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            دقیقه  10زمان پیشنهادي:  فارسی               

 ......... . به غیر ازرستی معنا شده، دها هر دو واژه بهگزینه همۀ در.1
 ) (سبو: کوزه) (مظاهر: جلوه)2   ) (قرین: همنشین) (ژیان: خروشنده)1
 رغم: برخالف)ها) (به) (اثنا: میانه4   ابریشمی)پارچۀ ) (متواضع: فروتن) (حریر: 3

 شود؟هاي زیر، چند غلط امالیی دیده میدر میان واژه.2
 »بودن ـ قرائت و خواندن ـ رأفت و عتوفتپایه ـ وداع و خداحافظی ـ جرعت و نترس ها ـ اثاث وضالل و سایه«
 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1

 نوشته شده است؟ نادرستنام صاحب کدام اثر .3
 )الطّیر: عطّار نیشابوريمنطق() 2 )عشق: ویتاتو ژیلینسکاينغمۀ () 1
 )ابراهیمیدور از خانه: نادر () 4  )اي شب: علی اسفندیاري() 3

 بیتی از یک قطعه باشد؟ تواندنمیکدام گزینه .4
ــارگر، هــر کــه هســت، محتــرم اســت     ) 1  ک

 کـــس بـــه رویـــم درِ شـــادي نگشـــود    ) 2

ــجِ شناســـت ) 3 ــو از رنـ ــعف تـ ــردي و ضـ  خُـ

ــک) 4 ــت  نیـ ــتش نیکوسـ ــه نیـ ــت آن کـ  بخـ

 

وخیــزِ تــو، بهــرِ ملتَمســی اســت    جســت 
آنکــــه در بســــت، نهــــان کــــرد کلیــــد

راه فناســـــت ایــــن نـــــه راه زنــــدگی،  
ــک ــک   نیـ ــام آنکـــه نیـ ــار اســـت نـ رفتـ

 

 .............. . جزبهکار رفته است، شده بهنوشتهآرایۀ ها هر دو گزینههمۀ در .5
ــوزان ) 1 دلـــــم در آتـــــش غفلـــــت مســـ
ــر ) 2 ــو مه ــردارم از ت ــو و ب ــرکنم دل از ت ــر ب  گ

 هــر چــه کنــی کشــت، همــان بــدروي      ) 3

 شـــــو روز بـــــه فکـــــر آب و دانـــــه   ) 4

 

 جــــانم برفــــروزانبــــه معنــــی، شــــمع  

  آن مهــر بــر کــه افکــنم؟ آن دل کجــا بــرم؟ 
 کــار بــد و نیــک، چــو کــوه و صداســت     

 هنگــــــام شــــــب آرمیــــــدن آمــــــوز

 

 نظیر ـ تشبیه)(مراعات

 (کنایه ـ تکرار)
 (تضاد ـ کنایه)

 (تشبیه ـ تضاد)

 شود؟دیده می »ماضی، مضارع و آینده«سه زمان فعل هر در کدام گزینه، .6
ـا روز  مگر دیوانه خواهم ) 1  شد، در این سودا که شـب ت

 شبی نرفت که سعدي بـه داغ عشـق نگفـت   ) 2

ـــام    ) 3 ــدم در بــــاغ ایـ ــی زیبــــا شــ  گُلــ

 دگران پـیش تـو آورد و شـمرد    عیبهر که ) 4

 

بینمگویم، پري در خواب میسخن با ماه می 
تـو روز خواهـد بـود؟   دگر شب آمد و کی بی

دانـم، چـه خـواهم شـد، سـرانجام؟     چه مـی 
تو پیش دگـران خواهـد بـرد    عیب گمان،بی

 

 درستی آمده است؟ترتیب در کدام گزینه بهعبارت زیر، بهپیوستۀ نقش دستوري ضمیرهاي .7
 »داردبخشد، روشنم می/ جرئتم میسویشان دارم دستوقت هر دلتنگی، م بعضی نفرات، رزق روحم شده است/ نا«
1مضاف (مالیه ـ مضافم ـ متمالیه ـ متم 
 الیه ـ متمم ـ مفعولالیه ـ مضافف) مضا2
  ) صفت ـ صفت ـ مفعول ـ متمم3
 ) صفت ـ صفت ـ مفعول ـ مفعول4

