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 قرآن

 ؟نيستترجمه كدام واژه ي قرآني صحيح  –1
 معبود: اِلَه  د)  : ايجاد كردند                 َوَجدوا ج)  : وحي مي شود    یوحیٰ  ب)  : بگو                                 قُل الف)

 قرآني صحيح است؟ترجمه كدام عبارت  –2

  پس سجده كنيد مگر ابليس : فََسَجدوا اِّال اِبلیسب)   با جهانيان بوديم. : کُّنا ِبه عالِمینَ  الف)
 قطعاً براي آنها پاداش بزرگي است. : اَنَّ لَُهم اَجرًا کَبیرًاد)   وپروردگارت خوب روزي مي دهد. : َو ِرزُق َربَِّک َخیرٌ ج) 

  ؟ترجمه شده است نادرستبه صورت  كلمهكدام  ،زيردر ترجمه عبارت قرآني  –3
  »اِذ اََوی الِفتَیُة اِلَی الکَهِف َفقالوا َربَّنا ءآتِنا ِمن لَُدنَک َرحَمةً «

 »هنگامي كه پناه گرفتند جوانان در غار،پس گفتند : پروردگارا آيات ما را از نزدت، رحمتي.«
 لَُدن د)    کَهف ج)  قالواب)           ءآِت  الف)

 ؟نيستترجمه كدام تركيب قرآني صحيح  –4

  ديدار پروردگارش :لِقآَء َربّهِ ب)     : رنگ هايش گوناگون است     ُمختَلٌِف اَلوانُهُ  الف)
 : گمراهي آشكار َضالٍل ُمبیند)      آفرينش تو                :  َخلََقکَ  ج)

ا «    عبارت قرآني روبرو با كدام گزينه كامل مي شود؟–5   »أَنَا .............. ِمثلُکُمُقل امِنَّ
   مرٌ اد)           هٌل أ  ج)  ِملَّةٌ  ب)  بََرشٌ  الف)

 چيست؟  »اَلَّذی َجَعَل لَکُُم االَرَض َمهًدا«ترجمه صحيح عبارت قرآني  –6
  كسي كه زمين را براي شما محل آرامش وآسايش قرار داد.  ب)   كسي كه زمين را براي آنها محل آرامش وآسايش قرار داد. الف)
 .همان كسي كه زمين را براي شما محل خواب قرار دادد)   كه در زمين براي شما آرامش و آسايش بر قرار كرد.ج) 

 كند؟را بيان مي» پشيماني وحسرت ستمكاران«كدام عبارت قرآني  –7
    قالوا یا َویلَنآ اِنّا کُّنا ظاملِیَن. ب)             َوال یَظلُِم َربَُّک اََحًدا الف)
   .ی ِفی الظُّلاُمِت ادَ فَنَ د)          ةِ ال یُؤِمنوَن ِباألِخَر ج) 

 ؟به كار رفته است »كارنامه عمل«به معناي  »كتاب«كلمه در كدام عبارت قرآني  –8

    َعبِدِه الِکتاَب.اَنزََل َعلی ب)                .لََقد اَنزَلنآ اِلَیُکم کِتابًا الف)
                 اَنزَلناُه اِلَیَک . کِتاٌب د)     .    یا َویلَتَنا ماِل َهَذا الِکتاِب ج) 

  هاي آسمانيپيام

  بيان فرمودند؟ ،حضرت زهرا(س) شدت اندوه ونگراني خود را در مورد چه امري –9
 سفر آخرتد)    حيا و عفت زنان          ج)           دوري از پدرب)          جانشيني پيامبر(ص) الف)

  ؟نيستدرمورد بلوغ، كدام جمله صحيح  –10
  سرآغاز واجب شدن تكاليف ديني است.                     ،بلوغ شرعي الف)
  ظاهر شدن هرسه نشانه ، براي مشخص شدن بلوغ،الزم است.                       ب) 
    باشد.    براي محاسبه سن بلوغ، سال قمري مالك مي ج)
 عالوه برتغييرات جسمي،تحوالت شخصيتي پديدار مي شود. ،در دوران بلوغد) 

