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پر كنيم، كـدام  » غريب«و » سفر«، »صفر«، »قريب«هاي  اگر عبارات زير را با سه واژه از بين واژه - 1
 ماند؟ واژه اضافه مي

  . رو به پايان است و تا مقصد راهي نيست. . .  اين يعني اين. نمانده است هچيزي به پايان را) الف
  . ران پيشنهادي رأي اعتماد گرفتندبه اتّفاق وزي . . .ي مجلس شوراي اسالمي،  در جلسه) ب
  . هميشه در معرض توجه است . . .ماه در به دليل اربعين حسيني، اين ايام ) ج
  غريب )4  صفر )3  سفر) 2  قريب) 1

 معنا شده است؟ نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 2
  تاريكي: ظلمت/ كننده  عبادت: متعبد )2  روشن: فروغ/ خردسالي : طفوليت )1
  همدم: مونس/ قوم : طايفه) 4  بخشايش: عنايت/ كتاب آسماني : فمصح )3

 الخطّي دارد؟  اماليي يا رسم نادرستيعبارت  كدام - 3
 .گير كه دست آويز نداريم فتيم، دستابينايي ده تا در چاه ني )1

 .الهي، دلي ده كه در كار تو جان بازيم؛ جاني ده كه كار آن جهان سازيم) 2

 .دان اند كه مرده نخفته يياند كه گو چنان خواب غفلت برده. اى بگزارد كه دوگانهدارد  يسر برنم يكي) 3

  .اگر بخفتي به از آن كه در پوستين خلق افتي جان پدر، تو نيز) 4
 در كدام گزينه هر دو اثر متعلّق به يك شاعر است؟  - 4

  االسرار اسكندرنامه، مخزن) 2    نامه، اسكندرنامه الهي )1
  پيكر گلشن راز، هفت) 4  گلشن رازاالسرار،  مخزن) 3

 كند؟  اند، به درستي معرّفي مي گزينه دو تن از اديباني را كه از گلستان سعدي تقليد كرده كدام - 5
    جامي خالق بهارستان، قاآني خالق پريشان) 2  مقام خالق پريشان  جامي خالق بهارستان، قائم )1
  قاآني خالق بهارستان، جامي خالق پريشان )4  مقام خالق پريشان قاآني خالق بهارستان، قائم )3

 ؟نداردي آشكاري  كدام عبارت به تنهايي جمله - 6
  ي پيرمرد ي لزوم ديدار دوباره يك به يك سخن گفتند درباره )1
  عقل وزير، هر كدام به روستايي افتادند پسران ناقص) 2
  ها براي يافتنِ گلي خوشبو رفتند به بوستان مي) 3
  ب، مرتّباً به هر سو شبيهزير و مراق سربه) 4

 بخشي؟ دارد و هم شخصيتآشكار بيت هم تشبيه  كدام - 7
  م آفتاب شومهخوا گفت مي/ شبنم از روي برگ گل برخاست  )1
  رفت و انشاي كوچكش را خواند/ دانه آرام بر زمين غلتيد ) 2
  مثل لبخند باز خواهم شد/ غنچه هم گفت گرچه دلتنگم ) 3
 ها باشم فارغ از سنگ بچه/ اهم خو جوجه گنجشك گفت مي )4

 كند؟هاي خداوند اشاره مي زير به كدام يك از نام بيت - 8
 »ينانوشته، خوان ي هم نامه/ ينانموده، دان ي هم قصه«

  االكرام ذوالجالل و) 4  الغيوب علّام) 3  غافرالذّنوب) 2  ستّارالعيوب) 1
 ؟تري دارد بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي بيش - 9

  »چه بستند هر ديتو كل نامِ/  هر چه هستند يكارگشا يا«
 !چنينهم :كه خدا بهرِ، گره باز كن از جبين/ ؟ هر كه بپرسدت كه چون آينه صيقلي شود) 1

2 (بگشا ز پيشاني گره، را يك نفس بنشين خدا/  مشتاقان در آن ابروي دلبند است كارِ گشاد  
  ماست يدانهصد يما سبحه مشكلِ يعقده/  كنيمياد  خدا افتد ز گره كار چون در) 3
  چه دادت به ايشان بدهآن خدا/  گره رعيت ميفكن به كارِ) 4

 دارد؟ متفاوتيبيت مفهوم  كدام -10
  بس ندينه چندان كه گو كنيول/  ستين بيمردم شدن ع داريبه د )1
  نديننش بهيبر ره زور و غ/  نديخود ب بيكه ع ديمرد با )2
  دار  آخر از خود شرم گفتا  نهييآ ميقت و/  اندر چشم خلق  گفتم يم ناي از شيپ مردم  بيع  )3
  يكوش گرانيد يواندر افشا/ ي پوش خود بيزشت باشد كه ع) 4
  

  

 فارسي هاي سؤال

  
  فارسي

  17ي  تا صفحه 9 ي صفحه

  دقيقه 10
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  ي درست كدام است؟ترجمه» .وحة، جميلةٌهذه البنت الناجحة، في الصف األول و تلك اللّ« -11
  .تابلويي زيباستاين، دختري موفق در كالس اول و آن  )1
  .در كالس اول است و آن تابلو زيباست ،اين دختر موفق )2
    .آن دختر موفقي در كالس اول است و اين تابلو زيباست )3
  .آن دختر در كالس اول موفق است و اين تابلو قشنگ است )4

  ؟است نشدهكدام عبارت درست ترجمه  -12
  .آفت دانش، فراموشي است:   »يانآفة العلم النّس« )1
2( »سن السنيكو پرسيدن : »ؤال نصف العلمح)نصف علم است)سؤال خوب ،.    
    .اين درخت، بزرگ و خوشمزه است ي ميوه: ».ثمر هذه الشجرة الكبيرة، لذيذٌ« )3
  .رحمت و نور استكوه دانشمند مؤمن مانند : ».ورالعالم المؤمن كجبل الرّحمة و النّ« )4

