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 قرآن

  هاي زير صحيح است؟معناي كدام گروه از واژه -1
  : پاك ومنزه سبحان: تسبيح ، َسبِّحالف) 

 : كاراَمر: آرام، َمهدب) 
  : بي خبرجاهل: اي مردم، یا اَیُّهاج) 
  : نزد لَُدن : آمد براي،جاءَ د) 

  آمده است؟» اَنَّ « در كدام عبارت قرآني كلمه هم معني با  -2
ا اِلهکُم اِلٌه واحدٌ ب)    کَذلَِک نُنِجی املُؤمنینَ الف)    امَنَّ

  قاَل لََقد کُنُتمد)   لََعلَّکُم تَعَملونَ ج) 
  تر معني شده است؟كدام تركيب قرآني  صحيح -3

  : از هر ميوه ِمن کُلِّ الثَّمراتالف) 
  : پس ندا آمد در تاريكي هاَفَناَدی ِفی الظُّلاُمِت ب) 
  : بوديم به او دانا کُّنا ِبه عالِمینَ ج) 
  : گفت براي پدرش قاَل ِالَبیهِ د) 

  ؟        شودبا كدام گزينه كامل ميزير عبارت قرآني  -4
  »: او كسي است كه شب و روز را آفريد. اللَّیَل َو النَّهارَ  . . . هو الَّذی .« 

    َخلََق ب)     َجَعَل الف) 
  خالَِق د)     طُلوعج) 

  يكسان ترجمه مي شود؟» الم «در كلمات كدام گزينه ، حرف  -5
    َألیات، لِالِنسانب)     لَکُم، لِلتَّقویالف) 

   لَهم، لََسمیعد)     َالَجر، لَِقومج) 

  است؟ نشدهدر ترجمه عبارت قرآني زير كدام كلمه صحيح ترجمه  -6
  » : و شريك نمي كند با بندگان، پروردگارش هيچ كسي را. ِبِعباَدِة َربِّه اََحداً الیُرشُِک  وَ « 

    ال یُرشکب)     بعبادةالف) 
  َربّهد)     اََحدج) 

  ؟نداردهاي قرآني با عبارات ديگر ارتباط مفهومي كداميك از عبارت -7
    رزُق َربَّک َخیٌر َو اَبقی) 2    َربَّنا اتِنا ِمن لَُدنَک َرحَمة) 1
  ذلَِک ِمن َفضِل هللاِ ) 4    دوا ما عملوا حارضاً جَ وَ ) 3

  4د)    2ج)    3ب)    1الف) 
        باشد؟م عبارت قرآني ميبيانگر ترجمه كدا زير مصرع دوم شعر -8

  »نيكوتر كيست بدانيد تا  زمين زيور بر نهاديم ما«
لوةب)   الَّذیَن یَعملوَن الّصالحاتالف)      َوأُمر اَهلَک ِبالصَّ

 َفلَیعَمل عَمالً صالَِحاً د)   لَِنبلَُوُهم اَیُُّهم اَحَسُن َعمالًج) 



 2  هفتمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهپانزدهمين دوره مسابقات علمى دانش

  هاي آسمانيپيام

  انتخاب كنيد.گزينه متفاوت را  -9
    مدفوع گاو ب) ادرار و    الف) ادرار و مدفوع موش

 .ريخته باشد كه روي زمين د) خون گوسفند    رطوبت سگ و ج) مو

ــاني كه . (ص)پيامبر -10  در روز قيامت هنگامي كه به مالقات من بيايند آنها را با . . . . . . . . . . فرمودند : كس
  برم.خود به بهشت مي

    الف) به نمازهاي پنج گانه اهميت بدهند.
  .ب) پيوند خود را با خويشاوندان محكم كنند

    د.نامانتها را به صاحبانشان برگردان ج) خيانت در امانت نكنند و
  نيازمندان كمك كنند.د) صدقه پرداخت كنند و به 

  ما دارد؟ »زيان  آگاه بودن خداوند از سود و «ني، اشاره به آكدام يك ازعبارات قر -11
    »َمن جاَء بـِالَحَسَنة َِفلَُه َخیٌر ِمنها «الف) 

  »بیَن یـَقولوَن َسالٌم َعلَیکُم ...َتوفاُهُم الـَمالئِکَُة طَیِّ ـتَ الَّذیَن «ب) 
    ...»تَکرَهوا َشیًئا َوهـَُو َخیٌر لَکُم وَ َوَعسی اَن « ج) 
الَة تـَنهی َعِن الَفحشاِء َو الـُمَنکَرِ «د)     »..اِنَّ الصَّ

