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 فارسی
 صحیح است. 4گزینه .1

 ها: معنی درست واژه
 اساس: پایه، بنیاد/ عمارت: ساختمان/ چمیدن: نرم و آهسته و با ناز راه رفتن

 )16و  14، 12، 10، 8، 6، 4، 2هاي  (فارسی هفتم، درس
 صحیح است. 2گزینه .2

 ها: امالي درست کلمه
 خرد روا/ خورد  حاجت روا  بگذرم/ هاجت بگزرم

 )12و  10، 3هاي  (فارسی هفتم، درس
 صحیح است. 4گزینه .3

اکبـر) آزادي/ خمسـه:    درست آثار: گلشن ادب: گلشن (علـی پدیدآورندة 
 نظامی

 )13و  1هاي  (فارسی هفتم، درس
 صحیح است. 1پاسخ .4

 ها: هاي بیت آرایه
 تضاد: روز و شب»/ آب و دانه«) مراعات نظیر: 1
 »دام بال«) تشبیه: 2
 ) تکرار: تو، دل و مهر3
از «و » کمـک و راهنمـایی کـردن   «کنایـه از  » دست گرفتن«) کنایه: 4

 است.» نابودي«کنایه از » دست رفتن
 )17و  15، 12، 10هاي  (فارسی هفتم، درس

 صحیح است. 3گزینه .5
 مفعول چه چیزي را بخشید؟ جان (را) 

 )9و  7، 6، 4هاي  (فارسی هفتم، درس
 صحیح است. 3گزینه .6

 هاي غیرساده: خاطره/ خاکی/ زندگی/ متأسفانه/ جایگاهی واژه
 )17  (فارسی هفتم، درس

 صحیح است. 4گزینه .7
اسـت.  » شـنو «و بـن مضـارع آن   » دنشـنی «از مصدر » خواهیم شنید«
 دارد.» دوم شخص جمع«فعل ماضی است و ساخت » بوییدید می«

 )16و  14، 13، 11، 10هاي  (فارسی هفتم، درس
 صحیح است. 3گزینه .8

 مفهوم مشترك دو بیت: تأثیر همنشین بر آدمی
 )9(فارسی هفتم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .9
مطـرح  » آزادگی«عنوان نماد به» سرو«، 1 گزینۀدر بیت صورت سؤال و 

قـامتی و  خـوش «، نمـاد  »سـرو «هـاي دیگـر   شده است، ولـی در گزینـه  
 دانسته شده است.» بلندقدي

 )49صفحۀ ، 6 درس(فارسی هفتم، 
 صحیح است. 2ه گزین.10

پـاداش  «، 4و  3، 1هـاي  مفهوم مشترك عبارت صورت سـؤال و گزینـه  
کردن نیکی« 2 گزینۀاست، ولی مفهوم » کردننیک یافتن در برابر نیکی

 است.» در برابر بديِ دیگران
 )101صفحۀ  ،11درس (فارسی هفتم، 

      عربی
 صحیح است. 2گزینه .11

 هاي دیگر: گزینهصحیح 
 آموزان موفق هستند. ) این دانش1
 ) کشاورزان محصولشان را درو کردند.3
 ) نجار از کارش پشیمان نشد.4

 )11و  10، 7، 1هاي  درس(عربی هفتم، 
 صحیح است. 2گزینه .12

»لتکردي«صحیح آن: ترجمۀ ماضی مثبت است. »  فَع« 
 )63صفحۀ ، 8  (عربی هفتم، درس

 صحیح است. 4گزینه .13
 هاي دیگر: بررسی گزینه

ـادي در ایـن دو     1 ) جلس: به معناي نشست و ذَهب: به معناي رفـت، هـیچ تض
 فعل نیست.