  كدام عبارت درست ترجمه شده است؟ -13
  .اين جزيره عجيب است و آن كوه بلند است: ».هذه الجزيرة عجيبة و ذلك الجبل مرتفع« )1
  .نشيني با دانشمند عبادت استهم: ». علماء عبادةالمجالسة « )2
  .آموز دختر استنام اين دانش» حميده«است و » حميد«نام اين پسر : ».اسم هذا الولد حميد و حميدة اسم تلك الطالبة« )3
  .اين زن، شاعر است وآن مرد در آن مدرسه است: ».تلك المرأة، شاعرة و ذلك الرجل في هذه المدرسة« )4

 تناسب مفهومي دارد؟» .عسلعالم بي عمل به چه ماند؟ به زنبور بي«كدام گزينه با عبارت  -14

  .ةٌضطلب العلم، فري )2  !ز گهواره تا گور دانش بجوي )1
  !پرسيدن عيب نيست، ندانستن عيب است )4  .مرٍالعالم بال عملٍ كالشّجر بال ث )3

  است؟ نادرستجمع كدام كلمه  -15
  أوالدولَد )4  طلّابطالب )3  رجالرجل )2  نَباتبنت )1

  ؟نشده استترتيب، درست بيان  به در كدام گزينه نام حروف الفبا -16
  نون سين، حاء،: حسن )2  المياء،  جيم، ميم،: جميل )1
  راء، سين، واو، الم: رسول )4  ميم، راء، فاء، تاء، عين: مرتفع )3

  ؟نرفته استدرستي به كار  در كدام گزينه اسم اشاره به -17
    .كبير و تلك الطبيب ناجح ،هذا الصف )2  .و هذه الشاعرة، بروين لشاعر، سعديذلك ا )1
3( فتلك الشجرة بال ثمرٍ و تلك البنت في المدرسة )4  .ذلك الكتاب في هذا الص.  

 كدام گزينه براي جاي خالي مناسب است؟ -18

  .در عربي فصيح وجود ندارد» …،…، …، …«حروف 
  چ ژ، گ، پ، )4  ز گ، پ، چ، )3  ژ چ، ج، گ، )2  خ ح، ژ، پ، )1

 ؟نرفته استكار درست به ي اشاره براي كدام تصوير اسم -19

  
  
  

  . . .هذه  )4  . . . هذا  )3  . . .ذلك  )2  . . . تلك  )1
 ؟نداردكدام عبارت به فضيلت علم اشاره  -20

  .مجالسة العلماء عبادة) 2    .طَلَب العلم فريضة) 1
  .هذا الرّجل عالم ناجح) 4  .العالم كجبل الرَّحمة و النُّور) 3
  

  
  عربي

  

 5ي  تا صفحه 1 ي صفحه

 عربي هاي  سؤال  دقيقه 10



 5:  ي صفحه                                           ي اول متوسطه ه دوري هفتم  پايه                           مهر 21آزمون  - )2( ي پروژه 
 

  
 )آسمان هاي پيام(

 است؟ » ما كُنتُم و هو معكُم اَين«ناي عبارت كدام گزينه مع -21

  . خداوند هميشه با انسان است )1

  .انسان هميشه تنهاست) 2

  .هايش خداوند را بايد براي خودش شكرگزار بود، نه نعمت) 3

  .پذير است خداوند توبه )4

 ... شود كه  نتيجه مي» حمينالرّا  خَيرٌ حافظاً و هو اَرحمفااهللاُ«از عبارت  -22

  . ها دخيل نيست اختيار انساني در دچارِ دردسر شدنِ انسان )1

  . شود انسان خود را از حفاظت خداوند محروم كند اختيار انساني گاهي باعث مي )2

  . گذارد كند، ديگر راهي براي بازگشت باقي نمي انساني كه از سر ناداني گناهي مي )3

  . ارتباطي به محافظت او از بندگانش نداردرحمت خداوندي ) 4

 آمده است؟  درستشكر كدام نعمت در برابر آن  -23

 تهمت زدن: زبان) 2    استراق سمع: گوش )1

  زورگويي: اندام قدرتمند) 4    اطاعت : پيامبران) 3

 محتوايي دارد؟  نادرستيشده از عبارت زير  كدام بخش مشخّص -24

چون  ديگر هم هايي و با بذل نعمت انسان را بر ساير موجودات برتري دادهاوند مهربان خد ،و هميشگي ه دائميبر توجعالوه «

بـه   انسـان ت محباي از  هايي كه هر كدام نشانه نعمت. راه رسيدن به رستگاري را براي او هموار ساخته است، نعمت يادگيري

 ».ها زندگي براي او بسيار سخت و دشوار خواهد بود بدون آناست و  خداوند

  بخش دوم) 2    بخش نخست )1

  بخش چهارم) 4    بخش سوم) 3

 ي زير قرابت معنايي دارد؟  كدام بيت با آيه -25

  »لَئن شَكَرتُم لَاَزيدنّكُم«

  شكرگزار؟ شناس ي نعمت بنده اميپ/  به خداوند منعم محسن برد يكه م) 1

  دز سجو دينتواند كه همه عمر برآ/  نعمت را نيكند ا يشكرگزار يگر كس )2

  و محترمت زيكه داشت دولت سرمد عز/  نعمت نيمگردان به شكر ا ليمرا ذل )3

  تر شود آن را كه او شاكر شود نعمت افزون/  ارتريشكر از آن بس ،يدار ارينعمت بس )4

  
  هاي آسمان پيام

  

24ي  تا صفحه 15 ي صفحه
  مطالعات اجتماعي

  

  12ي  تا صفحه  1 ي صفحه

 عموميهاي سؤال  دقيقه 10
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 )مطالعات اجتماعي(

