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             دقیقه  10زمان پیشنهادي:  فارسی               

 اند؟درستی معنا شدهدر کدام گزینه هر دو واژه به .1
 ) (دمساز: سازگار) (خجل: شرمنده)2  ) (مونس: همدم) (گیتی: زمین)1
 (وداع: خداحافظی) (کام: شیرین)) 4 ) (صالح: ابزار جنگی) (تبسم: لبخند)3

 ؟ندارددر کدام گزینه غلط امالیی وجود  .2
ــت1  کـــــن اثـــــاث هســـــتی  ) اي هســـ

ــه2 ــی  ) جوجـ ــک گفـــت: مـ ــواهمگنجشـ  خـ

ــوتر3 ــه ) کبــ ــرواز بچــ ــوق پــ ــا شــ  اي بــ

هــــــاي آســــــمانی) حجــــــوم فتنــــــه4
 

 کوتـــــــــــه ز درت درازدســـــــــــتی  

ــه   ــنگ بچــ ــارق از ســ ــم فــ ــا باشــ  هــ

 بـــه جرئـــت کـــرد روزي بـــال و پـــر بـــاز 

آموخــــــت علــــــم زنــــــدگانیمــــــرا 
 

 است؟ نشدهدر بین آثار زیر، از کدام شخصیت هیچ اثري ذکر  .3
 »هاي ناگهاننامه، آینهاي براي شب، رگبار کلمات، به هواي گل سرخ، الهیگلشن راز، خانه«
 ) محمدجواد محبت4 ) طاهره ایبد3 ) نادر ابراهیمی2 ) علی شریعتی1

 ...... . جزبهخانواده هستند، ها، هر سه واژه همگزینههمۀ در  .4
 ) احترام ـ رحمت ـ محترم4 ) صالح ـ مصلحت ـ اصالح3 ) عالقه ـ تعلّق ـ تعلیق2 ) مخالفت ـ خالف ـ اختالف1

 ذکر شده است؟ نادرستادبی در مقابل چند بیت زیر،  آرایۀ .5
 الف) برگ درختـان سـبز، در نظـر هوشـیار    

ــت روا  اب)  ــو حاجـ ــل تـ ــدا! اي فضـ  ي خـ

ــل  ــزن   ج) مث ــه ب ــل، جوان ــاخه گ ــک ش  ی

ــه ــد  د) بچــ ــو بودنــ ــرم گفتگــ ــا گــ هــ
 که همچو سرو هـ) این زندگی حالل کسانی

 

 هر ورقش دفتري اسـت، معرفـت کردگـار    

ــود روا   ــس نبـ ــیچ کـ ــاد هـ ــو یـ ــا تـ  بـ

ــو      ــاري ش ــار، ج ــمه س ــک چش ــل ی مث
بـــاز هـــم در کـــالس، غوغـــا بـــود    

 

رونـــد زیســـت کـــرده و آزاد مـــی آزاد
 

 

 (تشبیه)
 (تضاد)

 بخشی) (شخصیت
 (کنایه)
 (تکرار)

 

 ) چهار4 ) سه3 ) دو 2 ) یک1
 ها به لحاظ خبري و پرسشی و... بودن، از یک نوع هستند؟جملههمۀ در کدام گزینه،  .6

 انــد صــبح تــو را، ابرهــاي تــار    ) پوشــانده1

 ) یوسف، به این رهـا شـدن از چـاه دل مبنـد    2

 روي) اي گل، گمان مبر بـه شـب جشـن مـی    3

 نیسـت » رجیم«و » رحیم«نقطه بیش فرقِ ) یک 4

 

ــارانی    ــه ب ــه ک ــن بهان ــه ای ــا ب ــدتنه  ات کنن

ــی  ــار م ــن ب ــدانی ای ــه زن ــد ک ــدبرن ات کنن
ــرده  ــه خــاك م ــیشــاید ب ــداي ارزان ات کنن