 یعنی شایستگان که باز هم متضاد نیستند.) صدیق: دوست و افاضل: 2
 ) ام: مادر و اُخت: خواهر که متضاد نیست.3
 ) قصیر: کوتاه و طویل: به معناي بلند است و متضاد هستند.4

 صحیح است. 4گزینه .14
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 ) مرأة: مفرد است.3) نعمتان: مثنی است 2) بستان: مفرد است.  1
 )1  (عربی هفتم، درس

 صحیح است. 2گزینه .15
 7بعـد از عـدد    8و عـدد   9قبـل عـدد    8درست است؛ یعنی عدد  2گزینۀ تنها 

 هاي دیگر اشتباه آمده است.   است که در گزینه
 صحیح است. 3گزینه .16

بـراي ضـمیر    3گزینۀ ضمیر و فعل باهم تطابق دارند؛ اما  4و  2، 1هاي  در گزینه
 اینجا اشتباه است. بیاید که» وجدت«هی باید فعل مؤنث یعنی 

 صحیح است. 3گزینه .17
ضـمیر و فعـل    3درست ترجمه شده است و در گزینـه   4و  2، 1هاي  در گزینه

 مفرد است.
 صحیح است. 2گزینه .18

ـاي   فعل 4و  3، 1هاي  در گزینه  2 گزینـۀ و در » فتحـوا » «سـمعا » «جمعـن «ه
 اصال فعلی آورده نشده است.

 صحیح است. 1گزینه .19
 )5  درس(عربی هفتم، 

 صحیح است. 1گزینه .20
ــه ـاي  در گزین ــدان    واژه 4و  3، 2هـ ــوه و چم ـاق، می ــی اتـ ـا معن ـا را دارد،  هـ هـ
توانـد پاسـخ    رود، پس این سـه نمـی   کار می که من فقط براي انسان به درصورتی

 تنها گزینه درست است.» السائق: راننده« 1گزینۀ درستی باشند و 
 
 
 ریاضی

 صحیح است. 2گزینه .21
ـابراین بـه مقـدار حاصـل     جز خودش با بقیه دست می بههر کس  ضـرب   دهد. بن

کنندگان عمـل دسـت    کنندگان در یک واحد کمتر از تعداد شرکت تعداد شرکت
 بار باید حساب کنیم. گیرد. همچنین دست دادن دو نفر را یک دادن صورت می

 nکنندگان تعداد شرکت 
n(n ) n(n ) n1 66 1 132 122  

 صحیح است. 3گزینه .22
روز اضافه. اگر از روز دوشنبه شـروع کنـیم،    1کامل داریم و  هفتۀ 7روز،  50در 

 تا دوشنبه داریم. 8حداکثر 

ی
)13 و  1هاي  (فارسی هفتم، درس

صحیح است.1خ 
ها: هاي بیت

تضاد: روز و شب»/ آب و دانه«مراعات نظیر: 
»دام بال«شبیه:

کرار: تو، دل و مهر
از «و » کمـک و راهنمـایی کـردن   «کنایـه از  »دست گرفتن«کنایه:

است.»نابودي«کنایه از »ت رفتن
)17و 15، 12، 10هاي  (فارسی هفتم، درس

صحیح است.3نه 
مفعول چیزي را بخشید؟ جان (را) 

)9 و  7، 6، 4هاي  (فارسی هفتم، درس
صحیح است.3نه 

هاي غیرساده: خاطره/ خاکی/ زندگی/ متأسفانه/ جایگاهی
)17 (فارسی هفتم، درس

صحیح است.4نه 
اسـت.  »شـنو «و بـن مضـارع آن   » ییدنشـنی «از مصدر » اهیم شنید

دارد.» دوم شخص جمع«فعل ماضی است و ساخت » بوییدید 
)16و 14، 13، 11، 10هاي  (فارسی هفتم، درس

است.3نه  صحیح

ـادي1 ) جلس: به معناي نشست و ذهب: به معناي رفـت، هـیچ تض
فعل نیست.

