
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  

  
  

   
     

       
  

  قيقهد ۷۵ ۶۵  گويیمدت زمان پاسخ  ها تعداد كل سؤال

تعدادرديف  آزمونمواد 
  آزمونمحتوای سؤال

  دقيقه ۱۰  ۳تا  ۱ یها ستايش و درس  ۱۰   فارسی  ۱
  دقيقه ۱۰  ۱  درس  ١٠   عربی  ۲
  دقيقه ۱۰  ۲و  ۱ یها درس  ١٠  آسامنهای  پيام  ۳
  دقيقه ۱۵  )صحيح یرضب و تقسيم عددها یتا ابتدا( ۲و فصل  ۱  فصل  ۱۰  مقدماتی رياضی  ۴
  دقيقه ۱۵  ۲و  ۱ یها فصل  ۱۰  علوم تجربی مقدماتی  ۵
  دقيقه ۱۵  ۴تا  ۱ یها درس  ۱۵  جتامعیمطالعات ا  ۶

زمان پيشنهادی

1

دوره اول متوسطه - پايه هفتم
 ۹۸آبــــان ماه

آموزان عالقمند آورده شده است  های رياضی پيرشفته و علوم پيرشفته مطابق با محتوای آزمون، ويژه دانش سوال ۸۵تا  ۶۶از شامره سوال 
باشد و در صورت  گريی در رابطه با پاسخگويی به اين سؤاالت به عهده مدرسه می تصميم. باشد دقيقه می ٣٠ها  كه زمان پاسخگويی به آن

 .شود انه گزارش میپاسخگويی، عملكرد شام به صورت جداگ

 تجربیمند به رياضی و علومعالقآموزانقابل توجه دانش

 پاسخ دهند ۱۰۵ الی ۸۶های علوم تفكيكی از شامره سوال  بايست به سوال آموزان اين مدارس می دانش
  .پيرشفته پاسخ دهندهای علوم تجربی مقدماتی و  و نيازی نيست به سوال

.دهند میارائه  به صورت تفكيكیها علوم تجربی رای كه  مدرسٔه آنآموزانقابل توجه دانش



 
 1آزمون 2

   فارسی  

   
  آمده است؟ نادرست، شده صمشخّ هاي هواژيكي از در كدام گزينه معناي  -1

  زندگي -كننده زندگي: هستي اساسِ نكُ هستاي  1
  نور -تماماً: روي حق دان فروغ جملهجهان،  2
  دار زنده شب -كننده عبادت: بودم خيز شبو  متعبددر ايام طفوليت،  3
  معجزه -جالل: زيبايي خلقت بودم اعجازو  شكوهغرقة  4

2- است؟ نادرست اي امالي واژه ،ه به جملهدر كدام گزينه، با توج 

  .گو را تا كسي عيب نگيرد، سخنش صالح نپذيرد سخن 1
  .اي كه در آن سفر همراه ما بود، فريادي برآورد شوريده 2
  .آن بگذارد كه عادت او بود از چون به نماز برخاستند، بيش 3
  .شتافتند تا به مدتي قريب به اينجا رسيدند شتران مي 4

 است؟ درستنادر كدام گزينه عبارت توضيحي  -3

  .واجه عبداهللا انصاري به نثر آهنگين استخكتابي از » نامه الهي« 1
  .تي هستنداز آثار دكتر علي شريع» شناسي اسالم«و » كوير« 2
  .اثر سعدي و به نثر آميخته به شعر است» گلستان« 3
  .از آثار مولوي هستند» مثنوي معنوي«و » راز گلشن « هاي مثنوي 4

 هستند؟» خانواده هم«در كدام گزينه همة كلمات  -4

  بعجب، جعبه، تعج 2    فهم، تفهيم، مفهوم 1
  تلخيص، متخصص، تخصص 4    علم، عامل، معلّم 3

 است؟ نشدهها به درستي ذكر  ينه تعداد جملهدر كدام گز -5

  )جمله 3. (اند اند كه مرده اند كه گويي نخفته دهرچنان خواب غفلت ب 1
براي ايـران بـه   را اري و پارسايي فرداي شكوهمندي گخواهند جوانان ما با درس خواندن و حفظ ايمان و رست دشمنان نمي 2

  )جمله 3. (وجود بياورند
  )جمله 4(ها بريد، يار به گلشن رسيد  مژده به گل/ فصل شكفتن رسيدمنتظران بهار،  3
  )جمله 1(زائر حرم باشيم  ،روز و شب/ هاي يك گنبد توي گلدسته 4

 ........... به جزدر متن زير همة انواع جمله وجود دارد،  -6

آزاد فريـاد كـژال را   . مويـه پارچه صدا شده بـود و نالـه و    دشت يك» !ات بميره، روله دايه! روناك«: ژال فرياد زدك
 »آيد؟ صدا از كدام طرف مي«: هراسان ماند. شنيد

  پرسشي 4  عاطفي 3  امري 2  خبري 1
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3   دوره اول متوسطه -پايه هفتم 

 دارد؟ وجودترين بخش جمله  در كدام بيت اصلي -7

ــاي  1 ــد جــ ــام و خداونــ ــد نــ  خداونــ
 

ــد روزي ــده روزي(ده  خداونـ ــاي) دهنـ  رهنمـ
  

  
 آفــــرين بـــه نـــام خداونـــد جـــان     2

  

ــان   ــخن در زبـــ ــيمِ ســـ ــرينحكـــ  آفـــ
  

  
ــرد     3 ــان و خـ ــد جـ ــام خداونـ ــه نـ  بـ

  

ــذرد  ــه برنگـــ ــر انديشـــ ــزين برتـــ  كـــ
  

  
 محمـــد بـــدو انـــدرون بـــا علـــي     4

  