ــه ــیطانی از نقط ــه ش ــرس ک ــداي بت ات کنن
 

 کار رفته است؟ به» متمم«و » مفعول«در کدام بیت  .7
ــاري   1 ــر شاخســ ــاخکی بــ ــد از شــ  ) پریــ

ــم 2 ــۀ ) هــــ ــی قصــــ ــانموده دانــــ  نــــ

 ) منتظـــران بهـــار، فصـــل شـــکفتن رســـید3

 اي خندیـــــد ) بـــــر درختـــــی شـــــکوفه4

 

گذشـــت از بـــامکی بـــر جـــو کنـــاري     
ــم  ــۀهــــ ــوانی نامــــ ــته خــــ نانوشــــ

، یــار بــه گلشــن رســیدبریــدهــا  بــه گــل  مــژده
ــد  ــا شــــ ــار معنــــ ــابی، بهــــ در کتــــ

 

 نوشته شده است؟ نادرستمفهوم کدام گزینه  .8
ــم 1 ــۀ ) هــــ ــانموده دانــــــ قصــــ  ینــــ
ــا 2  ) بهتــــر از هــــر چــــه هســــت در دنیــ

ــرة ) 3 ــیش قطـ ــیدي ز پـ ــه بخشـ  دانـــش کـ

ــاز 4 ــه دمسـ ــم یـــک لحظـ ) نگشـــت آسایشـ
 

ــم   ــۀ هــــ ــوانی نامــــ ــته خــــ  نانوشــــ

ــروز  ــت امــــ ــدا راز گفتنــــ ــا خــــ  بــــ

ــویش   ــاي خـ ــه دریاهـ ــردان بـ ــل گـ متّصـ
گهـــی از گربـــه ترســـیدم، گـــه از بـــاز    

 

 پایان خداوند)(علم بی
 (توصیه به عبادت خداوند)

 خداوند)(طلب بخشش از 
 هاي بسیار)(تحمل سختی

 ؟ندارد کدام گزینه با بیت زیر، ارتباط مفهومی .9
ــق دان  « ــروغ روي حـ ــه فـ ــان، جملـ جهـ

 

ــان   ــدایی اســت پنه ــدر وي ز پی »حــق ان
 

 ) زین آفرینش آنچه تو خواهی، ز جـزء و کـل  1

ــود  2 ــان موجــ ــت در جهــ ــر او نیســ ) غیــ
 کـــه جهـــان صـــورت اســـت و معنـــی اوســـت) 3

ــال  4 ــت کمـ ــن اسـ ــین) ایـ ــده در راه یقـ  بنـ

در نفس خود بجوي، که جامی جهان نماست 
ــد     ــا شـ ــق بینـ ــه عشـ ــاو بـ ــد آن کـ بینـ
ور بـــه معنـــی نظـــر کنـــی همـــه اوســـت
ــد   ــدا را بینـ ــد خـ ــر کنـ ــه نظـ ــر چـ در هـ



       2. آزمون هفتم (دوره اول متوسطه) پایه       

 

 

2 

  

 ؟نداردکدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی  .10
ــق ادب  « ــوییم توفیــــ ــدا جــــ  از خــــ

 

»ادب محـــروم شـــد از لطـــف رببـــی 
 

 
ــدگی از 1 ــام ) بنــ ــد تمــ ــی شــ  خودشناســ

انـــدادبـــان محـــروم) از وصـــالِ رخِ او، بـــی2
 ادب مهجـــــور باشـــــد) همیشـــــه بـــــی3

) حدیث دل به کـه گـویم؟ چـه راه برگیـرم؟    4
 

ــی    ــرد بـ ــت مـ ــاحبنیسـ  مقـــامادب، صـ

 گلِ این بـاغ ز دسـتی اسـت کـه کوتـاه بـود      

ــد   ــق، دور باشــ ــرت حــ ــدام از حضــ  مــ

ادبـی اسـت  اثـر اسـت و نگـاه، بـی    که آه، بی
 

 
 (وصال: دیدار)