  را عالمت بزنيد. نادرستي گزينه -12
صورت، نماز  يندر ا و ركوع برگردد به يدبا ،موم به اشـتباه سـر از ركوع بردارد وامام در ركوع باشـد   أاگر مالف) 

  .شود يباطل نم
  .  . . . ، ركوع، سجود،، قنوتبه ترتيب : حمد، سوره ب) نحوه قرائت ركعت دوم نماز جمعه،

  بخوانيم. توانيم يك حمد تنها،ج) در ركعت چهارم نماز عصر مي
  .كندشروع مي (ص)صلوات بر پيامبر د) امام جمعه هر دو خطبه را با ستايش خداوند و

  . . . عبارت است از .» مرحله علم«آخرين  ،سالمبا توجه به حديث گرانقدر پيامبر ا -13
    آموزش به ديگران ب)    الف) عمل به آن

  د) گوش فرا دادن    ج) به خاطر سپردن
   . . . . . . . . . . گزينه جزه بهاي زير در رابطه با حجاب داشتن، صحيح است ي گزينههمه -14

  نيست. كافى جامعه سالمت براى تنهايى به پوشش حفظ الف)
  .كنند رعايت عفت را و حيا خود، گفتار و رفتار با بايد زن چه و مرد ب) چه

  داند. مى حرام مي اندازد، گناه به را زنان يا مردان كه برخي از كارها اسالم، دين ج)
  .است حرام ،كند جلب انسان سوى به را نامحرمان توجه كه رفتارى هر د) انجام

  ند. كندانش عبادت مي برتر از كساني مي دانستند كه بدون علم و را . . . . . . . پيامبر اكرم (ص)، همواره . -15
  د) متقين  مؤمنان ج)  جوانان ب)  عالمان الف)

  كدامند؟ ،شوندمي آن از پس زندگي و مرگ آساني باعثطور كلي كارهايي كه به  -16
    ب) صدقه دادن به نيازمندان    نيكي به پدر و مادر الف)

  د) ترك محرمات و انجام واجبات    در دنياج) خوش اخالقي 
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  با كدام يك از كالم معصومين ارتباط دارد؟ »ماند خورشيد پشت ابر نمي «ضرب المثل  -17
  پشيماني. عاقبت دروغگويي حسرت و الف) عاقبت راستگويي نجات است و

  اعتماد نكن.   ،كندب) در دوستي كسي كه به عهد خود وفا نمي
گرنه بدون آنكه خودت بداني به همنشيني با  را امتحان كن و را به دوسـتي برگزيني، او  ج) پيش از آنكه كسـي 

    .يشوبدان گرفتار مي
  .رودكسي كه كارهاي خود را بدون بينش انجام دهد مانند اين است كه به بيراهه مي د)

  كدام گزينه در مورد شرايط مرجع تقليد، صحيح بيان شده است؟ -18
    يعني از گناهان دوري كند. اعلم باشد : الف)

  تر باشد.ب) مسن
    .ج) عادل باشد : يعني از ساير مجتهدان داناتر باشد

  د) زنده باشد.

  عربي

 در كدام گزينه هر دو واژه ي مشخّص شده، درست ترجمه شده است؟ -19
  اينجا) -(كيف .ُهناکَ ؟ الَْحقيَبةُ أَيَْن الف)
 باال رفتيد) -(برادران الَْجَبَل؟ َصِعْدتُم، َهْل اْإلِْخَوةُ أَيَُّها ) ب

  پدربزرگم) -(نشناختم .َجدََّصْوَت  ماَعرَْفُت ج) 
ُک د)  َبکَةِ ِفی  َوَقْعنَ اَْألَْس   تور) -(انداختند .الشَّ

  دارند؟ مفهوميها  با يكديگر ارتباط در كدام گزينه تمامي واژه -20
    لاِمذا -ِألَنَّ  - لَِمنْ  ب)  َحَصدَ  –َفّالح  -َزَرَع الف) 

  ِحوار - لِسان –ُغرَْفة  د)    سوق – کََتَب –رِسالَة ج) 
  است؟نادرست در كدام گزينه واژه هاي مترادف يا متضاد  -21

  َقبيح≠ َرَجَع، َجميل≠ َذَهَب ب)  َذکَرَ ≠ َخلْف= َوراء، نَِسیَ الف) 
  کَبري≠ِصَغرَحزين= خائِف، د)   نِهايَة≠ َعلَْيَک، ِبدايَة≠ لَکَ ج) 

  ترجمه ي كدام عبارت درست است؟  -22
  تو از مادر چه چيزي پرسيدي؟؟ ماذا َسأَلَْتِک اْألُمُّ الف) 