  كند؟افتخار مي ،باتوجه به فرمايش امام صادق(ع)، خداوند به چه كسي نزد فرشتگانش –11
               در اطاعت خداوند باشد.  جواني كهب)   .جواني كه در راه تحصيل علم و دانش باشد الف)
 .خواندقرآن مي ،جوان مسلماني كه هميشهد)                    تمرين بندگي كرده است. ،جواني كه قبل از بلوغج) 

  شود؟در برخورد با نجاسات، نجس مي ،هاي زيركدام يك از انواع آب –12
    آب چشمه ها و قنات هاب)     آب لوله كشي ساختمان ها الف)
 رودخانه هاي بزرگآب د)     ليتري    350آب منبعج) 
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  ؟نيستكدام جمله صحيح  ،در مورد نـماز –13
                        غير ركن اند. ،يازده مورد است كه شش مورد ركن و پنج مورد ،واجبات نـماز الف)
  .، اضافه انجام دهيم، نـماز باطل خواهد شداگر ركوع نـماز را به اشتباهب) 
                يعني بدون فاصله انجام دهيم. ،يعني كارهاي نـماز را به ترتيب و مواالت ،ترتيبج) 
 با وجود اين كه قنوت ثواب بسياري دارد ولي در نـماز، واجب نيست.د) 

  دارند؟ تفاوتدر كدام مرحله با يكديگر  ،تمام غسل هاي واجب و مستحب –14
                 شستن سر و گردن ب)       نيت الف)
 شستن طرف چپ بدند)     شستن طرف راست بدنج) 

  ؟»كردي، خداوند هم تو را حفظ كند.تو مرا خوب حفظ «گويد:به سوي صاحبش برمي گردد و مي ،شانچه چيزي به صورت درخ –15
 نـماز اول وقتد)    كمك به نيازمندان ج)  تقوا و پرهيزكاريب)   غسل جمعه الف)

  ارتباط بيشتري دارد؟ ،با هدف حضرت علي(ع) از پذيرش حكومت ،سرگذشت هاي زيركدام يك از  –16
         مبارزه حضرت علي (ع) با عمروبن عبدودب)                 خواندن آيات سوره توبه درميان مشركان الف)
 و شكست يهوديان پيكار با جنگجوي خيبرد)                         موضوع زره حضرت علي (ع) و مرد مسيحيج) 

  ارتباط بيشتري دارد؟  ،با آيه شريفه زير ،كدام يك از راه هاي بهره مندي از ياري خداوند –17
وا هللاَ یا أیَُّها الَّ (    )  یَنُرصکُمذیَن آَمنوا اِن تَنُرصُ

 دعاد)                ياري دادن خداوندج)   تقواب)   صبر الف)

  كند، چيست؟كامل ترين گزينه اي كه به عوامل آساني مرگ اشاره مي ،با توجه به فرمايش امام علي(ع) –18
  اخالق نيكو ، دوري از گناه ، نيكي به والدينب)   صدقه ، نيكي به والدين ، شكرگزاري الف)
 نيكي به والدين ، شكرگزاري ، عمل به واجباتد)   اخالق نيكو ، عمل به واجبات ، دوري از گناهج) 

  عربي

 هاي مشخّص شده در كدام گزينه آمده است؟فارسي واژهي ترجمه –19
 »َجميلٌَة. َحقيَبةٌ َو قاَل: ٰهِذِه  الْواِلدُ  جاءَ «

 كيف -مادر -رسيدد)   كيف                -پدر -آمدج)   باغ -پسر -برگشتب)          باغ  -پدر -برگشت الف)

 ؟نمي شودكدام عبارت هنگام خداحافظي بيان  –20
الَمِة.َمَع  الف)  يف أَماِن ِهللا.د)                        إِلَی اللِّقاِء.ج)   ؟  کَيَْف حالَُك ب)                  السَّ

 ) است؟ نِهايَة -ِبدايَةدر كدام گزينه ارتباط ميان واژه ها همانند ارتباط واژه هاي ( –21
 َوقََف  -َوقَعَ د)                َعداَوة -ُعْدوانج)           ِصَغر -کَبريب)                أَفاِضل -أَراِذل الف)

ْ «در كدام گزينه ترجمه ي كلمه ي –22  اوت است؟عبا بقيه متف »َخ
    َرأْياِن َخرْيٌ ِمْن َرأٍْی واِحٍد.ب)       أََدُب الَْمرِْء َخرْيٌ ِمْن َذَهِبِه. الف)
وِء.د)           َخرْيُ الّناِس أَنَْفُعُهْم لِلّناِس.ج)   اَلَْوْحَدُة َخرْيٌ ِمْن َجليِس السُّ