 (مهجور: دور شده)
 

 
 

        دقیقه  10زمان پیشنهادي:  عربی              

 ترجمه درست را انتخاب کنید. .11

 ﴾ الشُّهورِ عند اهللاِ اثنا عشَرَ شَهراً انَّ عدةَ ﴿
 در نزد خدا، دوازده شهر است. ) قطعاً تعداد شهرها2 ها نزد خداوند، دوازدهمین ماه است. ) قطعاً برترین ماه1
 ) همانا تعداد شهرها در نزد خدا، ده شهر است.4 ها نزد خداوند، دوازده ماه است. ) همانا تعداد ماه3

 کدام گزینه درست است؟ ترجمۀ .12
 ي مادران است.هابهشت زیر پا األُمهات:) الجنَّۀُ تَحت اَقدامِ 1
 برترین مردم، سودمندترین آنها است. :) أَفضَلُ النّاسِ أَنفَعهم للنّاس2ِ
 تنهایی برتر است از جانشین بد. حدةُ خَیرٌ من جلیسِ السوء:لو) أ3َ
4 (:کوتالس هوابکَالمٍ ج بچه بسا سخنانی که در جواب سکوت است. ر 

 است؟ نادرستکدام گزینه  ترجمۀ .13
 هاي مسافران در این ماشین است. چمدان لمسافرینَ فی هذه السیارة:) حقائب ا1
 این کالس دو پنجره زیبا دارد. الصف، نافذَتانِ جمیلَتانِ:) لهذَا 2
 هاي قصه پندهایی براي فرزندان است. در کتاب ألَوالد:تُبِ القصصِ عبرٌ ل) فی ک3ُ
 .در مسابقات هستندآنان بازیکنانی موفق  لّاعبات، ناجِحات فی مسابقات:) أولئک ال4

 است؟ نادرستجمع در کدام گزینه  .14
 ) سورة: سور4 ) موعظَۀ: مواعظ3 ) نیۀ: نیات2 ) صدیقۀ: أَصدقاء1

 ؟نیستندکلمات کدام گزینه با هم متضاد  .15
 ۀ) رخیصۀ ـ غالی4 لیل ـ بعید) ق3َ ـ حسن سوء) 2 ) واقف ـ جالس1

 در کدام گزینه آمده است؟» المرْأة«کلمۀ  مذکر و جمعمعادل  .16
1 ،النِّساء کأولئ (باتلرِّجال2ِ کاتب، لقائالح هؤ) 3 ) هذه.فائزات ،ناتالب 4 الء.قَوي لَدو وه ( 

 کدام کلمه (مثنی) است؟ .17
 ) أمان4ِ ) یومان3ِ ) االیمان2ِ ) االحسان1ِ

 را انتخاب کنید. نادرست گزینۀ .18
 لّاب، ناجِحات) اولئک الط2ُ  متان، مسرورتانِالمعلّ ) هاتان1ِ
3نظیف ،ۀ4ِ  ) هذا الطّالبلُ الرَّحمبذلک، ج ( 

 است؟ نادرستکدام گزینه  .19
 ) من أَینَ اَنت؟ أَنا من همدان.2  ) من هذه البِنت؟ صدیقَتی.1
 ) هل ذلک جندي؟ ال، هو طالب.4 ) کَم یوماً هو فی السفَر؟ نَعم هو فی السفَر.3

 است؟ غلطکدام پرسش و پاسخ زیر  .20
 ) اَینَ الطِّفل؟ عند أمه.4 ) ما ذلک؟ ذلک طالب.3 ) لمن هذا القَلَم؟ للمعلِّم.2 ) من هو؟ هو شاعرٌ ایرانی.1
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            دقیقه     50زمان پیشنهادي:  ریاضی                 

 باشد، کدام است؟ 25ضرب دو عدد صحیح که حاصل جمع آنها  بیشترین مقدار حاصل .21
1 (156 2 (150 3 (186 4 (196 