یعنی شایستگان که باز هم متضاد نیست) صدیق: دوست و افاضل:2
3) ام: مادر و اُخت: خواهر که متضاد نیست.3
) قصیر: کوتاه و طویل: به معناي بلند است و متضاد هستند.4

صحیح است.4گزینه .14
هاي دیگر: بررسی گزینه

33) مرأة: مفرد است.3) نعمتان: مثنی است 2) بستان: مفرد است.  1
(عربی هفتم

صحیح است.2گزینه .15
بعـد 8و عـدد   9قبـل عـدد    8درست است؛ یعنی عدد 2گزینۀ تنها

هاي دیگر اشتباه آمده است.  است که در گزینه
صحیح است.3گزینه .16

بـ 3گزینۀ ضمیر و فعل باهم تطابق دارند؛ اما 4و 2، 1هاي  در گزینه
  اینجا اشتباه است.بیاید که»وجدت«هی باید فعل مؤنث یعنی 

صحیح است.3گزینه .17
ضـ 3درست ترجمه شده است و در گزینـه  4  و  2، 1هاي  در گزینه

مفرد است.
صحیح است.2گزینه .18

ـاي   فعل 4 و 3، 1هاي  در گزینه و د» فتحـوا» «سـمعا » «جمعـن «ه
اصال فعلی آورده نشده است.

صحیح است.1گزینه .19
(عربی هفتم

صحیح است.1گزینه .20
ــه ـاي  در گزین ــدان واژه 4  و 3، 2هـ چم ــوه و ـاق، می ــی اتـ ـا معن  هـ
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 صحیح است. 1گزینه .23
آوریم.   دست می را به 6تعداد 

...
6 6 6

3 9 15 21 303 309 315
6 6 6

3 9 15 21 303 309 315...  
303 3 3001 1 2612  تعداد12

( )26 6 315 156 315  :جواب نهایی 159
 صحیح است. 4گزینه .24

( x )(y ) (x )( y )2 1 2 2 2 1  
xy x y ( xy x y )2 4 2 2 4 2 
xy2 x y xy4 2 2 x y x y4 2 5 3 4 

 صحیح است. 4گزینه .25
bb

3 1 62  
a b a a2 2 6 8 

صحیح است. 4گزینه .26
xابتدا عبارت 

x

6
ـام مـی   را ساده می 5 دهـیم:                                                                کنیم و آنگاه عملیات مقایسه را انج

x X
x

6
5  

 و با عمل جایگزینی داریم:  
                               , , ,4 5 1 6  

 باشد. می 6ترین عدد  کوچک
 

صحیح است. 4گزینه .27
 آوریم: دست می ابتدا حاصل سمت چپ تساوي را به

5 5 7 5 7 122 3 6 6 6 6  
m)حال باید  )12 66  برقرار باشد. بنابراین: 1

(m ) m12 6 6 6 6 66 6 6 36 1 36 35 
صحیح است. 2گزینه .28

ـایی      7اگر عددي  شمارنده دارد، پس آن عدد حتماً مربـع کامـل اسـت و از آنج
 باشد، پس: عدد چهارم می 8که عدد 

A: ,a,b, ,c,d,A A1 8 8 8 64  
A : , , , , , ,1 2 4 8 16 32 64 

 صحیح است. 3گزینه .29
 با توجه به عبارت و ترتیب عملیات خواهیم داشت:

2
9

2 1 5 2 2 1611 1 5 94  

2 4 8 
 صحیح است. 4گزینه .30

قـرار دارد، پـس طـول و عـرض      3و  1 ناحیۀروي نیمساز  A نقطۀاز آنجایی که 
 آن با هم برابر است:

mA m m m m mm
2 1 2 1 3 2 1 3 43  

 خواهیم داشت: B نقطۀدر  mبا جایگذاري مقدار 
( )B ( )

1 4 5
4 3 1  

 قرار دارد. 4 ناحیۀدر  Bبا توجه به مختصات 
 صحیح است. 1گزینه .31

ـا، پـس     bbو  aaبا بردارهاي  A نقطۀبا توجه به انتقال   A ،4 نقطـۀ و تکـرار آنه
 شود، یعنی: منتقل می bbبار تحت بردار  4و  aaبار تحت بردار 

