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2پایه هفتم (دوره اول متوسطه) . پاسخنامه آزمون 

1

فارسی
صحیح است. 2گزینه  .1

اند:هایی که نادرست معنا شدهمعناي درست واژه
 جهان ) گیتی 1
 درستی (ابزار جنگی: سالح) ) صالح 3
 دهان ) کام 4

) 61، 58، 37، 33، 20، 14، 9هاي  ، صفحه7و  4، 3، 2، 1هاي  (فارسی هفتم، درس
است.صحیح  3گزینه  .2

هاي دیگر:هاي امالیی در گزینهطلبررسی غ
 هجوم ) حجوم 4فارغ    ) فارق 2اساس    ) اثاث 1

) 61، 58، 13، 9هاي  ، صفحه7و  1هاي  (فارسی هفتم، درس
صحیح است. 1گزینه  .3

 نام اثري از علی شریعتی در صورت سؤال نیامده بود.
 بررسی آثار دیگر:

ـاري / خانهگلشن راز: شیخ محمود شبستر ـادر ابراهیمـی / رگب اي براي شـب: ن
نامـه: خواجـهکلمات: محمدجواد محبت / به هواي گل سرخ: طاهره ایبد / الهـی 

 پورهاي ناگهان: قیصر امینعبداهللا انصاري / آینه
) 54، 37، 28، 20، 14، 9هاي  ، صفحه6و  4، 2، 1هاي  (فارسی هفتم، درس

صحیح است. 4گزینه  .4
واژةهسـتند و  » ح ر م«ریشـۀ  از » محتـرم «و » احترام«هاي گزینه، واژهدر این 

».ر ح م«ریشۀ از » رحمت«
هاي دیگر:ها در گزینهمشترك واژهریشۀ بررسی 

 ) ص ل ح3) ع ل ق   2) خ ل ف   1
) 64، 39، 33، 20هاي  ، صفحه7و  4، 3، 2هاي  (فارسی هفتم، درس

صحیح است. 2گزینه  .5
مانند شده است.» ورق«به » برگ درختان«تشبیه بیت اول: 

 است.» مشغول کاري بودن«کنایه از » گرم کاري بودن«بیت چهارم:  کنایۀ
 تکرار شده است.» آزاد« کلمۀتکرار بیت پنجم: 

کار نرفته است. به» بخشی شخصیت«و » تضاد«در ابیات دوم و سوم، به ترتیب 
)6و  4، 3، 2، 1هاي  (فارسی هفتم، درس

صحیح است. 1 گزینه .6
هاي این گزینه، خبري هستند.جملههمۀ 

هاي دیگر:بررسی انواع جمالت در گزینه
ـاه دل مبنـد    [اي] یوسف  )2 امـري / ایـن عاطفی / به این رها شدن از چ

 خبري ات کنند خبري / که زندانی برند بار می
ـان مبـر     اي گل ) 3 ـاطفی / گم   روي امـري / بـه شـب جشـن مـی      ع

 خبري ات کنند اي ارزانیخبري/ شاید به خاك مرده
 اي بتـرس  خبري / از نقطـه  یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست ) 4

خبري ات کنند امري / که شیطانی
) 21صفحۀ (فارسی هفتم، درس دوم، 

صحیح است. 3گزینه  .7
 ها: بررسی گزینه

ها: شاخک، شاخسار، بامک و جوکنار ) متمم1
 نانوشته نامۀ نانموده،قصۀ ها:  عول) مف2
 ها و گلشن ها: گل ) مفعول: مژده، متمم3
 ها: درخت و کتاب ) متمم4

)7و  6هاي   (فارسی هفتم، درس
صحیح است. 3گزینه  .8

 است.» طلب علم از خداوند«مفهوم این گزینه، 
) 61، 37، 36، 9هاي  ، صفحه7و  4، 3هاي  (فارسی هفتم، درس