 ترین صورت کدام است؟ حاصل عبارت مقابل به ساده .22
 

 
 

1 (2
105 2 (2

21 3 (1
105 4 (1

210 

1...  باشد؟ کدام گزینه میاختالف صورت و مخرج کسر حاصل از عبارت زیر برابر  .23 1 1 1
4 8 16 512 

1 (1 2 (127 3 (257 4 (511 
تومـان   40000هاي قبلی است. اگر یک بازیکن چهار بار خطا کنـد و در کـل    جریمهمجموع برابر  3هر خطا  جریمۀدر یک بازي  .24

 اولین خطا چقدر بوده است؟ جریمۀجریمه شود، 
1 (10000 2 (1000 3 (625 4 (375 

مانـده را بـه    اگر بـاقی  .یک قسمت آن کالس هفتم هستند ،قسمت مساوي تقسیم کنیم 3آموزان را به  در یک دبیرستان اگر دانش .25
آموزان این دبیرسـتان   چه کسري از دانش .قسمت از آن کالس هشتم و بقیه کالس نهم هستند 3چهار قسمت مساوي تقسیم کنیم 

 کالس نهم هستند؟
1 (1

4 2 (1
6 3 (1

12 4 (1
5 

]     رو کدام گزینه است؟ حاصل عبارت روبه .26 ( ( ) )]9 9 8 8 1 2 4 5 20 2 
1 (556 2 (556 3 (585 4 (564 

 ایم. حاصل برابر است با: جمع کرده -18 قرینۀ+ را با 2نسبت به عدد  -8عدد  قرینۀ .27
1 (30 2 (24 3 (6 4 (12 

آن عدد  قرینۀایم.  + رسیده24به عدد و ایم  ضرب کرده -2صورت اشتباهی بر  تقسیم کنیم به -2عددي صحیح را به جاي آنکه بر  .28
 تر است؟ به کدام گزینه نزدیک

1 (24 2 (18 3( 15 4 (21 
) درجه باشد. دماي شـهر سـوم چنـد    -7، اگر میانگین دماي دو شهر از این سه شهر (استدرجه  -3میانگین دماي سه شهر برابر  .29

 درجه است؟
1 (4 2 (5 3 (5 4 (23 

aمحیط مستطیلی به طول  .30 b2  و عرضb a2 کدام است؟ 
1 (a b 2 (a b2 2 3 (a b2 2 4 (b a 

هـاي   کتاب کمتر از نازنین دارد. اگر تعداد کتـاب  4کتاب از زهرا بیشتر دارد و نرگس  10برابر زهرا کتاب دارد. فاطمه  3نازنین،  .31
 هاي این چهار نفر است؟ مجموع تعداد کتاب دهندة نشاننشان دهیم. کدام گزینه،  x2زهرا را با 

1 (x16 6 2 (x16 6 3 (x14 6 4 (x14 6 
 »مجموع ربع عددي با عدد هفت قرینۀ« باشد؟ عبارت جبري معادل عبارت کالمی مقابل برابر کدام گزینه می .32

1 (a1 74 2 (( a )1 74 3 (a1 74 4 (( a)1 74 

)    باشد؟ عبارت مقابل برابر کدام گزینه می شدةساده  .33 a b) ( a b )1 24 12 3 2 12 3 
1 (3 2 (b12 3 3 (a4 3 4 (b12 3 

nگر ا .34 m2 12 ،m e2 eو  12 n2  برابر کدام گزینه است؟ eو  m ،nباشد، میانگین  12
1 (12 2 (6 3 (3 4 (4 

( )( )( )...( )

( )( )( )...( )

1 1 1 11 1 1 12 3 4 20
1 1 1 11 1 1 12 3 4 20
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x معادلۀجواب  aبه ازاي کدام مقدار  .35 x a8 3 6
5  باشد؟ می 11برابر عدد  4

1 (2 2 (1 3 (3 4 (4 
 خط وجود دارد؟ خط و چند پاره چند خط، چند نیماز راست به چپ رو به ترتیب  در شکل روبه .36