ْيفاِن واِقفاِن َجْنَب الْباِب  ب)   : اين مهمانان روبروي در ايستاده اند.ٰهذاِن الضَّ
  آيا باغشان پر از درختان انگور است؟   ؟ َهْل بُْستانُُهْم َمْملوٌء ِبأَْشجاِر الِْعَنِب  ج)
  كارش را شروع كرد ولي او جدي نبود.: بََدأَ ِبالَْعَمِل َولِٰکنَُّه ماکاَن ُمِجّداً د)

  كدام گزينه درست است؟ -23
    کَثريُ الْکَالمِ  ← ِمْن ِصفاِت الُْمْؤِمنِ الف) 

  اَلَْمکَْتَبةُ  ← َمکاٌن لِِرشاِء الْکُُتِب ب) 
    اَلُْمداراةُ  ← الَْعْيِش فيهاَسالَمُة ج) 
  اِثْناَعَرشَ  ← َعَدُد ُشهوِر الَْفْصلِ د) 



 4  هفتمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهپانزدهمين دوره مسابقات علمى دانش

  ؟نداردبا عبارت فارسي مقابل آن ارتباطي حديث مفهوم كدام  -24
  (بادوستان مروت، با دشمنان مدارا) .َعداَوُة الْعاِقِل َخرْيٌ ِمْن َصداَقِة الْجاِهلِ الف) 

  .(چو ايران نباشد تن من مباد)ُحبُّ الَْوطَِن ِمَن اْإلِميانِ ب) 
َجِر ِبال مَثَرٍ ج)    .(عالم بي عمل به چه ماند؟ به زنبور بي عسل)اَلْعالُِم ِبال َعَمٍل کَالشَّ
کوُت د)    . (جواب ابلهان خاموشي است.)ُربَّ کَالٍم َجوابُُه السُّ

  سؤال كدام گزينه با متن زير متناسب است؟ -25
  »الَْبْيِت،ُهَو أَکََل ُرّماناً ثُمَّ َذَهَب إِلَی ُغرَْفِتِه َو َجلََس َعلَی الْکُرْسیِّ َو َقَرأَ ُدروَسُه.َوَصَل صاِدٌق إِلَی «

    ؟کَْم ِکتاباً َقَرأَ صاِدٌق ب)     ؟لاِمذا أَکََل صاِدٌق رُّماناً  الف)
   ؟ أَيَْن َقَرأَ صاِدٌق ُدروَسهُ د)   ؟ کَْيَف َقَرأَ صاِدٌق ُدروَسهُ ج) 

  با بقيه فرق دارد؟ » ما« كدام گزينه ترجمه ي كلمه ي در -26
    ما َخلَْقَت ٰهذا باِطالًب)     ما تِلَْک َعلَی الَْجَبلِ الف) 

  ما هَي الَْحقيَقةُ د)     ما ُهَو َحْوَل الَْبْيِت ج) 
  با توجه به نمونه، فعل كدام گزينه درست ترجمه شده است؟ -27

    : شنيديَسِمْعَت أَيَُّها الطّالُِب  ← : شنيدَسِمعَ ) الف
  : ساختيدَصَنعوااَلرِّجاُل  ← : ساختَصَنعَ ب) 
    نگاه نكردند :مانَظَرْتُمْ أَنُْتْم  ← : نگاه كردنَظَرَ ج) 
  : پذيرفتمَقِبلْناأَنَا َو أُْختي  ← : پذيرفتَقِبَل د) 

  مناسب است؟، براي جاهاي خالي عبارت زير به ترتيبهاي كدام گزينه واژه -28
.........ِفی الُْمسابََقِة َو .........َفرِْحنا ِجّداً.«   »قاَل الْوالُِد:....... أَننُْتَّ

    نَْحنُ  -نََجْحِت –يا فاِطَمُة ب)   أَنُْتام –نََجْحُتْم  -أَيَُّها الَْولَدُ الف) 
  أَنَا -نََجْحنَ  –أَيَُّتَها الَْبناُت د)     نَْحنُ  -نََجْحنُتَّ  -يا بَنايتج) 

  ادبيات فارسي

  معني واژگان در كدام گزينه درست است؟ -29
  و تفكّر همراه كنيم . (بردباري) تأملالف) نيروي جواني و شادابي را با 

  كهنه و ساده اي كف حجره را پوشانده بود. ( نوعي فرش )گليم ب) 
  را براي سنگ مي خواندم دلش آب مي شد. ( داستان ) روضهج) اگر اين همه 

  چشمك مي زد. ( پنهاني ) موذيانهد) بعضي اوقات با چشم نارنجي رنگش 
  جاهاي خالي عبارت زير به ترتيب با چه واژه هايي كامل مي شود؟ -30

ــي  مي . . . . خوانم زبان به .دلپذير به اين زبان مي . . . . هر وقت نظم و .« ــايم  و هرگاه مي بينم زبان فارس   گش
  »خطري بر آن وارد آمده است غمگين مي شوم. و . . . . شده و . . .. .  . .