ــي    ــي و وصــ ــت نبــ ــل بيــ ــان اهــ  همــ
  

  

 است؟ نرفتهبه كار » تشبيه«در كدام گزينه آراية  -8

  .هاي جوان را به نشانة احترام خم كرده بود نسيم مانند مادري مهربان سرهاي نهال 1
  .لرزيد تن كژال مثل علفي در باد مي. خيز بودگرگ آمادة  2
  .چشمة جوشان نيرو و استعداد است ،جوان و نوجوان 3
  .رفت تا خود را به دهان خشك زمين و صدها كشتزار سوخته برساند آب شتابان مي 4

 است؟ نشدهبه درستي ذكر  شده قسمت مشخّصدر كدام گزينه مفهوم  -9

  )گمراه شدن( .در چاه نيفتيمم، بينايي ده تا الهي، دانايي ده كه از راه نيفتي 1
  )عزيز بودن. (وجود بياوريد هستيد، پس كار كنيد و آيندة شكوهمندي براي ايران مقتدر به هاي دل اين ملّت پارهشما جوانان  2
  )غيبت كردن. (در پوستين خلق اُفتيبِه از آن كه   تو نيز اگر بخفتي،! جان پدر 3
  )كار خود را انجام دادن. (كار آن جهان سازيمكار تو جان بازيم، جاني ده كه الهي، دلي ده كه در  4

 در كدام گزينه دو مصراع با هم ارتباط معنايي دارند؟ -10

  باشد امواج سراب دام راه تشنگان مي صد هزاران دام و دانه است اي خدا  1
  زان گمشدگان نكرد كس ياد با تو ياد هيچ كس نبود روا  2
  شهريارا ،غم دل به دوست گفتن چه خوش است د هيچ غم شابن ،با ماييچون تو  3
  ادب كاشكي كم طلب كردمي ادب محروم شد از لطف رب  بي 4

 

    عربی  

   
  »۟هبكتَالم هجالسونَ في هذ جالُولئك الرِّأ« اين عبارت كدام است؟ترجمة درست  -11

  .اند آن مردان در اين كتابخانه نشسته 2  .اند آنان مرداني هستند كه در اين كتابخانه نشسته 1
  .اند ها مرداني هستند كه در آن كتابخانه نشسته اين 4  .اند نشستهاين مردان در اين كتابخانه  3

 است؟  نادرستترجمة كدام گزينه  -12

  .ها است علم در كودكي چون نقاشي بر روي سنگ :العلْم في الصغَرِ كالنَّقش في الحجرِ 1
  .ها است آنترين  ميانهبهترين كارها  :مورِ أوسطُهااألُ يرُخَ 2
3 هذا لفالص ذَنافدارد زيبا ٔهاين كالس دو پنجر :ميلتانِتانِ ج.  
4 الص الولدفخرٌ ل حالينِلوالفرزند صالح افتخاري براي پدر و مادر است :د.  
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 1آزمون 4

 ترجمة كدام گزينه صحيح است؟ -13

1 ؛هرُ يومانِالد لَي ومك و يع يك روز براي او و يك روز براي تو ؛روزگار دو روز است :يكلَوم.  

  .ادب انسان از طال بهتر است :خيرٌ من ذَهبِه المرء بدأَ 2
3 حةُ و ،تانِعمتانِ مجهولَنسالمتي و امنيت ،دو نعمت ناشناخته هستند :األمانُ الص.  
  .رضايت خداوند در رضايت فرزندان است :ا الوالدينِضَا اهللاِ في رِضَرِ 4

 ؟نيستترجمة كدام گزينه صحيح  -14

  .اين كالس، بزرگ است :كبيرٌ هذا الصف 2  .كالس بزرگي است ،اين :هذا صف كبيرٌ 1
  .بلند است كوهي ،آن :عفلٌ مرتَبذلك ج 4  .آن، كوه بلندي است :عفذلك الجبلُ مرتَ 3

 ؟ندارديت علم اشاره اهم بهكدام گزينه  -15

1 جالَ 2  .ةٌالعلمِ فريضَ طلبمةُ العسع بالماءةُ اإلنسانِ بالعلمِ و اإل 4  .العلمِ النِّسيانُ ةُآفَ 3  .ةٌديمانِقيم.  
 است؟ نادرستكدام گزينه  -16

1 الع ذلك األوالد2  .متازونَبونَ م زهراء ينَو زب تانِفَواق.  
  .البات ناجحاتهوالء الطّ 4  .عباس مسرور في هذا اليومِ 3

 است؟ نرفتهر به كار گزينه جمع مكسدر كدام  -17

  .عالمينِ ندع سونَولئك جالأ 2    .هذه الحدائق جميلةٌ 1
  .الجهلُ موت األحياء 4  .مفيدةٌ عبرٌفي هذه القصصِ  3

 است؟ نادرستگذاري در كدام كلمه  عالمت -18

  ينِطالبتَ 4  ينِطالب 3  ينطالب 2  طالبانِ 1
 .را انتخاب كنيد نادرستگزينة  -19

1 2  .في تلك المدرسةِ هذا الولد في هذه المدرسةِ هذا البنت.  
  .في المدرسةِ الطّالبذلك  4    .جرةِ لذيذةٌثَمرَةُ هذه الشّ 3

 »ميلتانِردتانِ جالو.......... «است؟ مناسب جاي خالي  براي كدام گزينه -20

  هاتانِ 4  هاتانَ 3  هذه 2  هذانِ 1

   های آسمان پیام  

   

 چيست؟» و هو معكُم أين ما كُنتُم« ةمفهوم آي -21

  .ترين مهربانان است خداوند مهربان 2    .پذير است خداوند توبه 1
  .ناظر و همراه بندگان استخداوند  4  .كند خداوند بندگان را ياري مي 3