 
 7و  12، 1) 1
 6و  10، 1) 2
 7و  12، 2) 3
 6و  10، 2) 4

 کدام است؟ BDCˆ زاویۀکنیم.  ظم یک مربع رسم میتضلعی من 8در یک  CFبر روي ضلع  .37
 
1 (45 
2 (/22 5 
3 (/12 5 
4 (20 

 با کدام زاویه برابر است؟ EDCˆ زاویۀ ،نهشت هستند هم CDE و BAEهاي  در شکل مقابل با توجه به اینکه مثلث .38
 
1 (ˆEAB 
2 (ˆCEB 
3 (ˆEBA 
4 (ˆEBC 
 

 دیگر این مثلث باشد؟زاویۀ تواند  ها نمی یک از گزینه باشد، کدام 50هایش  الساقین باشد و یکی از زاویه یک مثلث متساوي ABCاگر  .39
1 (65 2 (70 3 (50 4 (80 

است، در مسیر حرکت او به سمت مدرسه حوض پر از آبی به شکل لوزي بـا   C نقطۀاو در  مدرسۀو  A نقطۀآموزي در  دانش خانۀ .40
باشد، کدام  CDAو برگشتنش  ABCمحور تقارن لوزي باشد و مسیر رفتن او از خانه به مدرسه  ACوجود دارد، اگر  120 زاویۀ

 دهند) هاي پررنگ مسیر حرکت را نشان می دهد؟ (خط ترین مسیر حرکت او را نشان می اهشکل کوت

1( 

A C
B

D 2 (

A C
B

D 

3( 

A C
B

D 4 (

A C
B

D 

Aالزاویه است. ( قائم ABCدر شکل مقابل مثلث  .41  ) چه تعداد از روابط زیر درست است؟090
B A2  ،C A2  ،B A1  ،C A1  ،A A1 2 

1 (2 
2 (3 
3 (4 
4 (5 

x

y
z

A B
C D

k

E

A

B C D

E

A B
C D

E
F

GH

I

J

A

BC H

12

A C
B

D
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حـول   180را  Bدست آید، سـپس شـکل    به Bایم تا شکل  دوران داده O نقطۀهاي ساعت حول  در جهت عقربه 90را  Aشکل  .42
 شود؟ تبدیل می Cطور مستقیم به شکل  به Aیک از تبدیالت زیر شکل  نامیم. با کدام می Cدهیم و شکل حاصل را  دوران می O نقطۀ

 ) انتقال1
 O  نقطۀهاي ساعت حول  در جهت حرکت عقربه 90) دوران 2
 O نقطۀهاي ساعت حول  در جهت حرکت عقربه 180) دوران 3
 O نقطۀهاي ساعت حول  در خالف جهت حرکت عقربه 90) دوران 4
 

 توان ساخت؟ این نقاط چند مثلث میاند، با  نقطه مطابق شکل قرار گرفته n ،7و  mروي دو خط موازي  .43
1 (20 
2 (10 
3 (30 
4 (40 

AB) کدام است؟ x، مقدار ABCالساقین  در مثلث متساوي .44 AC) 
1 (Â 
2 (Â90 

3 (Â
2 

4 (Â60 2 
 

 باشد، این مثلث ......... 200خارجی مثلثی  زاویۀاگر مجموع دو  .45
 است. 20 زاویۀ) داراي یک 2  االضالع است. ) متساوي1
 ) چنین مثلثی وجود ندارد.4  است. 40 زاویۀ) داراي یک 3
 
 

             دقیقه    23زمان پیشنهادي:  علوم تجربی                    

 دهد؟ روش علمی را نشان می مرحلۀمحمد کدام  جملۀ، این »شود با افزایش دما، احتمال بارش باران کم می«گوید  محمد می .46
 ) نظریه4 ) فرضیه3 ) مشاهده2 ) طرح پرسش1