  ب) نثري، تحصين، خار، خطشه  ، خوار، خدشه، تحسينالف) نصري
  د) نصري، تحسين، خار، خدشه  ، تحسين، خوار، خدشه) نثريج
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  . . . . . . . جز گزينةبه نويسندة همه آثار درست است  -31
    الف) امام خميني : اميرحسين فردي

  اعتصامي : محمدحسن حسينيب) پروين 
    ج) علّامه جعفري : محمد ناصري

د) مثنوي معنوي : جالل الددين محم  
   . . . . به جز گزينةهمة گزينه ها از نظر نگارشي درست است  -32

    الف) بعضي از كتاب ها پرحرف اند ولي حرفي براي گفتن ندارند.
  .ب) دانش آموز و معلّم  در كالس متن زيبايي نوشتند

  ج) كودكان وقتي در شور و شادي بازي غرق شدند، غذاخوردن را فراموش مي كنند.
  .هايي از نبوغ در فرزندشان هستاز پدر و مادرها فكر مي كنند رگهد) بسياري 

  در گروه واژه هاي زير، چند جفت واژة هم خانواده ديده مي شود؟ -33
  » ، عبادت/منظم ، منظومه/ مونس ، انس / جذّاب ، جذبهصبر، بصيرت / نقاط ، منطقه/ حريم ، حرم/ تبعيد « 

    ب) پنج    الف) چهار
  د) هفت    ج) شش

  ؟است ادرستكدام گزينه ن -34
    .هم آوا هستند دو واژة » جرئت و جرأت«الف) 

  ظي مي شوند.در گفتار دچار تغييرات تلفّ» اجتماع  و مجتبي«ب) 
    معناي نهادن است.گزاردن به معناي ادا كردن و گذاردن به  ج)

  هاي نگارشي را رعايت كنيم.د) بهتر است هنگام نوشتن امال، نشانه
  ؟شودديده نميدر شعر زير كدام آراية ادبي  -35

  شدش گيتي به پيش چشم تاريك  نمودش بس كه دورآن راه نزديك  
  ز شاخي مادرش آواز در داد  فتاد از پاي كرد از عجز فرياد  
  ز نوكاران كه خواهد كار بسيار  ست و دشوارتو را پرواز بس زود ا  

  د) تضاد  ج) كنايه  ب) تشبيه  الف) تشخيص
  در كدام گزينه نقش دستوري واژة مشخص شده، متفاوت است؟ -36

  ه بر هم نبسته.ديدالف) شبي در خدمت پدر نشسته بودم و همه شب 
  با خواهش مادر برايم دشوار بود، پذيرفتم. مخالفت ب)

  به چه كارت آيد؟ چراغج) يكي او را گفت : تو كه چيزي نمي بيني 
  در آن خشك شده بود. خوند) آن دست كه زير سر مادرم بود ، 

  مرجع ضمير در كدام گزينه، درست نوشته شده است؟ -37
  )هاالف) پروين و سروده هايش بسيار شگفت انگيز بودند و مورد تحسين شاعران قرار مي گرفتند .(سروده

  در خانه اش را به بيتي از سعدي آراسته بود.(خانه)عر و ادب تا اندازه اي بود كه سرب) دل بستگي استاد به ش
  آموزان)، زنگ تفريح ميان دانش آموزان مي رفت و با آنان گفتگو مي كرد.(دانشج) شهيد رجايي

  شنيد.(مصطفي)د) مصطفي به طرف پيرمرد رفت، هرچه جلوتر مي رفت صداي او را بهتر مي 
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  با توجه به عبارت زير ، كدام گزينه درست است؟ -38
گرفت و بر خاست و هر دو را در بر ميآورد و از سـجده بر مي حضـرت محمد (ص) به آرامي آنان را پايين مي «

  »زد.صورتشان بوسه مي
    مي باشد.» خيز« الف) بن مضارع فعل جملة دوم

  ي دارند.ب) در اين عبارت پنج كلمه نقش متمم
    ج) زمان يك فعل مضارع است و سه فعل ديگر ماضي هستند.