2 3 2 3 2 3 2 3
5 4 5 4 5 4 5 4

4
4

nA m
2

2 1
 

B 0
7 

n n
m m m

2 4 0 6 6 2 42 1 4 7 2 4 2 

 صحیح است. 1گزینه .32
ــیم، حاصــل  21و  20، 16اگــر اعــداد  و میــانگین  57را جمــع کن

 شود. می 19
صحیح است. 1گزینه .33

 باشد. صحیح می» ب«با توجه به متن کتاب درسی، فقط عبارت 
ـادي نسـبت و سـهم هـر بخـش را        اي بـه  نمودار دایره» الف«در قسمت  طـور ع

 کند. صورت درصد محاسبه می به
ده بــراي نمــایش ســریع و تقریبــی از نمــودار تصــویري اســتفا» ج«در قســمت 

 شود. می
براي تغییرات قیمت نفت و طال از نمودار خط شکسـته اسـتفاده   » د«در قسمت 

   شود. می
 صحیح است. 3گزینه .34

ـار چرخانـدن برابـر      3احتمال قرار گرفتن عقربه روي عـدد   3در هـر ب
اسـت؛   10

31000بار چرخاندن انتظار داریم، عقربه  1000بنابراین پس از  ـار   30010 ب
 قرار گیرد. 3روي عدد 

 صحیح است. 2گزینه .35
)اگر در هر تاس  , , )6 4  هاي مطلوب است. بیاید، حالت 2

6 6  تعداد کل حالت36
3 3  هاي مطلوب تعداد کل حالت9

لامتحا 9 1
36 4

بولطم ياه تلاح دادعت
اه تلاح لک دادعت

 
 صحیح است. 2گزینه .36
 صحیح است. 2گزینه .37
 صحیح است. 2گزینه .38

ˆAO AB O B OBC1
180 30 75 90 75 152  

 صحیح است. 4گزینه .39
V 48 36 108 432  

 (مشابه مجموعه تمارین)
 صحیح است. 3گزینه .40
 صحیح است. 3گزینه .41

V ( )2 212 6 8 3 864 192 2016  
 (مشابه مجموعه تمارین)

 صحیح است. 1گزینه .42

(n )2 180 (2 30 27 )

4
28

180  
n n2 8 10  

n(n ) ( )3 107 352  ضلعی 10تعداد قطرهاي 2
 )47 صفحۀهفتم،  هندسۀ(

صحیح است. 2گزینه .43
ـا      Bو  A زاویۀچون دو  درجـه   180مجاور و مکمل هـم هسـتند و مجمـوع آنه

Aاست، بنابراین:                                             B 902 2    
 است. B 90و  Aزاویۀ بین نیمسازهاي پس 

 )45 صفحۀهفتم،  هندسۀ(

a b a a2 2 6 8bbb a ab ab a
صحیح است.4نه 

xعبارت 
x

6
ـام مـی  را ساده می 5   دهـیم:   کنیم و آنگاه عملیات مقایسه را انج

x
x

6
5

عمل جایگزینی داریم:  
                               , , ,4 5 1 6, , ,

باشد. می6ترین عدد  ک

صحیح است.4نه 
آوریم: دست می  حاصل سمت چپ تساوي را به

5 5 7 5 7 122 3 6 6 6 65 5 7 5 75 7 5 7

m) باید  )12 6( )6 (m(m12 برقرار باشد. بنابراین:))
(m ) m12 6 6 6 6 6( )6 6 6 36 1 36 35(m ) m(m ) m))12 6 6 66 6 ( )( )

صحیح است.2نه 
ـایی     7عددي   شمارنده دارد، پس آن عدد حتماً مربـع کامـل اسـت و از آنج

باشد، پس: عدد چهارم می 8دد 
A: ,a,b, ,c,d,A AA,a,b,,a,b, 8 8 64
A : , , , , , ,64, , , , , ,, , , , ,

صحیح است.3نه 
جه به عبارت و ترتیب عملیات خواهیم داشت:

9

2 162 1 5 211 122 5 92 12
2

9

11
2
4

2 4 8

                                                           

وی
براي تغییرات قیمت نفت و طال از نمودار خط شکسـ»د«در قسمت 

 شود. می
                                      صحیح است.    3                  گزینه           34

