه گرانشي نيروي اثر بر مد  و جزر الف)
  .كنند مي استفاده ماهيگيري و الكتريسيته انرژي توليد در آن از ) برخي كشورهاب
  استفاده كردند. مد و جزر پديدة از رود اروند از عبور براي ) رزمندگانج
  .) نقش مهمي در آب آشاميدني آن منطقه داردد
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