 ذکر شده است؟ نادرستمفهوم کلّی کدام گزینه .8
ــد ) 1 ــال محمـــ ــد از جمـــ ــاه فرومانـــ مـــ
ــروري داد ) 2 ــی را ســــ ــدا آن ملّتــــ  خــــ

 هــــــاي آســــــمانیهجــــــوم فتنــــــه) 3

 اگـــر چشـــم داري بـــه دیگـــر ســـراي    ) 4

 

ــرو ن  ــد ســ ـ ــدال محمـ ــه اعتــ ــد بــ  باشــ

ــه دســت خــویش بنوشــت  ــدیرش، ب   کــه تق
  مــــــرا آموخــــــت علــــــم زنــــــدگانی
ــاي     ــر جـ ــی، گیـ ــی و وصـ ــزد نبـ ــه نـ  بـ

 

اندامی پیامبر اسالم)  (زیبایی و خوش
(لزوم داشتن استقالل براي پیشرفت) 

اندوختن از حوادث)  (تجربه
 (پیروي از خدا و پیامبران)

 )الطّیر: عطّار نیشابوريمنطق()2 )عشق: ویتاتو ژیلینسکاينغمۀ (
 )ابراهیمیدور از خانه: نادر ()4  )اي شب: علی اسفندیاري(

 بیتی از یک قطعه باشد؟تواندنمیم گزینه 
ــارگر، هــر کــه هســت، محتــرم اســت      ک
شـــادي نگشـــود     کـــس بـــه رویـــم درِ
ــجِ شناســـت  ــو از رنـ ــعف تـ ــردي و ضـ خُـ

ــک ــت یـ ــتش نیکوسـ ــه نیـ ــت آن کـ بخـ

وخیــزِ تــو، بهــرِ ملتَمســی اســت    جســت
آنکــــه در بســــت، نهــــان کــــرد کلیــــد

راه فناســـــتایــــن نـــــه راه زنــــدگی،  
ــک ــک  نیـ ــام آنکـــه نیـ ــار اســـت نـ رفتـ

 .............. . جزبهکار رفته است، شده بهنوشتهآرایۀ ها هر دو گزینههمۀ
ــوزان  دلـــــم در آتـــــش غفلـــــت مســـ
ــر  ــو مه ــردارم از ت ــو و ب ــرکنم دل از ت ــر ب گ
هــر چــه کنــی کشــت، همــان بــدروي      
شـــــو روز بـــــه فکـــــر آب و دانـــــه   

جــــانم برفــــروزانبــــه معنــــی، شــــمع 
آن مهــر بــر کــه افکــنم؟ آن دل کجــا بــرم؟ 
کــار بــد و نیــک، چــو کــوه و صداســت     
هنگــــــام شــــــب آرمیــــــدن آمــــــوز

نظیر ـ(مراعات
(کنایه ـ تکرار
(تضاد ـ کنایه
(تشبیه ـ تضاد

 شود؟دیده می »ماضی، مضارع و آینده«سه زمان فعل هر کدام گزینه، 
ـا روز  مگر دیوانه خواهم  شد، در این سودا که شـب ت

شبی نرفت که سعدي بـه داغ عشـق نگفـت   
ـــام     ــدم در بــــاغ ایـ ــی زیبــــا شــ گُلــ

دگران پـیش تـو آورد و شـمرد   عیبهر که 

بینمگویم، پري در خواب میسخن با ماه می
تـو روز خواهـد بـود؟   دگر شب آمد و کی بی

دانـم، چـه خـواهم شـد، سـرانجام؟     چه مـی 
تو پیش دگـران خواهـد بـرد   عیبگمان،بی

درستی آمده است؟ترتیب در کدام گزینه بهعبارت زیر، بهپیوستۀ ش دستوري ضمیرهاي
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خورد؟ به چشم می »ایثار«در چند بیت زیر، مفهوم .9
ــف)  ــرارم   ال ــت ق ــز اس ـاران عزی ــت یـ  در راح