  . نداردد) در اين عبارت نقش دستوري مسند وجود 
  به درستي بيان شده است؟»  زندگي همين لحظه هاست « مفهوم كدام جمله با توجه به درس  -39

    الف) خوشي واقعي، خنده هاي  زياد و خوش گذراني است.
  آن است كه در جست وجوي دانش و يا كار مفيد بگذرد.ب) زندگي واقعي 

  ج) دائماً بايد درحال كوشش باشيم و راحت و آرام را بر خود حرام كنيم.
  ايم.د) وقتي به تماشاي رودخانه مي نشينيم، وقت خود را تلف كرده

  مفهوم كدام گزينه با بقيه ارتباط معنايي كمتري دارد؟ -40
  صحبت مردانت از مردان كند    ندان كندالف) نار خندان باغ  را خ

  كمال هم نشين در من اثر كرد    ب) چو عمرم مدتي با گل گذر كرد
  كه زان صحبت رسي هر دم به محنت    ج) مكن با اهل جهل اي يار صحبت
  پي نيكان گرفت و مردم شد  د) سگ اصحاب كهف روزي چند

  مفهوم قسمت مشخص شده در كدام گزينه درست است؟ -41
  به نزد نبي و وصي گير جاي(خانة ديگر)  ديگر سراياگر چشم داري به الف) 

  و روحم چنان غرق فهميدن بود كه از هيجان مي لرزيد.(دل از دست مي دادم) دل مي دادمب) 
  سرو نباشد به اعتدال محمد(ص)(شكوه و قدرت)  محمد جمالج) ماه فرو ماند از 

  آرزو مي كنم.(عزيزان) نور چشماني شما سعادت را برا سالمت و ) از خداوند تعالي،د
   . . . . . به جز گزينةها درست است مفهوم همة گزينه معني و -42

كند كه سرنوشتش (خدا آن ملتي را ارجمند ميبنوشتخويشدستبهتقديرشداد/كهسروري ملّتي راالف) خدا آن
  را با دست خودبنويسد.)

ــم ، مهر/ آن مهر بر كه افكنم، آناز تو و بردارم از تو ب) گر بركنم دل دل كجا برم؟(اگر من به تو عالقه مند نباش
  عالقة خود را به چه كسي نشان دهم و به چه كسي دل ببندم ؟)

ج) همه عالم تن است و ايران دل /  نيست گوينده زين قياس خجل(تمام دنيا مانند تن انسان است و ايران مانند 
  ه شرمنده نيست .)قلب است ،گوينده از اين مقايس

گذرد، گفت:عمر من به سرعت ميروم بشـنو صداي پاي من(عقربة ساعت مي گفت عمر/ ميد) با زبان عقربك مي
  صداي پاي من را بشنو.)
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  مطالعات اجتماعي

  كند؟در شرايط عادي، كدام سازمان براي صلح، دوستي و حفظ محيط زيست تالش مي  -43
  سازمان حفاظت از محيط زيستب)     الف) جمعيت هالل احمر

  ها، مراتع و آبخيزداريد) سازمان جنگل  ج) سازمان ميراث زيستي جهاني
  امروزه، علت اصلي توليد زباله به مقدار زياد چيست؟ -44

    هاتوجهي دولتب) بي    گراييالف) مصرف
  د) ناآگاهي مردم     ج) توليد انبوه صنعتي

  باشند؟هاي ايران ميهاي بلند كدام كوهترتيب از قله هاي سبالن، دنا و بينالود بهقله -45
      آذربايجان –البرز  -الف) خراسان 

  خراسان –البرز  -ب) آذربايجان 
    خراسان –زاگرس  –ج) آذربايجان 

  آذربايجان -زاگرس  –د) البرز 
  .است مترميلي . . . . . . . حدود ما كشور ساالنه بارش ميانگين -46

    مترميلي 260 )ب    مترميلي 230الف) 
  مترميلي 310) د    مترميلي 290) ج

  باشد؟در ارتباط با گردشگري كدام گزينه صحيح مي – 47
  گيرند.در گردشگري تاريخي، آثار  و ميراث جهاني  بيشتر مورد توجه قرار مي -1
  هاي گردشگري در مقام دهم جهان قرار دارد.ايران از نظر جاذبه -2
  شود.طور دائم، گردشگري محسوب ميحل اقامت و كار بهسفر و ترك م -3
  شوند.هاي گردشگري ديده ميها) در نقشهمراكز تاريخي، مراكز خريد و فضاي سبز (پارك -4

     4و  2ب)      3و  1الف)  
    4و  1د)     3و  2ج) 