 . شود داراي حقوق طبيعي مي . . .انسان  -26

  الگيس از هجده) 2  شود ي يك كشور مي از زماني كه تبعه )1

  و تولداز ابتداي خلقت ) 4    پس از ازدواج) 3

 است؟ نادرستكدام عبارت  -27

  . ها حفظ شود ي ترازو قرار دارند كه بايد تعادل آن ها و تكاليف ما، در دو كفّه حقوق ما در برابر مسؤوليت )1

  . هاي مختلفي دارند هاي مختلف، مسؤوليت افراد در نقش) 2

  . ك جامعه هم هستند كه مسؤوليتي در جامعه ندارندبرخي افراد عاقل و بالغ ي) 3

 . احترام گذاشتن و اطاعت كردن از پدر و مادر، از جمله وظايف فرزندان است )4

 است؟ نادرستكدام عبارت  -28

  . زندگي در محيط سالم و امن، براي هر انساني يك حق است) 1

  . ديد، يك حق است آموزان براي هر معلّمي هر زمان كه الزم تنبيه بدنيِ دانش) 2

  . تحصيل علم و شكوفايي استعدادها براي هر انساني يك حق است) 3

  . برخورداري از توجه پدر و مادر براي فرزندان يك حق است) 4

 كند؟ عبارات زير را به ترتيب، مفهوماً و منطقاً كدام گزينه كامل مي -29

  ».ورزم كنم يا كفر مي تا مرا آزمايش كند كه آيا شكر مي... اين «

  ». . .  مسؤوليت انسان در جامعه«

  . ها است ي انسان در برابر همه/ مسؤوليت پروردگار من است) 1

  . ميهنان من است تنها در برابر هم/ از فضل پروردگار من است ) 2

  .ميهنان من است تنها در برابر هم/ مسؤوليت پروردگار من است) 3

  .ها است ي انسان مهدر برابر ه/ از فضل پروردگار من است ) 4

 انسان ذكر شده است؟ هاي مسئوليتاز  يبراي يك نادرستيدر كدام گزينه مصداق  -30

  جا در كارهاي شخصي خواهر و برادر دخالت بي: نسبت به اعضاي خانواده مسئوليت )1

  هاي مضر پرهيز از خوراكي: نسبت به خود مسئوليت )2

  اموال عمومي مدرسهمراقبت از : ها كالسي نسبت به هم مسئوليت  )3

  عبادت: نسبت به خداوند مسئوليت) 4
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بيـرون  دور تا دور متري  ي نيم در فاصلهاگر . متر داريم 4و عرض  8مستطيل شكل به طول  ي يك باغچه - 31

كشـي چنـد تومـان     ي كـل نـرده   هزار تومان باشـد، هزينـه   50نرده بكشيم و قيمت هر متر نرده باغچه را 

 ؟شود مي

1( 1400000    2( 140000    

3( 2800000    4( 280000  

1برخورد به زمين تاپس از توپ . كنيم متري سطح زمين رها مي 9توپي را از ارتفاع  - 32
ارتفاع قبلي خود باال 3

چنـد متـر حركـت     خورد به زمين مياي كه براي دومين بار  لحظهي رها شدن تا  اين توپ از لحظه. آيد مي

 .)شود جا مي توپ فقط در راستاي عمودي جابه( ؟تكرده اس

1( 17    2( 15    

3( 19    4( 20  

نصـف عـدد    ،ترين مقدار ممكن باشد ها كم جمع آن و حاصل 48متمايز طبيعي ضرب دو عدد  اگر حاصل - 33

 ؟تر كدام است بزرگ

1( 4    2( 6    

3( 8    4( 12  

 ؟ايز باشندممت يشها ه رقمتوان نوشت ك چند عدد سه رقمي فرد مي 7و  6، 4، 3 عددهايبا  - 34

1( 9    2( 10    

3( 12    4( 15  

صـندلي و بـه همـين     34صندلي، رديف سوم  37صندلي، رديف دوم  40سينما رديف اول  ندر يك سال - 35

 ؟رديف دهم چند صندلي دارد. شود ها كم مي ترتيب تا رديف دهم تعداد صندلي

1( 16    2( 10    

3( 14    4( 13  

  ضيهاي ريا سؤال

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  7ي  تا صفحه 1ي  صفحه

  دقيقه 30
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هـا   ترين مربع كوچك( ؟شود ، شكل پنجم به چند مربع كوچك هم اندازه تقسيم ميبا توجه به الگوي داده شده - 36

 ).را در شمارش لحاظ كنيد

  

  

  

 

1( 2048    2( 256    

3( 512    4( 1024  

 ؟تر چند درجه است ي كوچك متمم نصف زاويه. ديگرند و يكي دو برابر ديگري است متمم يك  دو زاويه - 37

1( 75    2( 60    

3( 65    4( 50  

 ؟چند سال دارداآلن او . شود ميبرابر سن كنوني او  3سال ديگر  26هاد سن فر - 38

1( 13    2( 12    

3( 15    4( 17  

 .)نيست180تر از ضلعي بزرگ 15هيچ كدام از زواياي اين ( ؟ضلعي چند قطر دارد 15يك  - 39

1( 170    2( 100    

3( 180    4( 90  

 12تا قرمزند و 6ها آبي نيستند، تا از آن 15 .، آبي، سبز و زرد داردهاي قرمز مداد در رنگ تعدادي حسام - 40

 ؟مدادهاي زرد و آبي چندتاستتعداد اختالف  .تا زرد نيستند

1(4    2(3    

3(2    4(1  

 محل انجام محاسبات
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1اول برادر. تومان دارند 100هر كدام برادر دو  - 41
بـرادر  پس سـ . دهـد  دوم مـي بـرادر  خـود را بـه    لپـو 5

1دوم
 ؟خواهد داشتاول پول برادر دوم چند برابر برادر  در آخر .دهد اول ميبرادر پول خود را به 5

1(13
12    2( 1    

3(12
13    4(5

6  

تومان به نفر اول و  200ومان به نفر سوم، نفر دوم ت 100نفر اول . تومان است 1200مجموع پول سه نفر  - 42