 ب) بالي عشق تو در من چنان اثـر کـرده اسـت   

 ج) ز رويِ ماه، سـیاهی بـه نـور مـاه نرفـت     

حاصلم از زندگی چون شمع اشـک و آه بـود  د) 
ـ) سعی بهر راحت همسایگان کردن خوش اسـت  ه

 
 
 

تـــا چشـــم نخوابـــد مـــژه آرام نگیـــرد 
ــد ــرم نمــی کــه پنــد عــالم و عاب کنــد اث

نیامده است به کاري کمال خـویش مـرا  
زیستم من در این محفل براي دیگران می

 

هـا  بشنود گوش از براي خواب چشم، افسـانه 
 

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1
  است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت، .10

) بنـــــد بگســـــل بـــــاش آزاد اي پســـــر1
 نظران ملک سـلیمان بـاد اسـت    ) پیش صاحب2

 حـالل کسـانی کـه همچـو سـرو      ) این زندگی3

ــدان ) 4 ــرو روان و گـــل خنـ ــود سـ ــیار بـ  بسـ

 

 

ــیم و بنــــد زر   چنــــد باشــــی بنــــد ســ
 

بلکه آن است سلیمان که ز ملـک آزاد اسـت  
ــی  ــرده و آزاد مــ ــت کــ ــد آزاد زیســ رونــ

لیکن نـه بـدین صـورت و بـاال کـه تـو داري      
 

 

 

          دقیقه  10زمان پیشنهادي:  عربی               

 کدام عبارت صحیح است؟ جمۀتر.11
: من بازنشسته شدم. بحاجۀٍ) أنا 1 الی التقاعد 
: زیرا شما نزد ما بسیار کار کردید.2  ) لأَنَّک عملْت عندي سنوات کثیرةً
: او وسایل گرانی خرید.3  ) هو اشتري وسائل رخیصۀّ
: این خانه هدیه4 یۀٌ لَکده اي براي توست. ) هذا البیت 

 ر دو واژه مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟ه ترجمۀ.12
» ولکنَّکمنها.فَخافوا فی الماء  قَذَفت« 
 ) انداختی ـ ترسیدند4 ) نینداختی ـ ترسیدند 3 ) انداختی ـ ترسیدي2 ) انداختند ـ ترسیدند1

کدام است؟» الثالثاء أمسِ کانَ یوم ......... فالیوم یوم«مناسب براي جالی خالی عبارت: کلمۀ .13
 ) األحد4 ) األربعاء3 ) السبت2 ) األثنَین1ِ

 کند؟ را کامل می» هل جلْستُم علی األَرضِ«کدام گزینه عبارت .14
 ) أَیها الطُّالب4 ) أیها الرَّجل3 ) اَیتُها النَساء.2 ) یا ایها الطِّفالنِ.1

 کدام ضمیر با فعل خود هماهنگ است؟.15
 ) انت وقَعت 4 ) هنَّ ما عملن3َ انتم ما عبروا) 2 طعتانت ق) 1

 دارد؟ تفاوتبا بقیه » ما« ترجمۀدر کدام گزینه .16
 ) ما خَلَقْت هذا باطال4ً ) ما إسمک؟3 ) ما هی المشکلَۀُ؟2 ) ما هو حولَ البیت؟1

 ماضی وجود دارد؟  در کدام گزینه فعل.17
 ) ذَهبت إلی السوقِ النَّجف4 بینَنا) الفَرقَ 3 ) فُستاناً و عباءة2 مۀ) شُکراً جزیالً مع السال1

 ؟ است نادرستمتضاد کدام گزینه .18
 عهد ≠) حسن 4 قریب  ≠) بعید3 جالس ≠) واقف 2 رخیصۀ  ≠) غالیۀ 1

 کدام گزینه درست است؟.19
1.هذا الکتاب ماقرأت الجبلَ؟2 ) انت دتعن صفها. )3 ) یا سعیدة أما صم ها.4 هی ما خَرَجتدی فَعۀُ ما رتلک الطالب ( 

است؟ نادرستجمع کدام فعل .20
: وقَعتُما2 ) فَرِحت: فَرِحن1َ قَعتهربتُن3َّ ) و : نَظَروا4 ) هربت : ) نَظَرَ