  ؟نمي باشدكدام گزينه صحيح  -48
  .شودمي گيرياندازه باد و سرعت وزش  ميزان دما، بارش، جهت  هواشناسي الف) در ايستگاه

  .هاي شرقي آن استب) بيشتر بارندگي ناحيه خزري، در قسمت
  .دارد وجود بارندگي سال هايماه تمام خزري، در معتدل ناحيه ج) در

  هاي ناحيه كوهستاني خشك است.د) تابستان
ط به ايران باستان، به ترتيب مربوجنگاوران، نخستين امپراتوري جهان، شكست سلوكيان و آخرين حكومت  -49

 ؟شودهاي ايران باستان مييك از سلسلهكدام
    ساسانيان -اشكانيان  -هخامنشيان  -الف) اشكانيان 

  ساسانيان -اشكانيان  - مادها -ب) هخامنشيان 
    اشكانيان -ساسانيان  -هخامنشيان  -ج) اشكانيان 

  ساسانيان -اشكانيان  -مادها  -اشكانيان د) 
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  ؟نداردها رابطه وجود بين كدام گزينه -05
    داريوش –ب) نقش رستم     ليدي –الف) تركيه 

  عراق  -د) بابل   غربيآذربايجان –لو ج) تپه حسن
  با يكديگر ازدواج كنند؟ توانستندنميها ي ساسانيان كدام گروهدر دوره -51

    الف) موبدان و فرماندهان نظامي
  وران و كشاورزانب) پيشه

      دبيران و بازرگانان ج)
  د) بازرگانان و دامداران

  :باشدمي جهانيان به فرهنگ ايران هديه -52
    نقاشي مينياتوري )ب    الف) انقالب اسالمي

    نوروز )د    زبان فارسي )ج

 رياضي

حاصـــل  تواندنمييك از اعداد زير بگذاريم. كدام –توانيم عالمت + يا ها ميدر عبـارت زير به جاي مربع  -53
  5  2  1  8      عبارت باشد؟

  -10 ب)  10 الف)
    صفر د)  -20 ج)

                      كدام گزينه است؟زير شده عبارت جبري ساده -54
( ) ( ) ?x x x x x      2 3 13 30 1 

x الف) 61 xب)  30  30  
xج) 30  (دx 121 30   

)در تساوي -55 , )a 4  قرار بگيرد؟ aتواند به جايمي 100چند عدد طبيعي كمتر از 1
  25 ب)  50 الف)

    24 د)  49 ج)
nتواند قرار بگيرد تا نابرابري مي nچند عدد طبيعي به جاي  -56 4   درست باشد؟6

  2 ب)  1 الف)
    20 د)  19 ج)

  محل محاسبات رياضي
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aمقدار عددي عبارت -57 b a b 3 2 aبه ازاي 22 1  وb  2 :برابر است با 
    7 د) -5 ج) -9 ب) 11 الف)

xدر تساوي  -58 y
x y

 


 
2 3 1

14
 كدام گزينه است؟xمقدار 

  17 ب)    11 الف)

17 ج)
2

    صفر د)  

  گستره يك منشور به شكل مقابل است، حجم آن چقدر است؟ -59
  42  الف)

  84 ب)
  49  ج)
  14 د)

  

ABبردار -60
 

  
 

2
3


Aرا از نقطه    

  
 

4
ايم، مختصات قرينه اين بردار نسبت به محور عرض رسـم كرده  1

 كدام است؟

) الف 
 
 

2
ب)     3 

  

2
3    

ج)  
  

2
د)     3 

 
 

2
3  

Aشخصي روي صفحه مختصات در نقطه  -61  
  
 

100
واحد به سمت شمال، سپس  50ايستاده است. او ابتدا  0

برسد. مجموع طول و  Bكند تا به نقطه واحد به سمت جنوب حركت مي 24واحد به سـمت غرب و در انتها   20
  كدام است؟ B ينقطهعرض 

  146د)   154 ج)  106 ب)  194 )الف
  محل محاسبات رياضي

  
  
  
  
  
  
  

3 

4 

7 
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 گزينه درست است؟كدام -62
) الف     31 2 2 2 1 2      

ب)      
 

0
412 3

5
    

    تر از مجذورش باشد.اش كمعددي وجود ندارد كه مكعبج) 
د)  ab ab 33  

  است. ب.م.م اين دو عدد كدام است؟ 144و حاصلضرب آن دو عدد،  72 ،ك.م.م دو عدد -63
    4ب)     2) الف
  16د)     8ج) 

 است. اختالف اين دو عدد داراي چند شمارنده است؟ 99مجموع دو عدد اول  -64
    3ب)     2) الف
  5د)     4ج) 