 كدام گزينه بر اساس واقعيت درست است؟ –23
ِ طَويٌل. الف) امِء. ج)           اَلَْفّالُح َزَرَع الَْمحصوَل.ب)          لِساُن الُْمَقرصِّ فيَنِة يف السَّ            اَلَْعباَءُة ِمْن َمالِبِس الرِّجاِل.د)        َمکاُن السَّ

 اشاره دارد؟» هدفداري جهان آفرينش«كدام عبارت قرآني به مفهوم –24
  َرضََب لَنا َمثَالً َو نَِيسَ َخلَْقُه.ب)          هَو الَّذي َخلََق اللَّيَْل َو النَّهاَر. الف)
 ما َخلَْقَت ٰهذا باِطالً.د)         أَ أَنَْت فََعلَْت ِبآلَِهِتنا يا إِبْراهيُم.ج) 

 ي كدام عبارت درست است؟ترجمه  –25
َفِر؟ َسبَْعُة أَيّاٍم: الف)   .         چند روز به سفر رفتي؟ نه روز کَْم يَْوماً َذَهبَْت إِلَی السَّ
    .آيا اين مرد را شناختي؟ او راننده است َهْل َعرَفَْت ٰذلَِك الرَُّجَل؟ هَو سائٌِق:ب) 
  .      هوا سرد است، اما فراموش كردم و پيراهنم را نپوشيدم :لَِبْسُت قَمييصالَْجوُّ بارٌِد، لِٰکْن نَسيُت َو ما ج) 
 او از من پرسيد: چرا سعيد با خانواده اش در روستا نبود؟ َسأَلْتُُه: لاِمذا ما کاَن سعيٌد َمَع أُْرسَتِِه يف الَْقريَِة؟:د) 



 مرحله دوم، پايه هفتم، 1396 - 97، سال تحصيلي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهاندانش آزمون پيشرفت تحصيلي  3

 فعل كدام گزينه مناسب جاي خالي عبارت زير است؟ –26
  »ي، ماذا َقَرأِْت؟ ......ِکتاباً ُمفيداً.يا َصديَقت«

 قََرأْتُ د)   قََرأْناج)   قََرأِْت  ب)  قََرأَتْ  الف)

 فعل كدام جمله، معادل سوم شخص مفرد در فارسي است؟ –27
  يا َولَُد: أََجَمْعَت اْألَْخشاَب؟ د)                 نَْحُن َعَربْنا الّشاِرَع.ج)   طَرَقِْت الْباَب.أَنِْت  ب)             أَلَْمْرأَُة ذَکَرَْت َربَّها.) الف

 ؟نداردكدام پرسش با متن زير تناسبي  –28
اً، ِألَنَّ ُمديَر الَْمْدَرَسِة أََخَذ لَُه َهديَّةً «   » َجميلًَة. َسّجاٌد طالٌِب. ُهَو ناِجٌح يف ُمسابََقِة الُْقرآِن. َفِرَح َسّجاٌد کَث

  َمْن أََخَذ َهديًَّة لَِسّجاد؟ب)        ُمديُر الَْمْدرََسِة لَِسّجاد؟ماذا أََخَذ  الف)
 أَيَْن أََخَذ ُمديُر الَْمْدرََسِة َهديًَّة لَِسّجاد؟ِمْن د)              لاِمذا فَِرَح َسّجاٌد کَثرياً؟ج) 

  ادبيات فارسي

 ؟اماليي ديده مي شود نادرستيچند  در گروه كلمات زير –29
  تعمل و تفكّر / گشت و گزار / متواضع  و صميمي / خير و سالح / علّاف و سرگردان / صميميت و اخالص / شعر و نثرفراز و فرود / 

 چهارد)   سه  ج)   دوب)    يك الف)

 است؟نادرست معني واژگان مشخص شده در كدام گزينه  –30
  تجربه)كه خواهد كار بسيار(افراد بي نوكاران زب)   (مقايسه)خجلقياس نيست گوينده زين  الف)