حـالل کسـانی کـه همچـو سـرو     ین زندگی
ــدان  ــرو روان و گـــل خنـ ــود سـ ــیار بـ سـ

ــی  ــرده و آزاد مــ ــت کــ ــدآزاد زیســ رونــ
لیکن نـه بـدین صـورت و بـاال کـه تـو داري      

پیپپییپپیپییشییششیششنششننشننهننههنههاههااهادي:عرععررعربیببییبیبی دققیققییقیقییققیققهققههقه10زممامماامان

کدام عبارت صحیح است؟جمۀ
: من بازنشسته شدم. بحاجۀٍنا الی التقاعد

: زیرا شما نزد ما بسیار کار کردید. لَأنَّک عملْت عندي سنوات کثیرةً
: او وسایل گرانی خرید. هو اشتري وسائل رخیصۀّ

: این خانه هدیه یۀٌ لَکده اي براي توست. هذا البیت
گزینه درست آمده است؟ه جمۀ هر دو واژه مشخص شده به ترتیب در کدام

کنَّکمنها.فَخافوا فی الماء قَذَفت« 
) انداختی ـ ترسیدند4 ) نینداختی ـ ترسیدند 3 ) انداختی ـ ترسیدي2 نداختند ـ ترسیدند

کدام است؟»الثالثاء أمسِ کانَ یوم ......... فالیوم یوم«مناسب براي جالی خالی عبارت: ۀ 
) األحد4 ) األربعاء3 ) السبت2 ألثنَینِ

کند؟ را کامل می» هل جلْستُم علی األَرضِ«م گزینه عبارت 
 ) أَیها الطُّالب4 ) أیها الرَّجل3 ) اَیتُها النَساء.2 یا ایها الطِّفالنِ.

م ضمیر با فعل خود هماهنگ است؟
ق عبروا)2طعتنت ما عملن3َانتم ما هنَّ (4تَقعو انت (
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            دقیقه     50زمان پیشنهادي:  ریاضی                  

1ختمان، نصف مساحت خانه را براي سالن پذیرایی و کشی یک سا مهندسی براي نقشه.21
3مانده را بـراي آشـپزخانه و    باقی 3

 بقیـۀ  4
متر مربع براي راهرو و سرویس بهداشتی باقی ماند، مساحت زمین چقـدر بـوده    16ها طراحی کرد و تنها  زمین را براي اتاق خواب

 توان استفاده کرد؟ کدام راهبرد براي حل آن می است و از
 متر مربع ـ زیرمسئله 186) 2  متر مربع ـ زیرمسئله 170) 1
 متر مربع ـ رسم شکل 210) 4  متر مربع ـ رسم شکل 192) 3

آن  نـۀ قریحسـاب دو برابـر    اي هست که اگر بعد از یک عدد، آن دکمه را فشار دهیم، ماشین حساب جادویی دکمه در یک ماشین.22
حساب چه عددي را  سه بار این دکمه را فشار دهیم، ماشین 11دهد. اگر بعد از عدد  عنوان خروجی می جمع کرده و به 3عدد را با 
 دهد؟ نشان می

1 (79   2 (85   3 (72 4 (67   
 است؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت.23

 ضرب یک عدد طبیعی در یک عدد صحیح، منفی شود، آن عدد صحیح منفی است. الف) اگر حاصل
 ضرب آن دو عدد صحیح مثبت است. ب) اگر حاصل جمع دو عدد صحیح متمایز، صفر شود، حاصل

 ی است.ضرب دو عدد صحیح صفر شود، حتماً یکی از آنها منف ج) اگر حاصل
 د) اگر حاصل جمع دو عدد صحیح منفی شود، حداقل یکی از آنها منفی است.