 است؟ Bچند برابر چگالی فلز  Aمطابق شکل است، چگالی فلز  Bو  Aنمودار حجم برحسب جرم براي دو فلز  .47
1 (1

2 
2 (2 

3 (1
4 

4 (4 
 

چنـد متـر    ظـرف حجم ایـن  در اختیار داریم. به ترتیب از راست به چپ متر  سانتی 6و  5، 4به ابعاد  شکلی ظرف مکعب مستطیل .48
 گیرد؟ در آن چند لیتر آب جاي می مکعب است و

1 (120 ،/0120 2 (/000012 ،/012 3 (/1 2 ،12 4 (/0012 ،/1 2 
 هاي زیر است؟ یک از گزینه قرار بگیرد، جرم آن کدام x سیارةنیوتون است. اگر این جسم در  1500وزن جسمی در سطح زمین  .49

)Ng kg10 ،زمینxg g4(زمین 
1 (kg6000 2 (kg600 3 (kg150 4 (/ kg37 5 

A

O

m

n

مجح

200100

V

B
A

مرج

B C

D
x

A
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 هاي زیر در مورد جرم و حجم یک جسم صحیح است؟ یک از گزینه کدام .50
 گیري هردو یکسان است. ) واحد اندازه1
 ) جرم یک جسم همیشه از حجم آن بیشتر است.2
 ولی حجم به دما وابسته است.) جرم یک جسم همیشه مقداري ثابت 3
 ) جرم یک جسم همیشه از حجم آن کمتر است.4

 ؟شود نمیصورت مولکولی در طبیعت یافت  کدام ماده به .51
 ) آب4 ) طال3 ) هیدروژن2 ) اکسیژن1

 هاي اکسیژن موجود در مولکول کدام است؟ هاي مولکول به تعداد پروتون در مولکول آب نسبت تعداد کل الکترون .52
1 (8

10 2 (10
8 3 (3

8 4 (8
3 

 چند مورد از موارد زیر درست است؟ .53
 گرم است. 001/لیتر هوا تقریباً  میلی 1ب)    لیتر آب تقریباً یک گرم است. میلی 1الف) 

 سازند. د) سیمان را از سنگ آهک می   چگالی طال خیلی بیشتر از فوالد است.ج) 
 شود. هاي فعال یافت می فشان آتش دهانۀهـ) گوگرد در 

1 (3 2 (4 3 (2 4 (5 
 ساختار اتمی کدام ماده است؟ دهندةها نشان  ي زیر مشخص کنید که هر یک از شکلها با توجه به شکل .54

)3( )2( )1( 
 

 اکسید ـ گوگرد ـ آب دي ) کربن4 ) کلر ـ گوگرد ـ اکسیژن3 ) آب ـ اکسیژن ـ گوگرد2 ) آب ـ گوگرد ـ کلر1
شود. جـنس ایـن دو را    فلزي بسازیم. در دماي عادي گلوله از حلقه رد می حلقۀخواهیم یک گلوله و یک  با توجه به نمودار زیر، می .55

 از حلقه رد شود. اي انتخاب کنید که پس از گرم کردن (گلوله و حلقه به یک اندازه افزایش دما پیدا کنند) نیز گلوله به گونه
 ) گلوله: آلومینیم ـ حلقه: مس1
 ) گلوله: آلومینیم ـ حلقه: آهن2
 ) گلوله: آهن ـ حلقه: آلومینیم3
 ) گلوله: مس ـ حلقه: آهن4
 

 دهد؟ یک از خواص مواد را نشان می شکل زیر کدام .56

 
 ) استحکام4 خواري ) چکش3 پذیري ) انعطاف2 ) سختی1

ایجاد نشد  Dاما خراشی روي  ،کشیدیم Dرا روي  Bهاي متفاوت داریم، طی یک آزمایش،  را با سختی Dو  A ،B ،C مادةچهار نوع  .57
خراش مشاهده شـد، کـدام    Dکشیدیم و روي  Dرا روي  Aخراش ایجاد شد، سپس  Cروي  ،کشیدیم Cرا روي  Bاما هنگامی که 