 (آفرينش)كردگارهر ورقش دفتري است، معرفت د)    (تناسب)محمد اعتدالسرو نباشد به  ج)

  ؟وجود ندارداي هم خانواده ،براي كدام واژه، در ابيات زير –31
  بي ادب، تنها نه خود را داشت بد/ بلكه آتش در همه آفاق زد             از خدا جوييم توفيق ادب/ بي ادب محروم شد از لطف رب

 الطافد)   مؤدبج)   مرحمتب)   افق            الف)

 نويسندة كدام اثر، درست نوشته شده است ؟ –32
    اعتصامي : مهناز بهمنپروينب)      نيما : محمد ناصري الف)
 كوير : مرتضي مطهريد)     نامه : نظامي گنجويالهيج) 

 گزينة .........؟ به جزهمة گزينه ها ي زير مي تواند  از قالب قطعه انتخاب شده باشد  –33
  چه خوش گفت زالي به فرزند خويش / چو ديدش پلنگ افكن و پيل تن                                                     الف)
                               هرچه كني كشت همان بدروي/ كار بد و نيك چو كوه و صداست          ب) 
  صد هزاران دام  و دانه است اي خدا/  ما چو مرغان حريصي بي نوا                                                             ج)
 روزي گذشت پادشهي از گذرگهي / فرياد شوق بر سر هركوي و بام خاست                              د) 

 ؟ نمي شوداز ابيات زير ديده كدام آرايه در هيچ يك  –34
  بردرختي شكوفه اي خنديد      در كتابي بهار معنا شد  
  با بهاري كه مي رسد از راه       سبز شو، تازه شو، بهاري شو  
  مثل يك شاخه گل جوانه بزن     مثل يك چشمه سار جاري شو  

 تكرارد)   تشخيصج)   مبالغهب)    تشبيه الف)

 نگارشي درست است ؟كدام گزينه از نظر  –35
 مي شود . كم كم هوا گرم تر مي شود و بهار از راه مي رسد و طبيعت زيباتر الف)
  من با اكبر آقا به سوي اصفهان حركت كرديم .ب) 
  زندگي همين لحظه هاست، از دست دادن فرصت، جز غصه چيزي همراه ندارد .ج) 
 گردش علمي رفتند .امروز دانش آموزان به مدرسه نيامدن، آنها به د) 

 در ساختمان واژه هاي زير به ترتيب چند بن ماضي و چند بن مضارع ديده مي شود؟ –36
  »گفت وگو، جنب و جوش، افت و خيز، زد و خورد، رفت و آمد، جست وجو، گير ودار« 

 شش، هشتد)   هفت، هفت                               ج)   پنج، نهب)   هشت، شش                            الف)
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 وجود ندارد ؟در كدام گزينه مسند  –37
  باز پيغمبر بهار شوم.ب)   ديوان حافظ را به خوبي مي خواند. الف)
 يا رب تو از وي خشنود باش .د)   جمهوري اسالمي ميراث گرانبهاي اوست .ج) 

 با توجه به  عبارت زير كدام گزينه درست است؟ –38
وب و آب گوارا ، چرا زندگي مردمش چنين كوتاه است؟ آن مرد بزرگ پاسخ داد : ما زندگي شـهري به اين صفا ، با هواي خ « گفت : 

  » را با نظر ديگري مي نگريم، زندگي به خوردن و خفتن و راه رفتن نيست.
  دو ضمير پيوستة شخصي در اين متن وجود دارد .ب)   است .» حال« زمان فعل در جملة سوم  الف)
 واژة زندگي در همة جمالت نقش مفعولي دارد . د)    رد.اين عبارت پنج جمله داج) 

 بيشتر به كار رفته است؟» فعل ماضي سوم شخص مفرد« در كدام گزينه  –39
  او طبيعت را دوست داشت و مي كوشيد از زيبايي هاي آن لذّت  ببرد . الف)
  اگر اين وضع ادامه پيدا كند، دست و پاي سالم برايتان باقي نخواهد ماند.ب) 
  شبي مادرم از من درخواست كرد كه امشب سرد است ، نزد من بخسب .ج) 
 من در آخرين نقطة ديد كه اندك اندك صحرا از نظرم ناپديد مي شد، سرم را برگرداندم .د) 