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

xعبارت  قرینۀ.24 (x (x (x y)))2  کدام است؟ 2
1 (y   2 (y 3 (x4 (x 

x300اگر عدد .25 x100کاهش دهیم، به عدد  20%را  20  کدام است؟ xرسیم.  می 4
1 (12   2 (10   3 (9   4 (7   

xبا توجه به تساوي .26 (x ) x1 1 39 302 3 )xمقدار  ،4 )21
 دست آورید. را به 5

1 (36 2 (49 3 (25 4 (144 

(a,b)اگر .27 k4
 کدام است؟ [a,b]باشد، حاصل  5

1 (ab
k

5
4   2 (a

bk
5
4   3 (b

ak
5
4   4 (ab

k
4
5   

xMاگر عدد .28 2 1 2 32 3 x)شمارنده باشد، مقدار عددي  120داراي  5  کدام گزینه است؟ 31(
1 (125 2 (1000 3 (216 4 (343 

1...حاصل عبارت .29 2 3 4 5 9992 2 2 2 2  کدام است؟ 2

1 (10002   2 (10002 2   3 (10002 2   4 (
999 10002 2 22  

 
3عبارت  شدةساده .30 32 5 18 7  کدام گزینه است؟  8

1 (13 2 (13 2   3 (7 4 (7 2  
 

 تر از خود آن عدد است؟ جذر کدام عدد بزرگ.31
1 (2 3   2 (5 1   3 (2 3   4 (7 2  
 

ب بر و ر ع یج روجی ن زو ب ینر یم ر ر ین ر چب ب
دهد؟ن می

79   2(85   3(72 4(67  
 است؟ نادرستهاي زیر تعداد از عبارت

ضرب یک عدد طبیعی در یک عدد صحیح، منفی شود، آن عدد صحیح منفی است.) اگر حاصل
ضرب آن دو عدد صحیح مثبت است.اگر حاصل جمع دو عدد صحیح متمایز، صفر شود، حاصل

فف ی است.ضرب دو عدد صحیح صفر شود، حتماً یکی از آنها منفاگر حاصل
گر حاصل جمع دو عدد صحیح منفی شود، حداقل یکی از آنها منفی است.

1 2 (2 3(3 4 (4

xعبارت نۀ (x (x (x y)))2 2( ((  کدام است؟ )
y   2(y 3(x4(x

x300عدد  x100کاهش دهیم، به عدد 20%را  20  کدام است؟ xرسیم. می4
12   2 (10   3(9   4 (7  

xوجه به تساوي  (x ) x1 1 3x (x ) 30) x)2 3 4x (x )(x )xمقدار  ،(( )x 21
دست آورید. را به 5

36 2 (49 3(25 4 (144

(a,b) k4
 کدام است؟ [a,b]باشد، حاصل 5

ab
k

5
4   2 (a

bk
5
4   3(b

ak
5
4   4 (ab

k
4
5  

Mعدد 2 1 2 3x2 3 52 1 22xعددي120داراي مقدار باشد، x)شمارنده است؟3( گزینه کدام
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A نقطۀ.32 3
بار توسط بردار  7را  2

11
7
4
7

بار توسط بردار  4و  
9
4
1
4

جدید کدام گزینه است؟ نقطۀدهیم. مختصات  میانتقال  

 

1 (5
5   2 (5

7   3 (5
5   4 (5

7   
 

a نقطۀ قرینۀ.33
b

2 1
3 2 نقطۀنسبت به  2

aبرابر  5
b

4
2 aاست. مقدار عددي  1 b3  کدام است؟ 5

 4) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
 شود. هایی که تغییر اهمیت دارد، از این نمودار استفاده می نمودار ......... براي نمایش تغییرها کاربرد دارد، بنابراین در موضوع.34

 ) آماري4 اي ) میله3 اي ) دایره2 ) خط شکسته1
 شود؟ تاس، با چه احتمالی در هر دو تاس عددي فرد ظاهر می 2در پرتاب .35

1 (1
2 2 (1

3 3 (1
4 4 (1

6 

 ؟است نادرست جملهکدام .36
 مجانب، مکمل هستند. زاویۀ) دو 2 گذرد. قطر می 35ضلعی،  10) از هر رأس یک 1
 توان مثلث ساخت. نمی 7و  8، 20) با اضالعی به طول 4 متقابل به رأس، در یک امتداد هستند. زاویۀ) نیمسازهاي دو 3