 اشاره دارد؟ وندهاي خدا به كدام مورد از محبت» ينالرّاحماَرحم و هو   خيرٌ حافظًافَاهللاُ«آية شريفة  -22

  توجه هميشگي خداوند به انسان 2    دادن حافظه به انسان 1
 نحفاظت از انسان در برابر گناها 4  .دهد هايي كه به انسان مي حفاظت از نعمت 3
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5   دوره اول متوسطه -پايه هفتم 

 ترين نوع شكرگزاري در برابر خداوند است؟ يك از موارد زير، ساده كدام -23

  كسب روزي حالل 2    احترام به والدين 1
 )ع(پيروي از سخنان اهل بيت  4  ها در برابر نعمت گفتن اَلْحمد للّه 3

 چيست؟» كملَاَزيدنَّ رْتُملَئن شَكَ«ترجمة آية  -24

  .كنيم ها را زياد مي شكرگزاري كنيد، ما قطعاً نعمت اگر 2    .خداوند ما را دوست دارد 1
 .كند اگر خدا را ياري كنيد او نيز شما را ياري مي 4  .هركجا باشيد خدا با شماست 3

 كند؟ چه كاري را به عنوان شكر نعمت معرفي مي) ع(امام صادق  -25

  ها استفادة صحيح از نعمت 2  دوري كردن از كارهاي حرام 1
 شكرگزاري زباني و عملي 4    انجام واجبات 3

26- »نَستَعين اكييعني» ا: 

  .پرستيم تنها تو را مي 2    .خواهيم تنها از تو ياري مي 1
 .خداوند بخشنده است 4    .خداوند مهربان است 3

 ؟نيستمندي از ياري خداوند  هاي بهره يك از موارد زير از راه كدام -27

 ياري دادن خداوند 4  نظم 3  دعا كردن 2  صبر و تقوا 1
 در كدام جنگ، خداوند با پنج هزار فرشته، مسلمانان را در برابر كافران ياري نمود؟ -28

 خيبر 4  بدر 3  اُحد 2  خندق 1
 منظور از ياري دادن خداوند چيست؟ -29

 شكرگزاري 4  ياري دين خداوند 3  كمك به محرومان 2  اسالم آوردن 1
 ؟نيستكدام عبارت درست » ملَكُ أَستَجِب دعونيكُم اُوقَالَ رب «دربارة آية  -30

  .دهد خداوند پاسخ دعاي بندگان را مي 2  .شنود خداوند دعاي بندگان را مي 1
 .ماند دعاي هيچ يك از بندگان پنهان نمي 4  .كند خداوند همة دعاها را در اين دنيا مستجاب مي 3

   ریاضی مقدماتی  

  

𝟏𝟏𝟎  است؟گزينه كدام برابر با رو  حاصل عبارت روبه -31 + 𝟏𝟏𝟎𝟎 + ⋯ + 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 =?  

1 11110100000   2 1111100000   3 11111100000   4 111111100000   

مانـده   تومـان بـرايش بـاقي    3500اگـر  . نيز براي برادرش هديه خريد پولبقية  𝟑𝟒با . پول خود را خرج كرد 𝟏𝟑حسين  -32
 پول داشته است؟ چند تومانباشد، او در ابتدا 

1 42000  2 21000  3 14000  4 7000  
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 1آزمون 6

 چندتاست؟)   (هاي كوچك  با توجه به الگوي زير، در شكل هفتم تعداد مربع -33

1 36  
2 28  
3 21  
4 15  

شاخص آلودگي ظهر  12اگر ساعت . شود برابر مي 2ظهر، هر يك ساعت  12صبح تا  7ميزان آلودگي هوا از ساعت  -34
 بوده است؟صبح چند واحد  8واحد باشد، شاخص در ساعت  96

1 3  2 6  3 12  4 48  

يـك مربـع سـاخته شـود،      ،اگر بـا همـين طنـاب   . ايم واحد ساخته 5عرض  واحد و 9به طول با يك طناب، مستطيلي  -35
 مساحت آن مربع چند واحد سطح خواهد بود؟

1 7  2 494   3 28  4 49  

 )بدون تكرار ارقام(توان ساخت؟  چند عدد سه رقمي زوج مي 1و  2، 5، 9هاي  با رقم -36

1 24  2 16  3 6  4 4  

 محور زير، نشان دهندة كدام حاصل جمع است؟ -37

1 +5 + (−15)   
2 5 + 20    
3 +5 + (−20)   
4 −15 + (+20)  

  

𝟐حاصل عبارت  -38 − (−𝟏 −  است؟ گزينه كدامبرابر با  ((𝟑+)

  4 4  6 3   2− 2  صفر 1

 ميانگين اين سه عدد كدام است؟. باشد مجموع دو عدد، قرينة عدد سوم مي -39

  مساوي عدد سوم 2    صفر 1
  .بستگي به عددها دارد 4    قرينة عدد سوم 3

  اگـر در هـر كيـف   . ها قرار دهيم ها را درون كيف خواهيم همة كتاب مي. تعدادي كتاب و تعدادي كيف موجود است -40
 ؛ماند كتاب قرار گيرد، باز هم كتابي بيرون نمي 3اگر درون هر كيف . ماند كتاب قرار دهيم، هيچ كتابي بيرون نمي 2

 ها چندتاست؟ حداقل تعداد كتاب. ماند مي كتاب قرار دهيم، دو كتاب بيرون 5ولي اگر درون هر كيف 