 دارد؟ كمتريكدام گزينه با عبارت زير ارتباط معنايي  –40
  »ش افراد جامعه مي دانست و با علم بدون عمل مخالف بود.دكتر حسابي راه شكوفايي و استقالل كشور را در تالش و كوش« 

  قيمت هر كس به علم اوست .ب)   دو صد گفته چون نيم كردار نيست .         الف)
 به عمل كار برآيد به سخنداني نيست .د)   چون عمل در تو نيست ناداني           ج) 

 مفهوم كلّي كدام بيت درست است؟ –41
  گل گذر كرد / كمال همنشين در من اثر كرد (گذراندن عمر با خوشي و زيبايي )چو عمرم مدتي با  الف)
  تو را دانش و دين رهاند درست / در رستگاري ببايدت جست (دانش و دين، راه رستگاري)ب) 
  جهان جمله فروغ روي حق دان / حق اندر وي ز پيدايي است پنهان ( آشكار نبودن حقيقت در جهان)ج) 
 چه هست در دنيا /  با  خدا راز گفتنت امروز ( توصيه به راز داري)بهتر از هرد) 

  ؟نداردكدام گزينه مفهوم كنايه اي –42
    فتاد از پاي كرد از عجز فريادب)       از ضمير خاك مي گويند راز الف)
 فرزندان ما پارة جگر ما هستند .د)   بي بي از كوره دررفت و دادش بلند شد .ج) 

  مطالعات اجتماعي

 ذكر شده است؟»و سرمايه  منابع طبيعي ،نيروي انساني«عوامل توليد به ترتيب  ،در كدام يك از گزينه هاي زير –43
  كارخانه،كارفرما، سنگ آهن  د)  زغال سنگ ،مهندس،گازج)   جنگل،نجار، زمين      ب)   خاك،كارگر،جنگل                 الف)

 را مي آموزند. . . . . . . تعاوني مدارس مسئوليت پذيري دي و ادارهدانش آموزان با شركت در اجراي مراسم عبا –44
 اجتماعيد)   فرهنگيج)   مذهبيب)   اقتصادي الف)

 .حقوقدان هاي شوراي نگهبان  از طرف .............به مجلس معرفي مي شوند –45
 رهبرد)   قوه مقننه                       ج)   قوه مجريه                             ب)   قوه قضاييه                          الف)

 تابستان هاي  بسيار گرم و زمستان هاي ماليم، ويژگي كدام ناحيه آب و هوايي ايران مي باشد؟      –46
  معتدل و مرطوب خزريب)   گرم و شرجي سواحل جنوب                      الف)
 گرم و خشك داخليد)   معتدل و نيمه خشك كوهستاني           ج) 

 مناطق حفاظت شده ي ايران  است ؟      ءكدام يك از موارد زير جز –47
 دشت  قزوين                  د)   اشترانكوه در لرستان     ج)  زردكوه در زاگرس                       ب)   آب هاي خليج فارس                الف)

   تصوير مقابل بيانگر كدام يك از مفاهيم زير است؟ –48
    كاهش جمعيت ب)    رشد منفي جمعيت       الف)

   افزايش جمعيت د)   تعادل جمعيت                 ج)
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 .........   به جزمون براي انتخاب امام رضا (ع) به واليتعهدي خود بوده است أهمه موارد زير از اهداف م –49
    اجراي عدالت و قوانين اسالمب)      فريب دادن مردم   الف)
 نشان دادن عالقه به خاندان پيامبر(ص)د)     ترس از شورش مردم     ج) 

 ؟                                    نمي باشددرباره كاربرد موزه كدام گزينه صحيح  –50
  حفظ و نگهداري آثار تاريخي با ارزشب)   به نمايش گذاشتن وفروش آثار تاريخي                            الف)
 آگاهي دادن به مردم  درباره چگونگي زندگي  گذشتگاند)   مكاني براي مطالعه و تحقيق در رشته هاي مختلف    ج) 

 ها  گزينه صحيح را انتخاب كنيد؟     در مورد ويژگي هاي تمدن –51
    معماري -حكومت ب)     كشاورزي         -تقسيم كار  الف)
 توسعه قلمرو-اتقوانين و مقررد)     مهاجرت  -عقايد مذهبي  ج) 

 به پايان رسيد. چند سال از اين رويداد مي گذرد؟» ق.م« 550حكومت ماد در  –52
  2568 د)                2018ج)   1396ب)   1468 الف)