 ؟است چند تومانحال مجموع پول اين سه نفر . دهد مي دومتومان به نفر  300نفر سوم 

1( 1200    2( 1800    

3( 600    4( 1500  

فرزنـدش   3كه مجموع سـن   گويد او مي. ها دوقلو هستند  تاي آن 2فرزند دارد كه  3گويد كه  پدري مي - 43

 ؟تر است فرزند بزرگ چند سال از فرزند كوچك بزرگ. است 117ها  ضرب سن آن و حاصلاست  19

1( 9    2( 11    

3( 10    4( 7  

اخـتالف   .تاسـت  70هـا   پاهاي آنتعداد ريم و مجموع خروس و گوسفند دا 24مجموع در اي  در مزرعه - 44

 ؟چند تاست هاو گوسفند ها تعداد خروس

1( 2    2( 3    

3( 4    4( 5  

 ؟استچند واحد مربع مساحت آن  .استواحد  48محيط آن  و برابر عرض آن است 2طول مستطيلي  - 45

1( 112    2( 120    

3( 128    4( 132  

 محل انجام محاسبات
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 ؟زير كدام استالگوي  ام46عدد  - 46

, , , , ...7 11 15 19 

1( 179    2( 173    

3( 183    4( 187  

 ؟تر است م چند واحد بيشا97 عددم از ا100 عددزير الگوي در  - 47

/ , / , / , / , . . .11 25 14 25 17 25 20 25 

1( 12    2( 5/10    

3( 9    4( 25/10  

 2به نصف اين عـدد  . شود مي 27برابر  ،واحد به آن اضافه كنيم 3سپس  ،كنيم 4در  را ضرب ياگر عدد - 48

 ؟شود برابر كدام مي .كنيم واحد اضافه مي

1( 5/4    2( 5    

3( 5/5    4( 6  

ــاع  ،طــول - 49 ــهعــرض و ارتف ــهه تعــداد حــداكثر چــ. اســت 17و  13 ،21 يــك جعب ــا  جعب ــي ب ي مكعب

ي اندازه 5 5  ؟قرار دادتوان درون اين جعبه  را مي 5

1( 24    2( 25    

3( 26    4( 27  

4مردي - 50
كند و بـه ازاي   تن گندم برداشت مي 3 ،به ازاي هر هكتار. كل زمين خود را گندم كاشته است 9

، چند هكتار زمين كرده باشدتن خيرات  6اگر اين مرد . كند لوگرم گندم خيرات ميكي 100مقدار  ،هر تن

 ؟دارد

1( 45    2( 48    

3( 52    4( 55  

  
  

 محل انجام محاسبات
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  ؟نيستكدام عبارت صحيح  -51

  .فناوري تبديل عمل به علم است )1

  .شود، كنجكاوي است وق دادن انسان به دانستن و كشف دانش ميچه كه باعث س آن )2

  .ترين نكته در علم است و تالش براي يافتن جواب، مهمسؤال كردن  )3

  .اند ها همواره با تقريب همراه گيري اندازه )4

  .)ترين پاسخ را انتخاب كنيد كامل(. . .  ،بيني ي درستي يا نادرستي پيش بهترين راه مطالعه -52

  .ي زندگي است تفكر درباره )2  .ي چيزهاي اطراف است مشاهده )1

  .استآن بررسي نتايج و آزمايش دادن طراحي و انجام  )4  .مايشگاه استكار كردن در آز )3

در كدام گزينه ماهيـت مـواد از نظـر انحـالل     . محلول در آب و نامحلول در آب اشاره شده است ي مادهتعدادي به زير،  موارددر  -53

 ؟يكسان است

A (جوهرنمك-اتانول                   B (نمك-ي آهن براده  

C (گوگرد -نفت                         D (نفت -اتانول  

1( D    2( C  وA    

3( D  وA    4( B 

ي  دانشـمندان همـه  . . . هـاي   ي فعاليـت  اي از نتيجه اي نمونه هاي علوم تجربي هستند و توليد سوخت هسته از جمله شاخه. . . و . . .  -54

  .معايبي هم دارند ،ر فوايدها در كنا فناوري. . . و  ها است هاي علوم تجربي و ساير رشته شاخه

  اغلب-مشترك-شيمي-فيزيك )2  اغلب-مشترك-فيزيك-رياضي )1

  ي همه-مشترك-زمين شناسي-شناسي زيست )4  ي همه- جداگانه- شناسي زيست- رياضي )3

  ؟صحيح است گزينه  كدام -55

  .هستندي شده در آسيا ساز ي شبيه رسي خاورميانه و اولين گوساله-ترين سد خاكي ترتيب بزرگ سد كرخه و بنيانا به )1

  .قابليت انحالل در آب را ندارندخوراكي ي آهن و نمك  گوگرد، براده )2

  .استبه تنهايي ي فعاليت دانشمندان فيزيك و شيمي  و پيشرفت سريع علم، نتيجه موفقيت )3

  .تري انجام شود وتاهتر و در مدت زمان ك جايي مسافران با سرعت بيش ساخت خودرو و سپس هواپيما باعث شد تا جابه )4

  
  علوم

  

 11ي  تا صفحه 1 ي صفحه

  دقيقه 30
 

 .ها پاسخ دهيد آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت علوم عادي و پيشرفته، فقط به يك سري از آن دانش

  علومهاي  لسؤا
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 ؟چه تعداد از موارد زير صحيح است -56

به ويژه در شـهرهاي پرجمعيـت افـزايش داده     را استفاده از سوخت فسيلي براي به حركت درآوردن وسايل نقليه، آلودگي هوا) الف

  .است

  .ندي مناسب به نيازهاي زندگي پاسخ ده كنند با تبديل علم به يك فرآورده دانشمندان تالش مي) ب

  .تأكيد داشتغيرتجربي هاي  حيان همواره بر اجراي هدفمند و نظامدار فعاليت جابربن) ج

  .هايي از تبديل دانش علمي به عمل هستند نمونه. . . اي، دارو و  فن، نيروگاه هستهلساخت خودرو، رايانه، ت) د