1 6  2 7  3 12  4 42   

+50−5−10−15

)1(شكل )2(شكل  )3(شكل 
…



  
7   دوره اول متوسطه -پايه هفتم 

   علوم تجربی مقدماتی  

 كدام مورد زير است؟ ،ترين نكته در علم مهم -41

  تكرار آزمايش 2   طراحي آزمايش دقيق 1
  سؤال كردن و تالش براي يافتن جواب 4   طراحي فرضية درست 3

 است؟ نادرست ،زير چه تعداد از جمالت -42

  .گانه براي آشنايي با چيزهاي اطراف ما است به كارگيري حواس پنج ،علم) الف
  .سازي شده در خاورميانه است اولين گوسالة شبيه ،بنيانا) ب
  .شود نفت در آب حل نمي) پ
 .اي از تبديل فناوري به علم است نمونه ،اختراع تلفن) ت

  .ندارد نادرستجملة  4 سه جمله 3  دو جمله 2 يك جمله 1
 است؟ نادرستزير  چه تعداد از جمالت، اي وليد سوخت هستهدر مورد ت -43

  .اي از تبديل فناوري به علم است نمونه) الف
  .هاي علوم تجربي در آن سهيم هستند فقط دانشمندان شاخه) ب
  .هيچ زياني ندارد ،اي توليد سوخت هسته) پ
 .در آن سهيم هستند ،ها هاي علوم تجربي و ساير رشته دانشمندان همة شاخه) ت

  چهار جمله 4 جمله سه 3  دو جمله 2 يك جمله 1
 مراحل زير به درستي نوشته شده است؟ در كدام گزينه، ترتيبدر حل يك مسئله به روش علمي،  -44

  گيري نتيجه -طرح پرسش -انجام آزمايش -سازي فرضيه -مشاهده علمي 1
  گيري نتيجه -سازي فرضيه -انجام آزمايش -مشاهده علمي -طرح پرسش 2
  مشاهده علمي -طرح پرسش -سازي فرضيه -انجام آزمايش -گيري نتيجه 3
  گيري نتيجه -انجام آزمايش -سازي فرضيه -طرح پرسش -مشاهده علمي 4

هـاي   در گزينـه  .يكاي معيني را تعريف كننـد  ،المللي توافق كردند كه براي هر كميت هاي بين در نشستدانشمندان  -45
 ؟ندارندخواني  هم زير كدام كميت و يكا

 گرم وزن  4  متر طول  3  ثانيه زمان  2  كيلوگرم جرم  1
 است؟ نادرستزير  هاي هجملتعداد از  هچ -46

  .گيرند مقدار مادة تشكيل دهندة آن جسم است و آن را با نيروسنج اندازه مي ،جرم جسم) الف
شـود و جسـم را بـه طـرف زمـين       وارد مـي وزن جسم برابر با نيروي گرانشي است كه از طرف زمين بر جسـم  ) ب

  .گيرند كشد و آن را با ترازو اندازه مي مي
  .است نونيوت 1/0گرمي در سطح زمين  100 وزن يك سيب كوچك) پ
 .كيلوگرم است ،گيري جرم يك عدد موز يكاي مناسب اندازه) ت

 چهار جمله 4  سه جمله 3  دو جمله 2  يك جمله 1

15
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 ي جسم، چقدر است؟هاي مقابل چگال با توجه به شكل -47

   ليتر گرم بر ميلي 5/0 1
  ليتر گرم بر ميلي 2 2
  ليتر گرم بر ميلي 1 3
 ليتر گرم بر ميلي 75/0 4

 است؟ نادرستزير  هاي چه تعداد از جمله -48

  . كنند استفاده مي ،مكعب مدرج شده استات از استوانة مدرج كه برحسب مترگيري حجم مايع براي اندازه) الف
  .متر است سانتي ،گيري مناسب قطر نوك مداد يكاي اندازه) ب
  .كنيم باالي منحني توجه مي  به سطح همايعات در ظرف مربوطبراي خواندن حجم اغلب ) پ
 .باشد مترمكعب مي متر است برابر يك ميليون سانتي 1ضلع آن طول حجم مكعب مربعي كه ) ت

 چهار جمله 4  سه جمله 3  دو جمله 2  يك جمله 1
 زير درست است؟ هاي هجمل ه تعداد ازچ -49

  .گيري كند گرم را اندازه 85د مقدار توان گرم باشد، نمي 10اگر دقت يك ترازو ) الف
  .گيري را تكرار كنيم فقط كافي است اندازه ؛گيري افزايش پيدا كند اگر بخواهيم دقت اندازه) ب
  .متر است را اندازه بگيرد سانتي 8/12طول يك مداد كه  دتوان متر باشد، نمي ميلي 1كش  اگر دقت خط) پ
 .گيري بستگي دارد يلة اندازهگيري به دقت شخص و دقت وس دقت اندازه) ت

 چهار جمله 4  سه جمله 3  دو جمله 2  يك جمله 1
گرمـي در سـطح    100اگر بدانيم وزن يك سيب كوچـك   -50

 وزنِ 𝟏𝟔نيوتون اسـت و وزن اجسـام در كـرة مـاه      1زمين 
 :ها در كرة زمين است، به پرسش زير پاسخ دهيد آن

دسـت   را بـه  رو روبهايم و نمودار  جسمي را به كرة ماه برده
وزن اين جسم در سطح كرة زمين چقدر است؟. ايم آورده

 نيوتون 005/0 2  نونيوت 5/0 1
   نيوتون 05/0 4  نيوتون 5 3

   مطالعات اجتماعی  

 .......... .يك كشور بودن  ةتبع -51

  .كند براي مدتي فراهم ميدر آن كشور را امكان زندگي كردن  1
  .گردد سبب برخورداري از حقوقي بر مبناي قوانين آن كشور مي 2
  .شود بتوانيم از امكانات يك كشور بهره ببريم سبب مي 3
  .شود بتوانيم در آن كشور شغل مناسبي داشته باشيم موجب مي 4