 رياضي

 ؟ نيست كدام گزينه درست –53
    ي هر عدد منفي از خودش بزرگ تر است .قرينه الف)

  مجموع دو عدد منفي ، عددي منفي است .ب)
      اگر ميانگين دو عدد صحيح منفي باشد ، هر دو عدد منفي هستند .ج) 
 داريم  -8عدد صحيح منفي بزرگ تر از  7فقط د) 

  ؟نيستقسمت مساوي تقسيم شده است. كدام رابطه درست  4به  ABرو پاره خط در شكل روبه –54
AE الف) BE DFب)    3 FB BE 2    

AEج)  BD
1 1
3 2

ADد)    EB AE  

دانيم هم نهشت اند و مي DEFو  ABCدو مثلث  –55 C F وAC DF و A D كدام گزينه درست است ؟  
 الف) B D   (بBC EF   (جAB EF   (دBC DE 

                       حاصل عبارت روبرو كدام گزينه است ؟ –56      ?       18 3 4 6 6  
 54د)   -54 ج)  -66 ب)  -60 الف)

 كم كرديم حاصل ، سه برابر آن عدد شد . آن عدد چند است ؟   5پنج برابر عددي را از   –57

8 الف)
5

5ب)    
8

  5 د)  8ج)   

 واحد داريم. در مرحله اول يك مربعي به ضــلع  –58
1
2

1، در مرحله دوم   كنيمآن را رنگ مي 
2

كنيم و رنگ ميرا باقي مانده شــكل 

  دهيم ، در آخرين مرحله چه كسري از شكل رنگي است؟همين كار را تا مرحله ششم ادامه مي

127 الف)
128

64ب)    
63

63ج)   
64

31د)   
32

 

 ي عبارت روبرو كدام است؟ ساده شده –59  ?a a   2 7 4 8  
a الف) 2 aب)    1 2 aج)   15 2 aد)   1 2 1 

 است؟  نادرستكدام عبارت  –60
    ب.م.م هر دو عدد شمارنده ك. م.م آن دو عدد است . الف)

 هيچ عدد زوجي، عدد اول نيست. ب)
     بي شمار مضرب مشترك دارند .  21و  14دو عدد ج)
  است  1برابر عدد دو عدد طبيعيمشتركترين شمارندهكوچكد)

A C D E B

F



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

 دهيم تا استوانه اي پديد آيد . حجم استوانه چقدر است ؟ مستطيل روبرو را حول عرض آن دوران مي –61
  

     54ب)    486 الف)
  15د)     324ج) 

روبروي آن به شكل             است . حجم اين جسم حداقل از  ديدايم كه سـانتي متر حجمي را ساخته  1با مكعب هايي به ضـلع   –62
 متر مكعب است؟  چند سانتي
 12د)   4ج)   6ب)   8 الف)

  ؟  ت روبرو برابر با كدام گزينه استحاصل عبار –63 
 

,
?

, ,


30 50
9 4 7

  

 75د)   15ج)   50ب)   150 الف)

مقدار عددي عبارت جبري  –64 x x  3 4 7 x به ازاي  3  35 : برابر است با  
 39د)   35ج)   31ب)   -31 الف)

  شود؟درجه كدام شكل مي 180و با زاويه  Aي رو حول نقطهدوران يافته شكل روبه –65
  
  

  د)   ج)   ب)      الف)
  
 

 به صورت مجموع دو عدد اول نوشت؟   تواننميكدام عدد را  –66
 8د)   41ج)   12ب)   31 الف)

 علوم تجربي

ــرد؟ در    –67 ــود يا يك ليوان آب س ــكر، دريك ليوان آب گرم زودتر حل مي ش ــق ش اينجا كدام علي مي خواهد بداند كه يك قاش
 مهارت يادگيري علي سنجيده مي شود؟

 مشاهدهد)   اندازه گيري                      ج)             طبقه بنديب)   اجراي آزمايش                 الف)

انعطاف ناپذير))   - كدر -نارسانا  -زهرا جسـمي را در كيف خود دارد و براي همكالسـي هايش ،  ويژگي هاي آن  را ((شكننده    –68
 معرفي  مي كند تا آنها تشخيص دهند. به نظر شما جسم مورد نظر زهرا  چيست؟ 