1( 2     2( 1    

3( 4    4( 3  

 800بـه  در ظـرف  بينـدازيم، حجـم آب    اسـت متـر مكعـب    سـانتي  400ظرفـي كـه مقـدار آب آن    آهـن را در   يك قطعـه اگر  -57

  .)متر مكعب در نظر بگيريد گرم بر سانتي 8چگالي آهن را ( ؟ي آهن چند كيلوگرم است جرم قطعه. رسد مترمكعب مي سانتي

1( 3200    2( 2/3    

3( 50    4( 05/0  

  ؟نيستكدام گزينه از يكاهاي متداول طول  -58

    متر سانتي )2    كيلومتر )1

  متر ميلي )4    متر دسي )3

 100گـرم و حجـم    100مترمكعب چند برابر وزن جسـمي بـه جـرم     گرم بر سانتي 5/0گرم و چگالي  100وزن جسمي به جرم  -59

  .)باشند هر دو جسم در سطح زمين مي( ؟مترمكعب است سانتي

1( 5/0    2( 1    

3( 2    4( 4  

  از راست به چپ كدام است؟ ترتيب  بهكش  گيري ترازو و خط هاي زير، دقت اندازه با توجه به شكل -60

    متر سانتي 1/0 –گرم 100 )1

  متر سانتي 1/0 –گرم 200 )2

  متر سانتي 1 –كيلوگرم  1 )3

  متر سانتي 1 –گرم  200 )4
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gوزن سنگي مكعب شكل با چگالي -61 / cm36 ،60 كعـب اسـت و   ع اين ملبرابر ض 2اي كه شعاع آن  حال چگالي كره. نيوتون است

πrحجم كره. (دارد محاسبه كنيد ،)برحسب گرم( π32000جرمي معادل r r  
4
  .)گرم فرض كنيد 100نيوتون را معادل  1(، )3

1( 3    2( 6    

3( 12    4( 24  

ها كـدام گزينـه درسـت     تايج آزمايش آندر مورد ن. كنند كالسي در آزمايشگاه حل شدن مواد در آب را بررسي مي نموزاآ دانش -62

  ؟است

  .شود ي آهن برخالف نفت در آب حل نمي براده )2  .شود نفت مانند گوگرد در آب حل مي )1

  .شود گوگرد برخالف نمك در آب حل مي )4  .شود جوهرنمك مانند اتانول در آب حل مي )3

 ؟رندديگ مواد ذكر شده در كدام گزينه از نظر حل شدن در آب مشابه يك -63

  نمك) اتانول           و) ي آهن          هـ براده) جوهرنمك         د) گوگرد     ج) نفت      ب) الف

    الف، د، هـ )2    ج ،الف، ب )1

  وهـ، ج،  )4    د، هـ، و )3

عـرض و  متـر و طـول،    سـانتي  A ،10اگر طول، عرض و ارتفاع مكعـب  . در اختيار دارد Bو  Aآموزي دو ظرف مكعب شكل  دانش -64

  ؟باشد، در مورد اين دو مكعب كدام گزينه درست است Aنصف مكعب  Bارتفاع مكعب 

  .است Aمكعب حجم برابر  B  ،2حجم مكعب  )2  .ليتر است 1برابر  Bحجم مكعب  )1

  .سي است سي 1برابر  Aحجم مكعب  )4  .است Bمكعب حجم برابر  A ،8حجم مكعب  )3

كـدام گزينـه   . هر دو ظرف پر از آب هستند. كنيد را مشاهده مي) از نظر جنس مشابه( Bو  Aدر شكل زير دو ظرف مكعب شكل  -65

  ؟ي اين دو ظرف صحيح است در مورد مقايسه

  .است Aظرف چگالي آب در برابر  B ،8چگالي آب در ظرف  )1

  .است Aظرف چگالي آب در برابر  B ،2چگالي آب در ظرف  )2

  .است Bظرف  حجم آب دربرابر  A ،2حجم آب در ظرف  )3

  .است Bظرف جرم آب در برابر  A ،8جرم آب در ظرف  )4
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  ؟است متفاوتها   گيري در كدام گزينه با ساير گزينه دقت اندازه -66

    متر 002/0 )2    متر ميلي 7/5 )1

  متر ميلي 34 )4    متر سانتي 2/3 )3

  .)مترمكعب است انتيگرم بر س 1چگالي آب (؟ رود نميبا توجه به جدول زير، كدام ماده در آب فرو  -67

 )مترمكعب سانتي(حجم ماده )گرم(جرم ماده ماده

1 35 10 

2 100 200 

3 110 100 

4 240 100 

  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

سـنج چـه عـددي را بـه مـا گـزارش        اين زمان ،ثانيه 420/0سنجي در حد ثانيه باشد، پس از گذشت  گيري زمان اگر دقت اندازه -68

  كند؟ مي

1( 42/0    2( 420/0    

  صفر )4    4/0 )3

  كند؟ گرمي از اين جسم چه حجمي را اشغال مي 100ي  متر مكعب باشد، يك نمونه گرم بر سانتي 10اگر چگالي جسمي  -69

  مترمكعب سانتي 100 )2    مترمكعب سانتي 10 )1

  مترمكعب سانتي 1 )4  متر مكعب سانتي 1000 )3

قـدر   هاي قلب اين شخص در يـك سـاعت چـه    تعداد ضربان. نيه استثا 8/0زمان بين دو ضربان قلب شخصي در حالت معمولي  -70

  است؟

1 (4500    2 (75    

3 (2880    4 (7500  
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 )هاي شيمي سؤال(

  . . . بيني،  ي درستي يا نادرستي پيش بهترين راه مطالعه -71

  .ي چيزهاي اطراف است مشاهده) 1

  .ي زندگي است تفكر درباره) 2

  .كار كردن در آزمايشگاه است )3

  .استآن آزمايش به همراه بررسي نتايج دادن طراحي و انجام ) 4

كـدام گزينـه   . هر دو ظرف پر از آب هسـتند . كنيد را مشاهده مي) ازنظر جنس مشابه( Bو  Aدر شكل زير دو ظرف مكعب شكل  -72