15

25/31

5/0

25/0

16/0

2010

لي 
چگا

)
تي
سان

بر 
رم 

گ
 

عب
 مك

متر
( )متر مكعب سانتي(حجم

ليتر ميلي 60ليتر ميلي 70

گرم 10

جسم
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 يك از حقوق زير با بقيه متفاوت است؟ كدام -52

  حق ازدواج 2    حق حيات 1
  مورد توجه بودن 4  هاي الهي برخورداري از نعمت 3

 .است........ ..داشتن امنيت در كوچه و خيابان از حقوق  -53

  سياسي 4  اجتماعي 3  فرد در خانواده 2  طبيعي 1
 است؟ نادرستكدام جمله  -54

  .گرفتن از حقوق ما در مدرسه، خانواده و اجتماع استنمورد تمسخر قرار  1
  .كنند در كشور ما مؤسساتي وجود دارند كه با همكاري مردم براي بهداشت، سالمتي و آموزش و امنيت تالش مي 2
  .هاست ترين حق انسان هاي الهي مهم مندي از نعمت حق بهره 3
  .داشتن نام مناسب از حقوق فرد در خانواده است 4

 .هستيم.......... كنيم داراي حقوق  ما در روابطي كه با ديگران برقرار مي -55

  برابر 4  فطري 3  انساني 2  متقابل 1
 ها درست است؟ كدام جمله در مورد حقوق و مسئوليت -56

  .هايشان برخوردارند هاي مهمي دارند از حقوق بيشتري نسبت به مسئوليت افرادي كه مسئوليت 1
  .بايد تعادل بين حقوق و تكاليف حفظ شود 2
  .هاي يكساني برخوردار هستند همة مردم از حقوق و مسئوليت 3
  .ها از حقوقشان بيشتر است هاي انسان مسئوليت 4

 هاي ما نسبت به چه كساني است؟ ه ترتيب از مسئوليتب »شكرگزار بودن«و  »دروغ نگفتن« -57

  خودمان، خدا 4  ديگران، خودمان 3  خدا، خودمان 2  خدا، خدا 1
كارنـد و گـاهي بـه     هاي جنگلي اطراف شهرشان مـي  آرين و پدرش هر سال در روز درختكاري چند نهال در پارك« -58

 ».دنزنند و مراقب هستند تا خشك نشو ها سر مي آن

 .است.......... ها بيانگر مسئوليتشان در برابر  آناين كار 

  خانواده 4  خودشان 3  اعضاي جامعه 2  محيط زندگي و آفرينش 1
 ؟نداردهاي ما در استفاده از حقوقمان  يك از موارد زير ارتباطي با محدود كردن آزادي كدام -59

  قوانين الهي 2    قانون كشور 1
  .خسارت به ديگران شود عمال حق سبباينكه ا 4    جايگاه اجتماعي 3

 چه عواملي سبب پديد آمدن مقررات و قوانين در جامعه شده است؟ -60

  حفظ حقوق افراد و باال رفتن سطح رفاه در جامعه 2  برقراري نظم و امنيت و حفظ حقوق افراد 1
  مجازات افرادي كه به تكاليف خود پايبند نيستند 4  آشنا شدن مردم با حقوق و تكاليفشان 3

 ؟نيستينة زير قانون كدام گز -61

  پوشيدن لباس احرام در مراسم حج 2    عبور نكردن از چراغ قرمز 1
  ها رانندگي با سرعت مجاز در بزرگراه 4  لزوم درمان بيماران با داشتن صالحيت و مدرك پزشكي 3
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 .شوند تصويب مي.......... قوانين كشور ما در چارچوب  -62

  دستورات و قواعد ديني 2    قانون اساسي 1
  مصالح سياسي و اقتصادي كشور 4  ها و قواعد حاكم بر جامعه ارزش 3

 قوة مقننه از چند بخش تشكيل شده است؟ -63

  مجلس شوراي اسالمي، مجلس خبرگان: بخش 2 1
  شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، هيئت دولت: بخش 3 2
  مجلس شوراي اسالمي، هيئت وزيران، مجمع تشخيص مصلحت: بخش 3 3
  مجلس شوراي اسالمي، شوراي نگهبان: بخش 2 4

 بررسي و تأييد صالحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي برعهدة كيست؟ -64

  مجلس خبرگان 2    رهبر 1
  رئيس مجلس شوراي اسالمي 4    شوراي نگهبان 3

 دانان شوراي نگهبان برعهدة كدام فرد يا نهاد است؟ انتخاب حقوق -65

  قوة قضائيه 4  يس جمهوررئ 3  رهبر 2  قوة مقننه 1

   ریاضی پیشرفته  

𝟏  است؟گزينه كدام برابر با رو  حاصل عبارت روبه -66 + 𝟑 + 𝟓 + 𝟕 + ⋯ + 𝟗𝟗 =?  