است.صحیح  1گزینه  .9
ـان مفهوم مشترك بین سؤال و سایر بیت ـا، نمای ها: خدا، در همه چیز و همـه ج

است.
 : خودشناسی، عاملی براي شناخت آفرینش است.1 گزینۀمفهوم بیت 

)1(فارسی هفتم، درس 
صحیح است. 4گزینه  .10

ـاي  مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینه بهـرهمحـروم و بـی  «، 3و  2، 1ه
 است.» بیان درماندگی عاشق« 4گزینۀاست، ولی مفهوم » ادبماندنِ انسان بی

) 36صفحۀ (فارسی هفتم، درس سوم، 

عربی
صحیح است. 3گزینه  .11

)34صفحۀ (عربی هفتم، 
صحیح است. 1گزینه  .12

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) سودمندترین آنها براي مردم2
 ) بهتر از همنشین بد است.3
) کالمی که پاسخش سکوت است.4

)28و  24، 20، 16 هاي صفحه(عربی هفتم، 
صحیح است. 4گزینه  .13

 آن بازیکنان، در مسابقات پیروزند (موفق هستند)
)26و  12، 9 هاي صفحه(عربی هفتم، 

صحیح است. 1گزینه  .14
صدیقات (اسم مفرد مؤنث براي انسان فقط جمع مؤنث دارد) صدیقَۀ 
أَصدقاء صدیق 

)32و  28، 20 هاي صفحه(عربی هفتم، 
صحیح است. 3گزینه  .15

قَلیل اندكـ  بعید دور
)26 صفحۀ(عربی هفتم، 

صحیح است. 2گزینه  .16
ـادل مـذکر وکلمۀ  ل و مع ـادل مـذکر آن الرَّجـ المرأة به معنی زن است کـه مع

باشد. جمع آن الرِّجال می
)26 صفحۀ(عربی هفتم، 

صحیح است. 3گزینه  .17
یومانِ به معناي (دو روز) است. ولی احسان: نیکی، ایمان: ایمان،

أمان: امنیت
)20و  16، 6 هاي صفحه(عربی هفتم، 

صحیح است. 2گزینه  .18
ناجِحات ،باتک الطّالناجحونَ یا أولئ ،ک الطُّلّاباولئ 

صحیح است. 3گزینه  .19
(او چند روز در سفر است؟)کَم یوماً هو فی السفَر؟ 

در جواب باید عدد بیاید.
)33و  31، 26، 17 هاي صفحه(عربی هفتم، 

صحیح است. 3گزینه  .20
 توانیم از (انسان) استفاده کنیم. پرسشی (ما) نمی کلمۀدر پاسخ 

)29و  23، 22 هاي صفحه(عربی هفتم، 

ریاضی
صحیح است. 1گزینه  .21

ـانی اسـت کـه دو عـدد اخـتالف کمـیضرب دو عدد  بیشترین مقدار حاصل زم
داشته باشند.

25 12 13 12 13 156 
)3 صفحۀ(ریاضی هفتم، 

صحیح است. 4گزینه  .22
...2 3 191

2 3 4
...

20
3 4 5 21
2 3 4 20

1
20 2 1
21 20 21 210
)8 صفحۀ(ریاضی هفتم، 2

 صحیح است. 3گزینه  .23
تر خواهیم داشت: ساده مسئلۀبا توجه به راهبرد حل 

1 1 3
2 4 4
1 1 1 7
2 4 8 8
1 1 1 1 15
2 4 8 16 16

بنابراین در کسر حاصل، صورت از مخرج یک واحد کمتر است، پس:
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2 

...1 1 1 1 511
2 4 8 512 512 

1اما در عبارت سؤال 
511وجود ندارد، پس: 2 1 255

512 2 512 
512برابر است با:و در آخر تفاضل صورت و مخرج  255 257 

 )8 و 7هاي  صفحه(ریاضی هفتم، 
 صحیح است. 3گزینه  .24

ـاي اول را        ـادین اگـر خط ـاه در     با توجـه بـه راهبـرد نم در نظـر بگیـریم آنگ
 خطاهاي بعد خواهیم داشت:

4
16

3 12 48 6448 643 12
4

16
4

3

3 3
 

 اول برابر است با: جریمۀداده شده مقدار  جریمۀحال با توجه به مقدار 
64 40000 40000 64 62540000 40000 64 

 )12 تا 9هاي  صفحه(ریاضی هفتم، 
 صحیح است. 2گزینه  .25

1
 نهم هستند. 6

متشه

متشه متشه

مهن

متفه

 
 صحیح است. 3گزینه  .26

[ ( ( ) )]9 9 8 8 1 2 4 5 20 2 
( ) ( )8 8 1 18 10 8 8 9 8 72 64 
( )9 9 64 9 576 585 

 )23 صفحۀ(ریاضی هفتم، 
 صحیح است. 1گزینه  .27

 آوریم: دست می + به2را نسبت به عدد  -8عدد  قرینۀابتدا 
( ) ( )2 2 8 4 8 12 

 کنیم: جمع می 18را با عدد  12حال عدد 
12 18 30 

 )14 صفحۀ(ریاضی هفتم، 
 صحیح است. 3گزینه  .28

xگیریم: در نظر می xنظر را عدد مورد ( ) x2 24 12 
12تر است.  + نزدیک15+ به عدد 12عدد  هنیرق12

 )23 صفحۀ(ریاضی هفتم،  
 صحیح است. 3گزینه  .29

 آوریم: دست می ابتدا مجموع دماي این سه شهر را به
( )3 3 9 

ـاره کـرده را      ،سپس مجموع دماي دو شهر از این سه شهر ـا اش که سؤال بـه آنه
) آوریم: دست می به )2 7 14 

ـاي شـهر سـوم برابـر         بنابراین با توجه به مجموع دماي سـه شـهر و دو شـهر دم
) است با: )9 14 5 

 )26تا  23هاي  صفحه(ریاضی هفتم، 
 صحیح است. 2گزینه  .30

 (عرض + طول) = محیط مستطیل × 2
( a b b a) (a b) a b2 2 2 2 2 2 

 )32 صفحۀ(ریاضی هفتم، 
 صحیح است. 2گزینه  .31

x2 تعداد کتاب زهرا 
x6 تعداد کتاب نازنین 

x2  تعداد کتاب فاطمه 10
x6  تعداد کتاب نرگس 4

x x x x x2 6 2 10 6 4 16  مجموع 6
 )33 صفحۀ(ریاضی هفتم، 

 صحیح است. 2گزینه  .32
ـاره کـرده و سـپس مجمـوع دو عامـل را       از آنجایی که ابتداي جمله به قرینه اش

) بیان کرده، بنابراین خواهیم داشت: a )1 74 
 )33تا  28هاي  صفحه (ریاضی هفتم،

 صحیح است. 1گزینه  .33
 با ضرب عددهاي پشت پرانتز در هر پرانتز خواهیم داشت:

( a b) ( a b ) a1 24 12 3 2 1 22 3 b6 a2 b6 3 3 
به منفی پشت پرانتز دوم بسیار دقت کنید تا در هـر یـک از عوامـل پرانتـز دوم     

 ضرب شود.
 )34و  32هاي  صفحه(ریاضی هفتم، 

 صحیح است. 4گزینه  .34
کنـیم. سـپس خـواهیم     هاي داده شده را با هـم جمـع مـی    تساويابتدا طرفین 

 داشت:
e n
m e
n m

e n m e n m3

2 12
2 12
2 12

3 3 3 36 12

 