  ؟ي اين دو ظرف صحيح است در مورد مقايسه

  .است Aظرف چگالي آب در برابر  B ،8چگالي آب در ظرف ) 1

  .است Aظرف چگالي آب در برابر  B ،2چگالي آب در ظرف ) 2

  .است Bظرف حجم آب در برابر  A ،2حجم آب در ظرف  )3

  .است Bظرف جرم آب در برابر  A ،8جرم آب در ظرف ) 4

  كند؟ گرمي از اين جسم چه حجمي را اشغال مي 100ي  متر مكعب باشد، يك نمونه گرم بر سانتي 10اگر چگالي جسمي  -73

  مترمكعب سانتي 100 )2    مترمكعب سانتي 10 )1

  مترمكعب سانتي 1 )4  متر مكعب سانتي 1000 )3

ي  دانشـمندان همـه  . . . هـاي   ي فعاليـت  اي از نتيجه اي نمونه هاي علوم تجربي هستند و توليد سوخت هسته از جمله شاخه. . . و . . .  -74

  .معايبي هم دارند ،ها در كنار فوايد ريفناو. . . و ها است  هاي علوم تجربي و ساير رشته شاخه

  اغلب-مشترك-شيمي-فيزيك) 2  اغلب-مشترك-فيزيك-رياضي) 1

  ي همه-مشترك-زمين شناسي-شناسي زيست) 4  ي همه- جداگانه- شناسي زيست- رياضي )3

 800بـه   در ظـرف  بينـدازيم، حجـم آب   اسـت متـر مكعـب    سـانتي  400ظرفـي كـه مقـدار آب آن    آهـن را در  يك قطعـه  اگر  -75

  .)متر مكعب در نظر بگيريد گرم بر سانتي 8چگالي آهن را (ي آهن چند كيلوگرم است؟  جرم قطعه. رسد مترمكعب مي سانتي

1 (3200    2 (2/3    

3( 50    4 (05/0  

 )پيشرفته( علومهاي  سؤال

  )شيمي(
  10ي  تا صفحه 1 ي صفحه

  )فيزيك(
  70ي  تا صفحه 62 ي صفحه

 )شناسي و زمين شناسي زيست(
 45ي  تا صفحه 35 ي صفحه

  دقيقه 30
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  )فيزيكهاي  سؤال(
  .هستند. . . و . . . دو عامل مهم در انجام كار  -76

    توان-انرژي )2    جايي جابه-نيرو )1
  جايي جابه-نرژيا )4    توان- نيرو )3

 ؟چه تعداد از موارد زير صحيح است -77

  .شود تبديل مي تيربا رها كردن زه كمان، انرژي پتانسيل گرانشي ذخيره شده به انرژي جنبشي ) الف
  .به وزن جسم و ارتفاع آن از سطح زمين وابسته است همواره انرژي پتانسيل) ب
  .كند ي آن تغيير ميبا انجام كار بر روي يك جسم، همواره انرژي جنبش) پ
  . ترين ويژگي انرژي، قابليت تبديل آن از يك شكل به شكل ديگر است مهم) ت

  صفر )4  2 )3  3 )2  1 )1
 .)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه( ؟كند به درستي تكميل مي و ترتيب ها، جاهاي خالي زير را به يك از گزينه كدام -78

  .كند را ذخيره و سپس آزاد مي. . . ا شدن، انرژي تاندون پا با كشيده شدن و سپس ره) الف
  . . .  .تر است، بنابراين  سرعت خودروي پرايد از كاميون بيش) ب
  .شود انرژي مختلف تبديل مي. . . انرژي الكتريكي وارد شده به تلويزيون به ) پ

  3تر از كاميون است،  پتانسيل كشساني، انرژي جنبشي پرايد بيش )1
  2تر از كاميون است،  ژي جنبشي پرايد بيشجنبشي، انر )2
  3قضاوت كرد، طور قطعي  بهها  توان در رابطه با مقايسه انرژي جنبشي آن پتانسيل كشساني، نمي )3
  2ها قضاوت كرد،  انرژي جنبشي آن ي زير هتوان در رابطه با مقايس جنبشي، نمي )4

  ؟صحيح است ي زيرها يك از گزينه كدام -79
  .ژول كار انجام داده است 352كند، معادل  جا مي باالي سرش جابه يمتر 6/1ارتفاع  تاكيلوگرم را  220اي به جرم  وزنه برداري كه وزنه )1
  .در حال انجام كار است ،فرد نشان داده شده در شكل زير )2
  
  
  
ربرد دارد كه مقدار نيروي وارد شده به جسم ثابت باشد ي كار انجام شده بر روي جسم، تنها در حالتي كا جايي براي محاسبه ضرب نيرو در جابه حاصل )3

   .جا شود و جسم در جهت نيرو جابه
  .دهد مي انجامكند و نه كاري  نظر، نه نيرويي وارد مي در شكل زير فرد مورد )4
  

 ؟هستندكدام موارد زير صحيح  -80

  .شود تبديل مي ريكيشده در باتري به انرژي الكتذخيره در يك مدار الكتريكي انرژي شيميايي ) الف
  .جسمي كه حركت كند، لزوماً انرژي جنبشي نداردهر ) ب
  .شود شده در بدن ما به انرژي جنبشي و انرژي پتانسيل گرانشي توپ تبديل مي ذخيرهكنيم، انرژي شيميايي  وقتي توپي را پرتاب مي) پ
  .برابر نيستدو شخص با هم  در شكل زير، كار انجام شده توسط) ت
  
  
  
  
  

  الف و ت )4  پ و ت )3  الف، ب و پ )2  الف و پ )1
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  )و زمين شناسي شناسي زيستهاي  سؤال(