1 49 × 49   2 50 × 50   3 51 × 51   4 100 × 100   
 خواهد شد؟مربع واحد  200مساحت مثلث مساوي  ،شكلچندمين در  زير،با توجه به الگوي  -67

110  
2 14  
3 20  
4 40   

يك كيلوگرم از اين مـاده  در ابتدا اگر . شود از جرمش كم ميدرصد  20اي راديواكتيو وجود دارد كه هر ساعت  ماده -68
 ماند؟ ساعت، چند گرم از اين ماده باقي مي 3بعد از گذشت  ،موجود باشد

1 128  2 400  3 512  4 640  
 چند شنبه است؟ 98باشد، اول آبان شنبه بوده  98اگر اول تير  -69

  جمعه 4  شنبه پنج 3  چهارشنبه 2  شنبه سه 1
 ؟پذير باشد بخش 3و هم بر  2چند عدد وجود دارد كه هم بر  100تا  1عددهاي بين در  -70

1 15  2 16  3 17  4 83  

1 2 3

)1(شكل )2(شكل  )3(شكل 
…321

15

باشد  گيري در رابطه با پاسخگويي به سؤاالت رياضي پيشرفته و علوم پيشرفته به عهده مدرسه مي ، تصميمآموز عزيز دانش
  .شود و در صورت پاسخگويي به اين سؤاالت، عملكرد شما به صورت جداگانه گزارش مي
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  عـددهاي مجمـوع  . باشـد  مـي  8و  7، 6، 5هـاي آن   از يك روزنامه فقط يك برگ آن موجود است و شـمارة صـفحه   -71
 هاي اين روزنامه كدام است؟ شماره صفحه

1 55  2 66  3 78  4 91  
𝟏𝟎حاصل عبارت  -72 − (−𝟗) − (−𝟕 − (𝟔 −    است؟گزينه كدام برابر با  ((𝟏

1 31  2 13  3 7  4 −11   
نسبت به اين  2و  𝟏−عددهاي  ةرا به عنوان مبدأ محور اعداد صحيح در نظر بگيريم، حاصل جمع قرين 𝟐−اگر عدد  -73

 ديد، كدام است؟مبدأ ج

1 3  2 −3   3 −7   4 −9   
  عددي منفي است؟همواره نشان دهندة عددي منفي باشد، حاصل كدام گزينه  نشان دهندة عددي مثبت و  اگر  -74

   2 قرينة  1 −  3 − −   4  −     

كـل  . تومان است 3000االن موجودي او . تومان بيشتر از بار اول خرج كرد 500پولش را و بار دوم  𝟏𝟒شخصي يك بار  -75
 پول او چند تومان بوده است؟

1 7000  2 5000  3 10000  4 14000  

   علوم تجربی پیشرفته  

خواهد اثر سطح تماس آب بـا محـيط را در سـرعت تبخيـر      آموزي مي دانش -76
ليتـر آب را داخـل يـك     ميلي 50 ،او در يك روز سرد زمستاني. آزمايش كند
مطابق شكل، ظـرف  . در داخل اتاق قرار داده است )ظرف اول( اي بشر شيشه

  آموز بايد براي آزمايش انتخاب كند، كدام است؟ ديگري كه اين دانش
  

1   2 

  

3   4   

 با توجه به اطالعات جدول، كدام عبارت درست است؟ -77

در  زيـرا شود؛  نزديك سطح آب، اكسيژن بيشتري توليد مي 1
  .بيشتري وجود دارد گياهانجا  آن

شـود، چـون    در نزديكي ته بركه، اكسيژن بيشتري توليد مي 2
  .جا گياهان بيشتري وجود دارد در آن

  .ميزان توليد اكسيژن، با عمق آب ارتباطي ندارد 3

كنند؛ چون  در نزديكي ته بركه، جانوران بيشتري زندگي مي 4
  .مانده است اند و اكسيژن كمي باقي اكسيژن را مصرف كرده

  

  بركهمقدار اكسيژن توليد شده در يك 

)اكسيژن توليدشده   )متر(عمق  گرم
  (متر مكعب

1  4  
2  2  
3  1  

    صفر  بركهته 

50cc  آب

بيرون از اتاق

10

50

100

بيرون از اتاق بيرون از اتاق

25
50
75

100

C10°24اتاق 

50

100

25
50
75

100

C°24اتاق  
ظرف اول

15
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او در قسمتي  .كردرنگ   آهك بي عليرضا گاز توليد شده از يك تكه زغال گداخته را جمع كرده و آن را وارد مقداري آب -78
 ».آهك به تدريج شيري رنگ شد رنگ آب ،آهك بعد از وارد كردن گاز به ظرف محتوي آب«: از گزارش خود نوشت

 :اين عبارت يك

  .است طرح پرسش 4 .است گيري نتيجه 3  .است مشاهده 2 .استفرضيه  1
 دهد؟ را نشان مي »بيني پيش« ،هاي زير يك از جمله كدام -79

  .براي سالمتي ضرر دارداحتماالً  ،بار مصرف ريختن غذاي داغ در ظرف يك 1
  .رسد بوي بدي به مشام مي ،ريزيم بار مصرف مي وقتي غذاي داغ داخل ظروف يك 2
  .توليد شده است) پذير تجزيه(پذير  زيست تخريب مصرفبار  ظروف يك ،با تكنولوژي جديد 3
  .باشد براي سالمتي و محيط زيست مناسب مي ،)گياهي(پذير  اند كه استفاده از ظروف زيست تخريب دانشمندان دريافته 4

 گيرند؟ مي  وزن را اندازه ،زير هاييك از ابزار با كدام -80

1 
  

2   3   4   

 :زير پاسخ دهيد پرسشبه  ،ها در سطح زمين است آن وزنِ 𝟏𝟔 ،كرة مـاه  درن است و اينكه وزن اجسام ونيوت 1گرمي در سطح زمين تقريباً  100اگر بدانيم وزن يك سيب كوچك  -81

ترتيـب از راسـت بـه     جرم اين فضانورد در سطح زمين و ماه بـه  .ن وزن داردونيوت 120فضانوردي در سطح كرة ماه 
 چپ چقدر است؟

  كيلوگرم 72 -كيلوگرم 72 2  كيلوگرم 720 -كيلوگرم 720 1
  گرم 72 -گرم 72 4    گرم 720 -گرم 720 3