ـار چرخانـدن برابـر3احتمال قرار گرفتن عقربه روي عـدد   در هـر ب

3بار چرخاندن انتظار داریم، عقربه 1000بنابراین پس از  3003
10

قرار گیرد. 3روي عدد 
صحیح است.2گزینه .35

)اگر در هر تاس  , , ), ,,  هاي مطلوب است.بیاید، حالت ,
6 6 تعدا36

3 3 ه تعداد کل حالت9
9 1
36 4

بولطم ياه تلاح دادعت
اه تلاح لک دادعت

صحیح است.2گزینه .36
صحیح است.2گزینه .37
است.2گزینه .38 صحیح

ˆB O B OBCB O BO1
180 30 75 90 75 15OBCOBC2

صحیح است.4گزینه .39
8 36 108 432
(مشابه مجمو

صحیح است.3گزینه .40
صحیح است.3گزینه .41

2 2
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 صحیح است. 2گزینه .44
A

B C

R

M

K
x

xy

y

x180 2y180 2

x y
x y (x y)

x y

180 2 180 2 80
280 2 2 280 2
140

 
ˆ ˆRMK (x y) RMK180 180 140 40  

 )54 صفحۀهفتم،  هندسۀ(
 صحیح است. 1گزینه .45

r

 
S rh h h2 2 3 48  جانبی 8

V r h2 9 8  لیوان 72
Vمنشور  V لیوان 

h h h2 7272 6 6 236  
 )76 صفحۀهفتم،  هندسۀ(

 
علوم تجربی 

 صحیح است. 4گزینه .46
 آن. اندازةچگالی یک جسم به جنس آن بستگی دارد نه به 

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

W m.g /30 1 6 48

 صحیح است. 4گزینه .48
 )18 صفحۀ(علوم هفتم، 

 صحیح است. 2گزینه .49
 آیند نه از ترکیب شدن آنها. وجود می آلیاژها از مخلوط شدن مواد به

 )34 صفحۀ(علوم هفتم، 
 صحیح است. 3گزینه .50

/d cm m180 60 240 2 4  
W J6000  

/
/

W F d F F N60006000 2 4 25002 4 
 نیوتون که معادل وزن جسم است، نیاز داریم. 2500براي بلند کردن جسم به 

W mg m m kg2500 10  وزن250
 )65 صفحۀ(علوم هفتم، 

 صحیح است. 1گزینه .51
/ kg g2 5 2500  

kJ2 2500  چرب گرم شیر کم 2500انرژي موجود در 5000
kJg g x

x kJ

1 8
625

5000

ینتسب
ینتسب مرگ

مرگ
 

 )71 صفحۀ(علوم هفتم، 
 صحیح است. 4گزینه .52

U K mgh mv h h m21 40010 202 2

 صحیح است. 1گزینه .53
m ( v )k m v k

k km v m v

22 2 12 2 2 2
2 21 11 1 1 1

12 2 1 12 4 2

 صحیح است. 2گزینه .54
 منبع این انرژي، خورشید نیست.

 )80 صفحۀ(علوم هفتم، 
 صحیح است. 1گزینه .55

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

 رسند که دماي آنها برابر شود. وقتی دو جسم به تعادل گرمایی می
 )85 صفحۀ(علوم هفتم، 

 صحیح است. 2گزینه .57
 )89 صفحۀ(علوم هفتم، 

 صحیح است. 3گزینه .58
باعـث ایجـاد رنـگ سـبز در     افزودن اکسید کروم به لعاب ظروف سفالی 

شود. نیکل و کروم نیز بـه عنـوان ضـد زنـگ      ظروف سفالی و چینی می
 روند. کار می هاي غذاخوري به آهن در تولید کارد و چنگال و قاشق

 )45تا  35هاي  صفحه، 5(علوم هفتم، فصل 
 صحیح است. 1گزینه .59

رودخانـه کـم   اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد کم باشد، سـرعت  
 و مسیر آن مارپیچی خواهد بود.