 ؟نمايد تكميل مي نادرستصورت  ترتيب به ي جاهاي خالي را به ها، همه يك از گزينه كدام -81

  .آيند دست مي از زمين به. . . طور  تر مواد به بيش) الف

  .و خاك رس است. . . سيمان مخلوطي از ) ب

  .شود ساخته مي. . . اي از  ليوان شيشه) پ

  ماسه-آهك-غيرمستقيم )2  خاك رس-آهك -مستقيم )1

  ماسه-آهن-غيرمستقيم )4  خاك رس- آهن- مستقيم )3

  .شوند تهيه مي. . . و . . . ترتيب از  اي، به ظروف چيني و شيشه -82

    خاك رس -ماسه )2    ماسه -ماسه )1

  خاك رس -خاك رس )4    ماسه -خاك رس )3

تن سنگ معدن آهن به فلز آهن، مقدار فلز آهن به دست آمده را براي مصـارف صـنعتي بـه كـار      2/8يك كارخانه، با تبديل  در -83

حدود چند كيلوگرم از فلز آهن توليد شده در اين كارخانه را براي مصارف . ماند كيلوگرم از آن اضافي مي 910برند و در نهايت  مي

  .)كيلوگرم است 1000 هر تن( اند؟ صنعتي استفاده كرده

1 (3190     2 (2740     

3 (4250     4 (1860  

  .گيرد صورت مي. . . ي  آهن پس از مرحله فلز فرآيند توليدطي . . . گرما دادن مخلوط سنگ آهن، كربن و  -84

  هاي فلز آهن توليد ورقهسنگ آهك،  )2  سازي سنگ معدن سنگ آهك، خالص )1

  هاي فلز آهن توليد ورقهگ نمك، سن )4  سازي سنگ معدن سنگ نمك، خالص )3

 .را انتخاب كنيد نادرستگزينه  -85

  .هاي اكسيژن از اكسيد آهن، شامل يك تغيير شيميايي است كه با صرف انرژي زيادي همراه است جدا كردن اتم )1

  .صورت تركيب وجود دارند نه به صورت خالص معموالً مواد به ،در معادن )2

  .برند داراي خاصيت اسيدي است كار مي ها به ها و مرغداري وان ضدعفوني كننده در ورودي استخرها، گاوداريمخلوط آب و آهك را كه به عن )3

 .شود صورت خالص نسبتاً نرم است و در اثر ضربه خم مي فلز آهن به )4
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  ؟است نادرستكدام گزينه  -86

  .هاي مهم آهن در معادن هستند اكسيدهاي آهن از تركيب )1

  .ن از آهن شامل يك تغيير فيزيكي استجدا سازي اكسيژ )2

  .خواهيم كيلوگرم سنگ معدن مي 200كيلوگرم فلز آهن به تقريب  100براي توليد  )3

  .اكسيژن از آهن با صرف انرژي زيادي همراه استهاي  اتمجداسازي  )4

  ؟است نادرستاستخراج فلز آهن از مراحل سوم ي  مرحلهكدام گزينه در مورد  -87

  .شود خارج مي CO2صورت بهجدا و سنگ معدن از ژن هاي اكسي اتم )1

  .ماند كوره باقي ميته صورت مذاب در  در نهايت فلز آهن به )2

  .دهد در اين مرحله رخ مي ،»اكسيدهاي آهن+ كربن  اكسيد دي كربن+ فلز آهن  « واكنش )3

  .دهند هاي مخصوص حرارت مي اه گوگرد و سنگ آهك در كورهسنگ معدن را به همر )4

  ؟است نادرستكدام مورد  -88

  .شود استفاده مي يدر توليد ظروف سفالي رنگي از اكسيد فلزهاي مختلف )1

  .شود اي از خاك رس ساخته مي بشقاب چيني از ماسه و ليوان شيشه )2

  .شود خاك رس به فراواني در طبيعت يافت مي )3

  .اي طوالني دارد زي در ايران سابقهسا شيشه )4

 ؟چه تعداد از موارد زير درست است -89

  .صورت تركيب هستند همه مواد موجود در معادن به) الف

  .سازي سنگ معدن در مرحله دوم استخراج فلز است خالص) ب

  .شود بديل دهند تا به خمير شيشه ت ي شيشه، ماسه را با افزودن مواد شيميايي مختلف گرما مي براي تهيه) ج

  .رسد كروم ديرتر از ساير منابع به اتمام مي) درسي موجود در كتاب(هاي طبيعي  در بين اندوخته) د

1( 1  2( 3  3( 2  4( 4  

از راسـت بـه چـپ    ( ؟نمايد تكميل مي درستيو جاي خالي دوم را به  نادرستيها، جاهاي خالي اول و سوم را به  يك از گزينه كدام -90

 .)بخوانيد

  .است. . . ها،  كروم براي زمان تقريبي پايان يافتن آن>قلع>ي مس همقايس) الف

  .وجود دارد. . . ي  بين ميزان مصرف منابع طبيعي و جمعيت رابطه) ب

  .آيند دست مي از زمين به. . . طور  تر مواد به بيش) پ

  غيرمستقيم-مستقيم-نادرست )2  مستقيم-مستقيم-درست )1

  غيرمستقيم-غيرمستقيم-ادرستن )4  مستقيم- غيرمستقيم- درست )3
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 .)ها را در شمارش لحاظ كنيد ترين مثلث كوچك( شكل دهم از چند مثلث كوچك تشكيل شده است؟ - 91

1( 108  

2( 112  

3( 116  

4( 120  

چنـد  باشد، اختالف طـول و عـرض آن   واحد مربع  28و مساحت آن واحد  22اگر محيط مستطيلي برابر  - 92

 .)طبيعي هستندطول و عرض اعداد (؟است واحد

1( 1    2( 12    

3( 3    4( 5  

 ؟باشـد  4طبيعي مضرب  ها و دهگان آن 6تر از  كم ها چند عدد سه رقمي فرد وجود دارد كه صدگان آن - 93