    ليوان يكبار مصرف      ب)     قاشق فلزي       الف)
 ليوان سفاليد)     شيشة عينك              ج) 

 كدام منطقه براي تشكيل سفره هاي آب  زير زميني تحت فشار مناسب تر است؟ –69
    زمين هاي آبرفتيب)     يابان ها و دشت هاب الف)
 نواحي كوهستانيد)     زمين هاي آهكيج) 

 ندارد؟ضخامت اليه آبدار به كدام عامل بستگي  –70
    جنس خاك منطقهب)     مقدار برداشت آب الف)
 ميزان بارندگيد)     مواد محلول در آبج) 

 ساختاركدام ماده با بقيه فرق دارد؟ –71
  طال د)  اكسيژنج)   كلرب)   گوگرد الف)

  شود؟آب بيشتري جاري مي ،با توجه به نمودار مقابل، روي كدام خاك –72
    Bب)     A الف)
 .هرسه برابرندد)   Cج) 

 
 

A
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 5گرم جرم دارد.  A ، (12 سانتي متر مكعب از مايع(  12) داريم كه در يكديگر حل نمي شـوند.    C) و A ) ،( B) سـه مايع (   –73
گرم جرم دارد. اگر سه مايع را در يك ظرف بريزيم،  C ، (15سي سي از مايع ( 20گرم جرم دارد.  6)، B سانتي متر مكعب از مايع( 

 كدام گزينه طرز قرار گرفتن آنها را صحيح نشان مي دهد؟
 
  د)  ج)   ب)      ف)ال

  
 ياها در برابر آلودگي موثرتر و عملي تر است؟كدام يك از راه هاي زير براي محافظت از در –74

  به كار گيري فيلترهاي تصفية مواد آلوده كنندهب)   عدم استفاده از سموم دفع آفات                       الف)
 استخراج نكردن نفت از كف درياهاد)   استفاده نكردن از كشتي هاي نفت كش                        ج) 

  گرمي، 50عدد تخم مرغ آب پز  4به همراه    لواش، نان گرم 100 خوردن احمد با –75
 كيلوژول انرژي دريافت مي كند؟ چند 

    325ب)     1425 الف)
 2400د)   3250ج) 

 انرژي تجديدپذير، كدام منبع از نظر ذخيرة انرژي خورشيد منحصر به فرد مي باشد؟ در ميان انواع  منابع –76
 سوخت زيستيد)   بادج)   امواج درياب)   برق آبي الف)

  ) از ارتفاعي رها شده و پس از برخورد با قطعه چوب  Aمطابق شكل توپ ( –77
 سانتي متر جابجا مي كند. در اين عمل .....  20آن را         

  انرژي پتانسيل گرانشي به انرژي پتانسيل شيميايي تبديل مي شود. ف)ال
  انرژي پتانسيل گرانشي به انرژي حركتي تبديل مي شود.ب) 
  انرژي پتانسيل شيميايي به انرژي پتانسيل گرانشي تبديل مي شود.ج) 
 انرژي جنبشي به انرژي پتانسيل شيميايي تبديل مي شود.د) 

ي گيرتواند حاصل اندازههاي زير ميبريم. كدام يك ازگزينهكار ميگيري حجم مايعي بهرا براي اندازه 3cm 6اي به حجم پيمانه –78
 با اين پيمانه باشد؟

 32د)   26ج)   24ب)   16 الف)

 ماده اصلي بشقاب چيني و ليوان شيشه اي موجود در منزل شما ، به ترتيب از چه ماده اي تشكيل شده اند؟ –79
 آهك -رس د)   ماسه -آهك ج)   رس -ماسه  ب)  اسه                     م -رس الف) 

 نمي باشد؟منشاء كدام منبع بطور مستقيم از انرژي خورشيد  –80
 سوخت زيستيد)   زمين گرماييج)   باد ب)  زغال سنگ الف)

  
  

  

     
              

                
               

        

 
 

  
 

  برگرم) كيلوژول(انرژي خوراكي
  11 لواش نان

  5/6  تخم مرغ آب پز



                    

   
                 

                

                        
 

                      

                       

                     

                 

           

  
           

 

 

 
 

     
              

                
               

        

 
 

  
 