 حال میانگین این سه عدد برابر است با:
e n m 12 43 3 

 )40تا  37هاي  صفحه(ریاضی هفتم، 
 صحیح است. 1گزینه  .35

ـاي      می 11با توجه به اینکه جواب معادله برابر  را  11عـدد   xباشـد، پـس بـه ج
 دهیم، آنگاه خواهیم داشت: قرار می

( ) ( ) a a a8 11 3 6 11 88 3 66 85 66
5 4 5 4 5 4 

a a a340 330 5 5 10 2 
 )40تا  37هاي  صفحه(ریاضی هفتم، 

 صحیح است. 3گزینه  .36
 خط پاره 7خط و  2

AB, AC, AD, BC, BD, CD   4ها:  خط تعداد پاره 3  xyروي خط  62
 zkروي خط    1

7هاي کل  خط تعداد پاره 6 1 
 ها: خط تعداد نیم

4 2  xyروي خط  8
2 2  zkروي خط  4

 خط تا نیم 12در کل 
 صحیح است. 2گزینه  .37

      

n(n )
n

3
82 180 6 180

1

45

4

1358

 Ĉ ( )1 360 135 90 135 
ˆ ˆBCD DBC CDB 180 135 نیقاسلا يواستم45

 
/ˆBDC 22 5 

B

C Dx
x
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 صحیح است. 3گزینه  .38
ˆ ˆA BE ECD EDC ABE 

 صحیح است. 2گزینه  .39
1 (50 2 65 180 
 ) نادرست2
3 (2 50 80 180 
4 (2 50 80 180 

 صحیح است. 4گزینه  .40
 طبق نامساوي مثلثی

 )42 صفحۀ(ریاضی هفتم، 
 صحیح است. 1گزینه  .41

C A , B A1 2 
 صحیح است. 4گزینه  .42
 صحیح است. 3گزینه  .43

4 3 6 3 182
3 2 3 4 122

 صحیح است. 3گزینه  .44 30
A

B C

D
x

x y x y ÂxAA y y
90 180 90

2 180 90 22y
 

 صحیح است. 2گزینه  .45
360 200 160 180 160 20 

 )47 صفحۀ(ریاضی هفتم، 
 

 علوم تجربی 
 صحیح است. 3گزینه  .46

 )4 صفحۀ(علوم تجربی هفتم، 
 صحیح است. 2گزینه  .47

 است. B ،100و جرم  A ،200در حجم یکسان جرم 
A A B
B B A

m V V
m V V

200 2100 
 )10 صفحۀ(علوم تجربی هفتم، 

 صحیح است. 2گزینه  .48
Vحجم:  cm34 5 6 120 

/ / m3120 1000000 000012 
/ / Litr000012 1000 012 

 )8 صفحۀ(علوم تجربی هفتم، 
 صحیح است. 3گزینه  .49

 جرم = وزن× شتاب گرانش 
m g m m kg1500 10 150 

 صحیح است. 3گزینه  .50
 )3و  2هاي  (علوم تجربی هفتم، فصل 

 صحیح است. 3گزینه  .51
صورت مولکولی. در واقـع   شود، بقیه به صورت خالص در طبیعت یافت می طال به

 عنصرهاي فلز فقط اتم است. ذرة سازندة
 )20 صفحۀ(علوم تجربی هفتم، 

 صحیح است. 2گزینه  .52
Hمولکول آب  O2 

H :2 1 2

O :8 8

نورتکلا
نورتکلا

بآ لوکلوم : نورتکلا 10
 

10
8

نورتکلا لک دادعت تبسن
نژیسکا نوتورپ دادعت هب

نژیسکا نوتورپ دادعت : 8
 )21 صفحۀهفتم،  (علوم تجربی 

 صحیح است. 1گزینه  .53
 موارد (الف)، (ج) و (د) درست است.