 ،شـكل بـه طـول     يك ليتر هم برابر حجم ظرف مكعبي و سي برابر باشند ليتر و سي مترمكعب، ميلي اگر مقادير سانتي -82
ليتر و  متر چند ميلي 5/0متر و ارتفاع  1متر، عرض  2حجم يك آكواريوم به طول  ،متر باشد سانتي 10عرض و ارتفاع 

 ليتر است؟چند 

  ليتر و هزار ليتر صد ميلي 2  ليتر و يك ميليون ليتر هزار ميلي 1
  ليتر و هزار ليتر يك ميليون ميلي 4    ليتر و صد ليتر هزار ميلي 3

 بگوييد چگالي اين قطعه چوب در مقايسه با چگالي آب چگونه است؟ ،با توجه به شكل -83

  تر از نصف چگالي آببيش 1
  كمتر از نصف چگالي آب 2
  بيشتر از چگالي آب 3
  برابر چگالي آب 4
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ــاج طــال   -84 ــدانيم چگــالي طــال حــدود . مترمكعــب اســت ســانتي 150گــرم و حجــم آن  1900جــرم يــك ت   اگــر ب
 است؟ نشدهطور حتم از طال ساخته  چه حجمي از اين تاج به ؛مترمكعب است گرم بر سانتي 19

  مترمكعب سانتي 25 2    مترمكعب سانتي 100 1
  .طور حتم مشخص كرد توان به نمي 4    مترمكعب سانتي 50 3

هاي  دهد، با توجه به شكل واحد از آخرين رقمي كه ترازو نشان مي 1اگر بدانيم دقت ترازوي ديجيتالي برابر است با  -85
 چقدر است؟» الف«به دقت وسيلة » ب«نسبت دقت وسيلة  ،»ب«و » الف«

1 1/0  
2 1  
3 10  
4 100  

  
   .دهند ارائه مي) شناسي شناسي، زيست شيمي، فيزيك، زمين(تجربي تفكيكي ويژة مدارسي كه درس علوم تجربي را به صورت تفكيكي  سؤاالت علوم
  محتواي آزمون

  علوم تجربي تفكيكي
  2فصل  :فيزيك) / اند؟ تا ابتداي مواد از چه چيزي ساخته شده( 3و فصل  1فصل  :شيمي
  )ها بندي ياخته تا ابتداي سازمان( 11  فصل :شناسي زيست) / رود؟ تا ابتداي باران كجا مي( 6فصل  :شناسي زمين

   علوم تجربی تفکیکی  

به عدد معيني  ،ليتري، به مقدار مساوي آب ريخت و دماي هر كدام را با استفاده از شعله ميلي 100مريم در پنج بشر  -86
. گيـري كـرد   مقداري شكر ريخت و با كمك دوستانش مقدار حل شدن شكر را انـدازه  ،سپس داخل هر بشر. رساند

 ؟گيري درست است كدام نتيجه

  50  40  30  20  10  )يوسسسل(دما 

  125  65  45  30  20  )گرم(مقدار حل شدن شكر 

  .شود با افزايش دما، شكر بيشتري حل مي 1
  .كنند از يك نظم مشخصي پيروي مي ،افزايش دما و حل شدن شكر 2
  .شود حل شدن شكر، ايجاد نمي سرعتبا هم زدن محلول، تغييري در  3
  .شود اگر مريم مقدار آب را در بشرها تغيير دهد، همين نتايج حاصل مي 4

خـود   يادداشـت او در  .انـد  ها رشد نكـرده  ، باكتريالكساندر فلمينگ متوجه شد در ظرفي كه كپك رشد كرده است -87
 : چنين نوشت

 

  :مثال مناسبي است براي يك ،داخل كادر باالعبارت 
  آزمايش 4  مشاهده 3  فرضيه 2  نظريه 1

 ».كشد ها را مي كند كه باكتري اي توليد مي احتماالً كپك ماده«

25

)الف( )ب(
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  ؟شود نمييك از موارد زير در آب حل  كدام ،در شرايط يكسان -88
  نمك طعام 4  جوهرنمك 3  اتانول 2  گوگرد 1

  ؟آيد نمييك از موارد زير، از نفت خام به دست  كدام -89
  گاز كلر 4  )دارو(قرص  3  قير 2  بنزين 1

  دهند؟ كدام فعاليت را انجام ميآموزان  ، دانشزيردر تصوير  -90
  گيري نتيجه 1
  بيني پيش 2
  گيري اندازه 3
  هر سه مورد 4

  

 .برگرفته از يك فيلم راز بقا است ،متن زير -91

  
  است؟ نشدهكدام اختراع بشر از حيوانات گرفته  ،با توجه به متن باال

  زيردرياييساخت  1
  هواپيماساخت  2
  .)شوند هواپيماها مشخص ميموقعيت  ،اي كه در روي صفحة آن وسيله( ساخت رادار 3
  ساخت چرخ 4

  تواند باشد؟ گيري جرم و اندازة يك عدد مداد كدام مورد زير مي تر اندازه يكاي مناسب -92
  ليتر ميلي -نونيوت 4  متر سانتي -گرم 3  متر ميلي -گرم 2  متر -كيلوگرم 1

مترمكعب باشد و همة ابعاد ايـن مكعـب را نصـف كنـيم جـرم و چگـالي آن        گرم بر سانتي 10 زيراگر چگالي جسم  -93
 كند؟ ترتيب از راست به چپ چه تغييري مي به

  .كند تغييري نمي -برابر 8 1
  .شود دو برابر مي -برابر 12 2
  .شود نصف مي -كند تغيير نمي 3
   .كند تغييري نمي -برابر 18 4