 ؟نیستگیري از این آزمایش صحیح  نتیجه
 تواند خراش ایجاد کند می دیگر مادةروي سه  A مادة) 1
 کمتر است. Dو  A مادةاز دو  B مادةسختی  درجۀ) 2
 کند. خراش ایجاد می Cخراش ایجاد کند ولی روي  Bتواند روي  نمی D مادة) 3
 تواند روي آن خراش ایجاد کند. کمتر است، پس نمی Aاز  Cسختی  درجۀ) چون 4

مینیمولآ

م
س

نهآ

یازفا نازیم
مجح ش
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 گردد؟ مخصوص جداسازي آهن وارد و از آن خارج می کورةچه موادي به ترتیب به  .58
 
 
 ) سنگ معدن و آهک ـ اکسیژن و آب1
 اکسید و سنگ آهن ـ کربن و فلز آهن دي ) کربن2
 اکسید دي ) سنگ معدن و کربن و سنگ آهک ـ فلز آهن و کربن3
 اکسید دي و سنگ آهک ـ آهن اکسید و کربن) سنگ معدن 4
 
 

 کدام گزینه مثال صحیح از روش مصرف دوباره براي محافظت از منابع طبیعی است؟ .59
 ) خمیر کردن کاغذهاي باطله و تولید کاغذ جدید2 ها در منزل و محل کار ) تفکیک کاغذ و سایر زباله1
 استفاده از قوطی حبوبات به عنوان گلدان )4 آالت براي تولید مجدد محصوالت آهن آوري آهن ) جمع3

 براي بارش باران هنگام تشکیل ابرها، دما باید چند درجه باشد؟ .60
 سلسیوس درجۀ) پایین صفر 2  سلسیوس درجۀ) باالي صفر 1
 ) دما در هنگام تشکیل ابرها تأثیري بر بارش ندارد4  سلسیوس درجۀ) صفر 3

 باشد؟ زیر می گزینۀعلت تشکیل دریاچه ارومیه کدام  .61
 آتشفشان دهانۀ) تجمع آب در 2 دریاي قدیمی تتیس ماندة) باقی 1
 کره ) شکستگی قسمتی از سنگ4 زمینی از سطح زمینهاي زیر ) باال آمدن سطح آب3

 باشد. زمین مربوط به ......... میکرة بیشترین مقدار درصد آب شیرین در  .62
 هاي آب شیرین ) دریاچه4 ها چال) یخ3 ) رودخانه و رودها2 هاي زیرزمینی ) آب1

 است؟ نادرستهاي مقابل کدام گزینه  با توجه به شکل .63
 
 باشد. تر می (ب) به دریا نزدیک منطقۀ(الف) نسبت به  منطقۀ) حتماً 1
 برداري شده است. هاي زیرزمینی بهره (ب) آب منطقۀبیشتر از  )الف( منطقۀ) احتماالً در گذشته از 2
 ممکن است خاك منطقه (الف) نفوذپذیري کمتري داشته باشد. ،) در صورت ثابت بودن سایر عوامل3
 تر است. ) با توجه به منابع آب زیرزمینی این دو منطقه، احداث سد براي منطقه (الف) ضروري4
 
 

 باشد؟ کدام عنصرها میسختی آب مربوط به زیاد بودن امالح  .64
 ) امالح آهن و سدیم2  ) امالح آهن و کلسیم1
 ) امالح منیزیم و سدیم4  ) امالح منیزیم و کلسیم3

 باشد؟ در کدام حالت نفوذ آب به درون زمین بیشتر می .65
 ) زیاد بودن پوشش گیاهی2 خاك دهندة تشکیل) ریز بودن ذرات 1
 خاك دهندة تشکیلي خالی بین ذرات ) کم بودن فضاها4  ) زیاد بودن شیب زمین3
 
 
 
 
 
 

 

 

 آموز گرامی! دانش
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