 )بدون تكرار ارقام(

1( 39    2( 50    

3( 42    4( 35  

ـ  خـ توماني  2000و  1000، 500توماني را به اسكناس  5000گر بخواهيم يك اسكناس ا - 94 ن رد كنـيم، اي

  ؟كار به چند طريق ممكن است

1( 12    2( 10    

3( 7    4( 8  

1كه قطاري هنگامي - 95
سـوار   Bسپس وقتـي مسـافر   . شدسوار قطار  Aمسير خود را طي كرده بود مسافر  3

ار از چه مقد. طي كرده بودقطار با تا آن لحظه  Aنصف مسافتي بود كه مسافر  ،مانده مسافت باقي ،قطار شد

 ؟طي كرده است Bو  Aمسير را قطار با هر دو مسافر 

1(1
3    2(2

9    

3(4
9    4(1

9  

)تيزهوشان( هاي رياضي سؤال

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  7ي  تا صفحه 1ي  صفحه

  دقيقه 10



   20:  ي صفحه                                           ي اول متوسطه ه دوري هفتم  پايه                            مهر 21آزمون  -)2( ي پروژه 

 

آيـد و   يين مـي طبقـه پـا   8رود، سپس  طبقه باال مي 3او ابتدا . شخصي در طبقه وسط ساختماني قرار دارد - 96

 ؟اين ساختمان چند طبقه است. گيرد ششم ساختمان قرار مي ي رود و در طبقه طبقه باال مي 4مجدداً 

1( 13    2( 17    

3( 19    4( 15  

در مجموع چند بـار عمـل دسـت دادن    . دهند دارند و همه با هم دست مي حضورنفر  22در يك مهماني  - 97

 ؟افتد اتفاق مي

1( 44    2( 220    

3( 231    4( 462  

امسـال   ،سال باشد 50تر از  اگر سن او كم. بود 11ضرب م پارسالو  8رب ضسال پيش م 2سن شخصي  - 98

 ؟چند ساله است

1( 32    2( 33    

3( 34    4( 35  

 ؟چه عددي بايد نوشت» ؟«ه جاي بي بين اعداد  با توجه به رابطه - 99

?








12 14
27 41
32 38
58 98
62 74
83

 

1( 67    2( 92    

3( 83    4( 107  

از بـين  حداقل چند مهره برداريم تا مطمـئن شـويم   . آبي داريم ي مهره 4قرمز و  ي مهره 6ي ا در كيسه - 100

 ؟رنگ داريم هم ي سه مهرههاي برداشته شده  مهره

1( 6    2( 3    

3( 4    4( 5  

 محل انجام محاسبات
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  . آيد پاسخ دهيد هايي كه در پي مي ابيات زير را بخوانيد و به پرسش* 

  

  

  

  

  

  

  به بيت نخست، كدام است؟ با توجه» ثنا«ي  معناي واژه - 101

    بدنامي) 2    درود) 1

  شرمگين) 4    جسور) 3

  ؟نيستخانواده  هم» محمد«ي  كدام واژه با واژه - 102

    مداحي) 2    حميد) 1

  حمد) 4    محمود) 3

  نوع وصفي يا اضافيِ كدام تركيب متفاوت است؟ - 103

    دين يزدان) 2    جان پيغمبر) 1

  چرخ برين) 4    مه آسمان) 3

  كدام بيت رديف دارد؟. آيد اي تكراري است كه پس از قافيه مي اژهدانيم رديف و مي - 104

    بيت سوم) 2    بيت دوم) 1

  بيت پنجم) 4    بيت چهارم) 3

  در كدام بيت پيامبر اسالم، دليل وجود آفرينش خوانده شده است؟ - 105

    بيت دوم) 2    بيت نخست) 1

  بيت چهارم) 4    بيت سوم) 3

)تيزهوشان( فارسي هاي  سؤال

  
  فارسي

 17ي  تا صفحه 9 ي صفحه

  دقيقه 10

  محمد فرستاده و بهترش/  غمبرشيثنا باد بر جان پ .1

  دياز بهر او شد پد كسريجهان /  ديكل زداني نيكه بد بر در د .2

  نخست شانياو شود زنده ز كيول/  بد درست نياو پس غمبرانيز پ .3

  كرد ميمه آسمان را به دو ن/  كرد ميب يب وياز د )دنيا( ييدل دن .4

 سخن گفت بر عرش با كردگار/  شد سوار )باال( نيبه چرخ بر )دشت( ز هامون .5
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  كند؟ كدام بيت به قيامت اشاره مي - 106

    بيت سوم) 2    بيت دوم) 1

  بيت پنجم) 4    بيت چهارم) 3

  كند؟ اشاره مي» نصف كردنِ قمر«يعني » القمر شقّ«ي  كدام بيت به معجزه - 107

    بيت سوم) 2    بيت دوم) 1

  بيت پنجم) 4    بيت چهارم) 3

  كند كه ايشان در شبي به آسمان رفت؟ كدام بيت به داستان معراجِ پيامبر اشاره مي - 108

    يت سومب) 2    بيت دوم) 1

  بيت پنجم) 4    بيت چهارم) 3

  . ي بيت زير، به دو پرسش بعدي پاسخ دهيد درباره* 

  

  

  

  شود؟  كدام يك در بيت باال ديده مي - 109

    مبالغه) 2    هاي متضاد وجود واژه) 1

  وجود دو تشبيه) 4    بخشي جان) 3

  مفهوم است؟ بيت باال با كدام مصراع هم - 110

  باش اريو به بد  كيتو با او به ن )2  ونديو بد زمانه بگسل پ كياز ن) 1

  هر چه كني كشت همان بدروي )4  كس چيبر ه كينماند بد و ن )3

  

  »آن درود عاقبت كار كه كشت يهر كس/  و گر بد تو برو خود را باش كميمن اگر ن«



 

»23« 

 

 

شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي::))سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي  
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