 )50صفحۀ ، 6(علوم هفتم، فصل 
 صحیح است.   2گزینه .60

ـاي   تابش خورشید باعـث تغییـر در میـزان تبخیـر آب    زاویۀ افزایش یا کاهش  ه
هاي زیرزمینی مسـتقیماً نقـش    گردد و در تعیین سطح ایستابی آب سطحی می

 ندارد.
 )61تا  54هاي  صفحه، 7(علوم هفتم، فصل 

 صحیح است. 2گزینه .61
ـایی قـرار ندارنـد و     ها مواد هسته در باکتري هسـتۀ  اي و وراثتی در پوشش و غش

 شود. (پروکاریوت) مشخصی در آنها دیده نمی
 )95صفحۀ ، 11(علوم هفتم، فصل 

 صحیح است. 4گزینه .62
شـود و همچنـین در کمبـود     خونی و ریزش مو مـی  باعث کم Bکمبود ویتامین 

 مشکالت پوستی و خونریزي از لثه را داریم. Cویتامین 
 )109تا  101هاي  صفحه، 12(علوم هفتم، فصل 

 صحیح است. 3گزینه .63
ـاي بـه       در هنگام عمل بلع که غذا از حلق در حال عبور بـه مـري اسـت. برچاکن

 بندد. آمده و راه ناي را می پایینسمت 
 )116تا  110هاي  صفحه، 13(علوم هفتم، فصل 

 است.   صحیح 2گزینه .64
آورد.  ها به دهلیز چـپ مـی   دار) را از شش سیاهرگ ششی خون روشن (اکسیژن

 (گردش ششی)
 )120صفحۀ ، 14(علوم هفتم، فصل 

 صحیح است. 2گزینه .65
 ها نقش دارد. اکسیژن در تولید انرژي از مواد قندي مصرف شده در یاخته

 )15(علوم هفتم، فصل 

S rh h h2 2 3 48 8h h hh hrh h hrh hrh h جانبی
V r hr hr2 9 8 لیوان 72

Vمنشور  V لیوان
h h hh hh2 7272 6 6 236

)76صفحۀهفتم،  هندسۀ(

بیببیبی
صحیح است.4نه 

آن. اندازةی یک جسم به جنس آن بستگی دارد نه به 
)9 صفحۀ(علوم هفتم، 

صحیح است.2نه 
W m.g /m.g 30 1 6 48//

صحیح است.4نه 
)18صفحۀ(علوم هفتم، 

صحیح است.2نه 
 آیند نه از ترکیب شدن آنها. وجود می ها از مخلوط شدن مواد به

33)34صفحۀ(علوم هفتم، 
صحیح است.3نه 

/d m180 60 240 2 4/cm /cm
W J6

م
صحیح است.2گزینه .57

(علوم هفتم،
صحیح است.3گزینه .58

باعـث ایجـاد رنـگافزودن اکسید کروم به لعاب ظروف سفالی 
شود. نیکل و کروم نیز بـه عنـوانظروف سفالی و چینی می

کار می هاي غذاخوري بهآهن در تولید کارد و چنگال و قاشق
هاي صفحه،5(علوم هفتم، فصل 

صحیح است.1گزینه .59
    رواگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد کم باشد، سـرعت  

و مسیر آن مارپیچی خواهد بود.
6،66(علوم هفتم، فصل 

صحیح است. 2گزینه .60
تابش خورشید باعـث تغییـر در میـزان تبخیزاویۀافزایش یا کاهش 

هاي زیرزمینی مسـتگردد و در تعیین سطح ایستابی آبسطحی می
ندارد.

هاي صفحه،7(علوم هفتم، فصل 
صحیح است.2گزینه .61

ـایی قـرار ندارنـ ها مواد هسته در باکتري   اي و وراثتی در پوشش و غش
شود. (پروکاریوت)مشخصی در آنها دیده نمی

،11(علوم هفتم، فصل 
صحیح است.4گزینه .62

 شـود و همچنـینخونی و ریزش مو مـی باعث کمBکمبود ویتامین 