  

cm40

cm10cm20

همـين علـت پرنـدگان شـكاري مثـل عقـابها نقش اساسـي دارد؛ بـه    شكل بال پرندگان، در نوع پرواز آن«  
شكل بدن نقـش مهمـي ،در نوع حركت انواع جانداران آبزي. دست آورند توانند شكار خود را به سرعت به مي

ها بينايي زيادي ندارند اما خفاش. توانند به سرعت در آب شنا كنند ها مي ها و كوسه دارد؛ به همين علت دلفين
نـوع. دسـت آورنـد   راحتي به شكار خود را به موقعيت توانند مي ،شود ها خارج مي آنوسيلة امواجي كه از مغز  به

 ».رين جانداران تبديل كرده استت آن را به يكي از پرسرعت ،هاي يوزپلنگ و ماهيچه  اسكلت



  
15   دوره اول متوسطه -پايه هفتم 

اسـت؟  نيوتـون  وزن خـون ايـن فـرد چنـد      ،ليتر باشد 5كيلوگرمي حدود  70اگر حجم خون در گردش يك فرد بالغ  -94
  )متر مكعب سانتي 1000 =ليتر  1ن بر كيلوگرم، ونيوت 10 =متر مكعب، شتاب جاذبه  گرم بر سانتي 05/1 =خون چگالي (

1 25/5    2 5/52  
  .وزن خون فرد بسيار ناچيز است 4    5250 3

  ي شير را اندازه بگيريم، از كدام مورد بهتر است استفاده كنيم؟كم خواهيم حجم مقدار مي -95
  .بندي شده باشد كه برحسب مترمكعب درجه يآزمايش ةلول 1
  .بندي شده باشد بشري كه برحسب ليتر درجه 2
  .شده باشدبندي  متر درجه آزمايشي كه برحسب سانتي ةلول 3
  .بندي شده باشد مترمكعب درجه استوانة مدرجي كه برحسب سانتي 4

اي و  كند و انواع عقربه گيرند جرمشان را مشخص مي اي است كه افراد وقتي روي آن قرار مي وسيله »ترازوي توزين« -96
 .دهـد  را نشان مـي  60ايد و عدد  فرض كنيد شما در سطح زمين روي يكي از ترازوها رفته. ديجيتالي آن كاربرد دارد

  دهد؟ ار چه عددي را نشان ميفرض كنيد شما روي كرة ماه روي اين ترازو قرار بگيريد، ترازو اين ب
  صفر 4  60بيشتر از  3  60كمتر از  2  60همان  1

اگر اين سه مـايع مخلـوط نشـدني را درون    . ماند شناور مي Cولي روي مايع  ،فرو رفته Bو  A اتاي درون مايع گلوله -97
  مايعات در كدام گزينه درست است؟ فتنظرفي بريزيم، ترتيب قرار گر

  .باالترين مايع خواهد بود Aترين و مايع  پايين Cمايع  1
  .باالترين مايع خواهد بود Bترين و مايع  پايين Cمايع  2
  .باالترين مايع خواهد بود C ترين و مايع  پايين Bمايع  3
  .توان مشخص كرد را نمي B مايعو  Aولي ترتيب قرارگيري مايع  ،مايع است نتري پايين Cمايع  4

واحـد از   1دقت هـر وسـيلة ديجيتـال برابـر اسـت بـا       (كدام است؟ » ب«به دقت وسيلة » الف« نسبت دقت وسيلة -98
 ).دهد آخرين رقمي كه وسيله نشان مي

1 100  
2 10  
3 1/0  
4 01/0   

  ؟نيستكره  آب ياز اجزا ،كدام مورد -99
  آب موجود در تنة درختان جنگلي 2    رطوبت هوا 1
  هاي زيرزميني آب 4    هاي كوهستاني يخچال 3

  .ريزد به سطح زمين مي.......... فرايند متراكم شدن ابرها، دماي هوا خيلي كم باشد، رطوبت هوا به شكل  رهرگاه د - 100
  مه 4  برف 3  باران 2  تگرگ 1

)الف( )ب(
g
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  ؟شود نميدر كدام جاندار، هستة مشخصي ديده  - 101
  ها قارچ 2    ها باكتري 1
  گياهان 4    آغازيان 3

  است؟ درستناكدام جمله  - 102
  .شده استساخته  )چربي(ليپيد از  عمدتاًغشاي ياخته  1
  .توان ديد ياخته مي هاي غشا را در بيرون و درون غشاي پروتئين 2
  .فقط در بخش دروني آن قرار دارند ،هاي غشا كربوهيدرات 3
  .اند هاي غشا به صورت دو اليه قرار گرفته چربي 4

  ؟نيستندبا هم متناسب  ،كدام دو مورد - 103
  ذخيرة مواد غذايي): واكوئل( كريچه 1
  ترشح مواد: دستگاه گلژي 2
  در ياخته شبكة ارتباطي و حمل مواد: )آندوپالسمي(اي  ياخته درميانشبكة  3
  سازي پروتئين: )ميتوكندري( راكيزه 4

  توان به راحتي مشاهده كرد؟ كدام بخش ياخته را مي ،لبا استفاده از رنگ آبي متي - 104
  هسته 2    پالست 1
  شبكة آندوپالسمي 4    )ريبوزوم( رناتن 3

  ؟ندا متفاوتمشترك و  ،چپ كدام دو بخش به ترتيب از راست بههاي گياهي و جانوري،  در ياخته - 105
  )اي ياخته ميان شبكة در( شبكة آندوپالسمي -دستگاه گلژي 1
  )ميتوكندري( راكيزه -درشت) واكوئل(كريچة  2
  ديسه -)ميتوكندري( راكيزه 3
  دستگاه گلژي -)ريبوزوم( رناتن 4
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