Aبه صورت  ABCمختصـات سه راس مثلث   -65
 

  
 

3
2  ،B  

  
 

0
Cو  2

 
  
 

3
باشد. اين مثلث را مي 4

ايجاد شود.  DEFدهيم تا مثلث درجه دوران مي 90هاي ساعت به اندازه حول مبدا مختصـات و در جهت عقربه 
  برابر است با :  DEFمساحت مثلث 

    6ب)     3) الف
  8د)     5ج) 

  ر است با : براب xاند. اندازه زاويه االضالعدو مثلث متساوي CFDو  BECمربع و  ABCD زيردر شكل -66
    درجه 60) الف
    درجه 30ب) 
    درجه 35ج) 
  درجه 45د) 

  محل محاسبات رياضي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

x F

DA 

B C

E 
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 علوم تجربي

  از نظر منشاء انرژي، كدام منبع تجديد پذير، با بقيه متفاوت است؟  -67
    ب) زمين گرمايي    الف) هسته اي

  د) موج دريا    ج) برق آبي
  تر است؟هاي آزاد در كدام منطقه عميقسطح ايستابي در سفره -68

  الف) در نزديكي ساحل درياي خزر كه عمق چاه كم است.
  زياد است. ي آن نسبتاًي فريدن كه ميانگين بارندگي ساليانهب) دشت هاي منطقه

  ي خوروبيابانك كه رطوبت درون خاك كم است.ج) دشت هاي اطراف منطقه
  ي نفوذناپذير زيرين به سطح زمين نزديك است.ي سگزي كه اليهدر منطقهد) دشت همواري 

ــتر     -69 ــان از بقيه بيش ــرهاي زير، با دريافت مقدارگرماي يكس ــبت ميزان افزايش حجم كدام يك از كس نس
  است؟(مقادير مواد با هم برابر است)

اكسيژنالف) 
پالستيكب)     نيتروژن

    كائوچو

الكلج) 
الكلد)     شيشه

  آب

  انجام مي شود. . . . . . . آزمايش در زماني مجموعاً الزم است و . . . . . . و . . . . ي توپ شيطونك .براي تهيه -70
      كوتاه –آب  الف) بوراكس و
  كوتاه –چسب چوب  ب) بوراكس و
    طوالني –چسب چوب  ج) بوراكس و
  طوالني –آب  د) بوراكس و

  ؟نيست كدام گزينه صحيح -71
  ي هدايت پذير از راه دور است.همان پرندهالف) پهپاد 

  ب) اغلب فناوري ها در كنار فوايد،معايبي نيز دارند.
  ج) ويژگي كنجكاوي، انسان را به دانستن وكشف دانش سوق مي دهد.

  ي فعاليت مشترك دانشمندان همان علم است.  پيشرفت سريع علم نتيجه د) همواره موفقيت و
روسـيه در اثر شـكسـتگي پوســته زمين تشــكيل شده است.نحوه ي تشكيل اين    درياچه بايكال در كشـور   -72

  ؟مانند كدام درياچه در ايران است درياچه
    ب) مازندران    الف) سبالن
 د) چيتگر تهران    ج) اروميه

هاي يك كيلوگرمي اســـت، كدام يك از موارد زير گيري جرم بـا ترازويي كه داراي وزنه ي انـدازه نتيجـه  -73
  باشد؟تواند مي

    كيلوگرم 6ب)     كيلوگرم 5/4الف) 
  كيلوگرم 6/5د)     كيلوگرم 1/12ج) 
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جايي برابر جابه A ، 4اگر ميزان جابه جايي جســم  كنيم.را با نيروي يكســان جابه جا مي  Bو  Aدو جســم -74
اتالف  است؟(از Aچند برابر كار انجام شده بر روي جسم  Bباشد، نسبت كار انجام شده بر روي جسم  Bجسم 

  انرژي صرف نظر كنيد)

1ب)      1الف) 
4

    

    2د)       4ج) 
 ؟ندارد ي اقتصادي چندانيصرفههاي زير، احداث كدام يك از نيروگاه -75

    الف) نيروگاه زمين گرمائي در مشكين شهر
  ب) نيروگاه برق آبي در كوير ورزنه

      ي منجيلج) توربين بادي در دره
  ي كوير طبسصفحات خورشيدي در منطقهد) 

درجه ســـانتي گراد  80درون چهار فنجان هم شـــكل با جنس هاي متفاوت ، مقدار مســـاوي آب با دماي  -76
  اند؟به ترتيب كدام   Dو  A هاي فنجان شود.آب با تبادل انرژي گرمائي با محيط خود سردتر مي ريزيم،مي