 )30و  26هاي  صفحه(علوم تجربی هفتم،  
 صحیح است. 1گزینه  .54

 )20 صفحۀ(علوم تجربی هفتم، 
 صحیح است. 3گزینه  .55

شود و گلولـه از حلقـه عبـور     در این صورت میزان افزایش حجم حلقه بیشتر می
 کند. می

 )23 صفحۀ(علوم تجربی هفتم، 
 صحیح است. 3گزینه  .56

 )28 صفحۀ(علوم تجربی هفتم، 
 صحیح است. 3گزینه  .57

Aسختی  درجۀبا توجه به سؤال،  D B C  سـختی   درجـۀ است وD 
 خط بیندازد. Bتواند روي  است، پس می B مادةبیشتر از 

 صحیح است. 3گزینه  .58
ـازي    کـورة سنگ معدن آهن به همراه کربن و سنگ آهک در  مخصـوص جداس

صورت اکسـید آهـن    بینند. ترکیبات آهن معموالً در کوره به فلز آهن حرارت می
ـات          ـا اتـم اکسـیژن موجـود در ایـن ترکیب وجود دارد. کربن با برقـراري پیونـد ب

صـورت مـذاب از    گـردد و فلـز آهـن بـه     اکسید خارج مـی  دي صورت گاز کربن به
 شود. انتهاي کوره خارج می

 )38و  37هاي  ، صفحه5فتم، فصل (علوم تجربی ه
 صحیح است. 4گزینه  .59

اسـتفاده  دیگري مصرف شود.  استفادةدر مصرف دوباره باید از یک وسیله جهت 
 از قوطی خالی حبوبات به عنوان گلدان مثال مناسبی براي این روش است.

 ها: بررسی سایر گزینه
 شود. حل بازیافت میها در منزل یا محل کار باعث بهبود مرا ) جدا کردن زباله1
آالت بـراي   ) خمیر کردن کاغذ براي تولید کاغذ جدید یا ذوب کردن آهـن 3و  2

 ساخت وسایل آهنی انواعی از بازیافت هستند.
 )45و  44هاي  صفحه، 5(علوم تجربی هفتم، فصل 

 صحیح است. 1گزینه  .60
ـاالي صـفر در    اگر هنگام تراکم مولکول جـه  هاي آب و تشکیل ابرها، دماي هـوا ب

 صورت باران خواهد بود. باشد، بارش به
 )48و  47هاي  ، صفحه6(علوم تجربی هفتم، فصل 

 صحیح است. 4گزینه  .61
 باشد. کره می شکستگی قسمتی از سنگ

 )52، صفحۀ 6فصل  (علوم تجربی هفتم،
 صحیح است. 3گزینه  .62

ـاب درسـی مربـوط بـه توزیـع آب در بخـش       47 صفحۀ، 2طبق شکل ـاي   کت ه
ـال      مختلف آب کـره ب  ـا   یشـترین مقـدار درصـد آب شـیرین آب کـره را یخچ ه

 دهند. تشکیل می
 )47، صفحۀ  6فصل  (علوم تجربی هفتم،

 صحیح است. 1گزینه  .63
ـاالتر و عمـق سـطح        اي به دریا نزدیک هرچه منطقه تر باشـد، سـطح ایسـتایی ب

 تر است. ایستایی کمتر است. پس منطقه (ب) احتماالً به دریا نزدیک
 )58و  57هاي  ، صفحه7تم، فصل (علوم تجربی هف

 صحیح است. 3گزینه  .64
ـاد باشـد بـه آن     در صورتی که میزان امالح دو عنصر منیزیم و کلسیم در آب زی

 گویند. آب، آبِ سخت می
 )60، صفحۀ 7فصل  (علوم تجربی هفتم،

 صحیح است. 2گزینه  .65
ـاهی بیشـتر و    ـالی      انـدازة هر چه پوشش گی ـاهاي خ ذرات بیشـتر و میـزان فض

 مرتبط به هم بیشتر و شیب زمین کمتر باشد، نفوذ آب در زمین بیشتر خواهد بود.
 )56، صفحۀ 7فصل  (علوم تجربی هفتم،