ACDˆاندازه هستند. اگر  هم CDEو  ABCاالضالع  در شکل زیر، دو مثلث متساوي.37 چنـد   ADFˆ زاویـۀ  انـدازة باشد،  80
 درجه است؟

1 (30 
2 (40  
3 (20 
4 (50 

درخت به شکل اسـتوانه بـه    تنۀکند. او سنگی را روي یک  اش از چوب و گل و الي و سنگ استفاده می سگ آبی براي ساختن النه.38
درخت سنگ چه مسـافتی را   تنۀدهد. بعد از یک مرحله چرخش کامل،  متر گذاشته و به جلو هل می 2ارتفاع و به  cm40شعاع 

)دهد؟  به جلو حرکت می )3  
1 (/ m4 8   2 (/ m2 4   3 (/ m096   4 (/ m4 2   

متـر اسـت.    میلـی  5اي استوانه به قطر  آن لوله دهانۀداریم.  cm4و قطر  cm12یک قوطی خمیردندان به شکل استوانه و با طول .39
 شود، کدام است؟ طول تمام خمیردندانی که از لوله خارج می

1 (cm144   2 (cm256   3 (cm576   4 (cm768   

AMطوري قرار دارد که  M نقطۀ ABخط  بر روي پاره.40 MB3
 Bنسبت به  N قرینۀو  Nرا با  Mنسبت به  A قرینۀاست. اگر  4

 کدام رابطه درست است؟  ش دهیم،نمای Qبا  Mرا نسبت به  P قرینۀو  Pرا با 
1 (AM NB NM   2 (AQ MB   3 (AM PB NP   4 (AN NP2   

BMکنـیم؛ اگـر    رسم مـی  ACرا بر ضلع  MHعمود  BC قاعدةواقع بر روي  M نقطۀاز  ABCالساقین  در مثلث متساوي.41
CM

2
و  5

Â  کدام است؟ HMCˆ زاویۀباشد،  40
1 (10 2 (15 3 (20 4 (30 

 گردد؟ برابر شود، مساحت جانبی من چند برابر می aوجه جانبی، اگر طول اضالع من  7منشوري هستم با .42

1 (a27   2 (a3   3 (a37   4 (a2   

A
D

E
CB

F

) آماري4 اي ) میله3 اي) دایره2 خط شکسته
 شود؟ تاس، با چه احتمالی در هر دو تاس عددي فرد ظاهر می 2پرتاب 

1
2 2 (1

3 3(1
4 4 (1

6
 ؟است نادرست جملهم

مجانب، مکمل هستند.زاویۀ) دو 2 گذرد. قطر می 35ضلعی، 10ز هر رأس یک 
توان مثلث ساخت. نمی 7و 8، 20) با اضالعی به طول 4 متقابل به رأس، در یک امتداد هستند.زاویۀیمسازهاي دو 

ACDˆاندازه هستند. اگر همCDEDEو ABCBCاالضالع شکل زیر، دو مثلث متساوي D̂Fزاویـۀ انـدازة باشد،  80
جه است؟

30
40  
20
50

درخت به شکل اسـتنۀکند. او سنگی را روي یک اش از چوب و گل و الي و سنگ استفاده میگ آبی براي ساختن النه
درخت سنگ چه مستنۀدهد. بعد از یک مرحله چرخش کامل، متر گذاشته و به جلو هل می 2ارتفاع و به  cm40ع 

)دهد؟ جلو حرکت می ) 
/ m4 8/   2 (/ m2 4/   3(/ m096/   4 (/ m4 2/  

متـ میلـی  5اي استوانه به قطر  آن لوله دهانۀداریم. cm4و قطر cm12 قوطی خمیردندان به شکل استوانه و با طول 
می لوله خارج که از است؟ل تمام خمیردندانی شود، کدام

A
D

E
CB

F
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 دهیم. مساحت جانبی شکل حاصل کدام است؟ دوران می dمستطیل زیر را حول خط .43

1 (a216    

2 (a26 

3 (a212  

4 (a28   
 باشد، مساحت جانبی آن کدام است؟ 5است؛ اگر ارتفاع منشور  7ضلعی منتظم به ضلع  صورت یک شش منشوري به قاعدة.44