  چيني روشن   D فلز تيره و   Aالف)
    چيني تيره  Dفلز روشن و  A) ب

  فلز روشن   Dچيني تيره وA ج) 
  فلز تيره   Dچيني روشن و A د)
  
  

  ترين بخش سلول جانوري كدام است؟حجيم -77
    ب) واكوئل    الف) غشا
  د) سيتوپالسم    ج) هسته

  دهد؟ها افزايش ميجذب كلسيم را در استخوان ،بدن در هاي زيروجودكدام يك از ويتامين -78
     Eب)      Dالف) 

  Cد)     Aج) 
  وجودكدام ماده باعث افزايش حركات روده بزرگ مي شود؟ -79

    ب) سلولز    الف) نشاسته
  Kد) ويتامين     ج) آب

  در هنگام استراحت قلب، به ترتيب كدام دريچه ها بسته وكدام دريچه ها باز هستند؟  -80
    دولتي –الف) سيني 
    سه لتي -ب) دولتي 

    سيني –ج) سه لتي 
  سيني -د) دولتي 
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 زبان انگليسي

 باشند؟با  توجه به تصاوير،كلمات كدام گزينه مناسب مي -81
 
 
 
 
 
a )postman- waiter – mechanic - florist 
b) policeman – baker – driver- farmer  
c) policeman- cook – waiter - pilot 
d) postman- baker – mechanic – painter  

  كند؟كدام گزينه مكالمه زير را كامل مي -82
 
 
 
 
 
Teacher: . . . . . . . . . . ?  
Student : K – a – r – i – m – i.  

a) Say your names one by one.  
b) What’s your last name ? 
c) How do you spell your first name ?  
d) How do you spell your last name ? 
 

 كدام گزينه صحيح است؟  توجه به مكالمه بين  اين دو فرد،با  -83
Iman: How old is your brother, Ali ? Ali: . . . . . . . . . . . .  

a) He’s fourteen .  b) Oh, I see. 
c) She’s twelve .  d) It’s in Mehr. 
 

  انتخاب كنيد:ي صحيح را مكالمه بين هادي و ناصر را با دقت خوانده و گزينه -84
Hadi: What’s your favorite drink ? Nasser: . . . . . . . . . . .   

a) Let’s have some cake.  
b) I like rice and Kebab. 
c) I like orange juice.   
d) Let’s drink some tea and honey.  
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 باشد؟با توجه به تصوير و مكالمه داده شده كدام گزينه صحيح مي -85
 
 
 
 
Ali: Where is Dad? 
 Reza: He’s . . . . . his book in the . . . .   

a) cooking /kitchen   
b) watching TV /living room 
c) washing/bathroom   
d) reading/ bedroom 
 

  .انتخاب كنيدي بين معلم و دانش آموز را با دقت خوانده و بهترين پاسخ را مكالمه انش آموز عزيز،د -86
Student : Excuse me , How do you say  ــبزي پياز  ،   به   ، س  and آناناس in 
English? 
Teacher : . . . . . . . . . . . . . . . . 

a) potato, quince, carrot, coconut  
b) tomato, zucchini, carrot, coconut 
c) vegetable, quince, onion, pineapple  
d) vegetable, zucchini, onion, pineapple  
 

  ؟باشدنميصحيح هاي داده شده كدام پرسش و پاسخ توجه به مكالمه با -87
a)  A: What time is she coming back ?             B: At 7:25 p.m.  
b) A:What’s  your aunt’s job?                                B: She’s thirty years old. 
c) A:What are they doing?                            B:They’re  working. 
d) A:Which one is your uncle?     B:He’s the tall man. He’s wearing black  

 
  ؟كامل مي كند از چپ به راست   كدام گزينه فرم زير را به درستي-88
 

 
 
 
a) Arman – tall – suit – brown – chicken 
b) Mr. Amiri– short – shirt – black – fruit 
c) Miss Akbari – young – white – scarf- dates 
d) Davood – old – belt – orange – milk 
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  براي جاهاي خالي بهترين گزينه را انتخاب كنيد: و متن زير را بخوانيد* 
 
 
 
 
 
 
Hi, my name is Omid. I’m a student in grade 7. My mother is a housewife 
and my father is an engineer. This is our house. Our home . . .(89). . . 
is 32 Laleh street, Baharestan. 
Now, it’s 12 o’clock. I feel . . .(90). . . ,I’d like to have something to 
eat. My favorite food is spaghetti. 

 
89. a) phone b) e-mail c) address d) mobile 
 
90. a) thirsty b) hungry c) eat d) drink 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
              

                
                

             

 
 

  
 