1 (350 2 (210 3 (105 4 (420 
  باشد؟ تواند نمیصورت زیر است. شکل مکعب به کدام صورت  معکبی به گستردة.45

1( 
زبس

دیفس

 )2 درز
زبس

زمرق

 درز

 

3 (
زبس
درز

بآ
ی

 4 (
زمرق
هایس

رز
د

 

 

 
            دقیقه    23زمان پیشنهادي:  علوم تجربی                    

 کدام گزینه درست است؟.46
 سم بستگی دارد.) اینکه یک جسم در آب فرو برود یا روي آب شناور بماند، به کیفیت آن ج1
 ماند. هاي طوالنی بدون تغییر باقی می ) سنگ مرمر مدت2
 آسانی متراکم کرد. توان به ) یک مایع یا جامد را می3
 طور یکسان به انرژي نیازمند هستند. ) پسران و مردان و دختران و زنان به4

 گرم است. حجم مکعب چقدر باشد که بر روي آب شناور بماند؟ 50جرم مکعبی .47

1 (cm350 2 (cm360 3 (cm340 4 (cm325
 است؟» سختی«کدام گزینه تعریف مناسبی براي ویژگی .48

 میم.نا ) مقدار نیرویی که الزم است تا یک ماده در اثر کشیدن، گسسته یا بریده شود را سختی ماده می1
 دیگر خراش ایجاد کرد. مادةسخت روي  مادة) منظور از سختی این است که به کمک 2
 تواند در اثر وارد کردن نیرو، خم یا کشیده شود. دهد که آن ماده چقدر می ) سختی نشان می3
 اي است که در اثر ضربه نشکند، ولی خم شود. سخت ماده مادة) 4
 

 هاي زیر مشخص کنید. اضافه را در گزینه کلمۀه و به یکدیگر را وصل نمودرا کلمات مرتبط .49
 
 ) اکسیژن1
 ) هیدروژن2
 ) کلر3
 ) گوگرد4
 

زمرق

درز

یبآ

زبس هایسدیفس

نژیسکا
نژوردیه

الط
رلک
درگوگ

.درادن نورتون رصنع نیا

.تسا ربارب شیاه نوتورپ اب شیاه نورتون دادعت رصنع نیا

.دوش یمن تفای تعیبط رد لوکلوم تروص هب

.تسا یمس زلفان زاگ کی

a2

a

d

a

زبس
دیفس

 )2 درز
زبس

زمرق

درز

ز ززبس
ددرز

بآ
یی

 4 (
ز مرق

هایس ا

رز
دد

تتججتتجتجرججررججرجربیببییبیبی پیپپییپپیپییشییششیششنششننشننهننههنههاههااهادي:علععللعللوللوولوم قییققیققهققههقه23زممامماامان دققیققییق

م گزینه درست است؟
ججسم بستگی دارد.ینکه یک جسم در آب فرو برود یا روي آب شناور بماند، به کیفیت آن ج

 ماند. هاي طوالنی بدون تغییر باقی میسنگ مرمر مدت
 آسانی متراکم کرد.توان به یک مایع یا جامد را می

طور یکسان به انرژي نیازمند هستند.پسران و مردان و دختران و زنان به
گرم است. حجم مکعب چقدر باشد که بر روي آب شناور بماند؟50م مکعبی 

cm350 2 (cm360 3(cm340 4 (cm325
 است؟» سختی«م گزینه تعریف مناسبی براي ویژگی 

 میم.نامقدار نیرویی که الزم است تا یک ماده در اثر کشیدن، گسسته یا بریده شود را سختی ماده می
دیگر خراش ایجاد کرد.مادةسخت روي مادةمنظور از سختی این است که به کمک 

زمرق

درز

یبآ

زبس هایسدیفس



          5آزمون پیش . اول متوسطه)  ةهفتم (دور ۀپای      

6

 هاي زیر، گلوله داراي انرژي پتانسیل گرانشی است؟ یک از گزینه در کدام.50
 اي که روي سطح افقی زمین ساکن قرار دارد. ) گلوله1
 ن نقطه یک لحظه ساکن شده است.ایم و در باالتری ) گلوله اي که به سمت باال پرتاب کرده2
 اي که با سرعت ثابت روي سطح افقی زمین در حال حرکت است. ) گلوله3
 اي که از یک ارتفاع مشخصی رها شده و االن به زمین رسیده است. ) گلوله4

 ترتیب در کدام شکل مقدار کار صفر، منفی و حداکثر است؟ (از راست به چپ) به.51
1 (A ،B ،C 
2 (B ،C ،A 
3( C ،A ،B
4 (C ،B ،A 
 

شود. با توجه به شکل در کدام نقطه از راسـت بـه چـپ، میـزان انـرژي       طور قائم به طرف باال پرتاب می به kg2اي به جرم  گلوله.52
 جنبشی صفر و انرژي پتانسیل گرانشی حداکثر است؟

1 (A -C  
2 (C – A  
3 (A – E  
4 (C – C 
 

 است؟ نادرستمورد انرژي زمین گرمایی،  کدام گزینه در.53
 نامند. ) انرژي گرمایی ذخیره شده در زیر سطح زمین را انرژي زمین گرمایی می1
 هاي داغ در حال فوران اشاره کرد. هاي آب گرم و آب توان به چشمه هاي این انرژي می ) از نشانه2
 توان تولید انرژي الکتریکی کرد. ) از این انرژي فقط می3
 گردد. منشأ این انرژي به خورشید باز نمی )4

 ؟نیست هاي زیر، خورشید یک از انرژي منشأ کدام.54
 موارد همۀ) 4 ) امواج دریا3 ) باد2 اي ) انرژي هسته1

 انرژي خورشیدي منحصر به فرد هستند؟ ذخیرةکدام نوع انرژي تجدیدپذیر از جهت .55
 ) انرژي برق آبی2  ) انرژي باد1
) انرژي امواج دریا4  هاي زیستی ) سوخت3

 کند؟ درستی بیان می کدام گزینه دلیل انتقال گرما را به.56
 ) افزایش انرژي گرمایی جسم2  ) اختالف دما بین دو نقطه1
 هاي آب ) افزایش انرژي مولکول4  ) کاهش دماي جسم3

 دهد؟ گرما می Bبه جسم  Aیک از حاالت زیر جسم  در کدام.57
اشد.عایق حرارتی داشته ب A) جسم 1
2 (B  رساناتر ازA .باشد 
باشد. Bبیشتر از دماي  A) دماي 3
باشد. Aکمتر از جسم  B) جرم جسم 4

 ؟باشد می ماسهکدام محصول زیر،  ةسازندمادة اولیۀ .58
 ) شیشه4 ) آهن3 ) سیمان2 ) سفال1

A

B

C
D

E

Fd

A

F
d

B

F d

C

شود. با توجه به شکل در کدام نقطه از راسـت بـه چـپ، میـزانطور قائم به طرف باال پرتاب میبهkg2اي به جرم له
شی صفر و انرژي پتانسیل گرانشی حداکثر است؟

A -C  
C–A  
A–E  
C–C

 است؟ نادرستمورد انرژي زمین گرمایی، م گزینه در
نامند. نرژي گرمایی ذخیره شده در زیر سطح زمین را انرژي زمین گرمایی می

و آب توان به چشمه هاي این انرژي میز نشانه هاي داغ در حال فوران اشاره کرد.هاي آب گرم
توان تولید انرژي الکتریکی کرد.ز این انرژي فقط می

 گردد. منشأ این انرژي به خورشید باز نمی
 ؟نیست هاي زیر، خورشید یک از انرژيشأ کدام

 موارد همۀ) 4 ) امواج دریا3 ) باد2 اينرژي هسته
انرژي خورشیدي منحصر به فرد هستند؟ذخیرةم نوع انرژي تجدیدپذیر از جهت 

) انرژي برق آبی2 نرژي باد
) انرژي امواج دریا4 هاي زیستیسوخت

گزینه دلیل انتقال گرما را به  کند؟ درستی بیان میم

A

B

C
D

E
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 هاي زیر صحیح است؟ چند مورد از عبارت.59
 شود. میالف) با افزایش شیب زمین سرعت آب رودخانه بیشتر 

 هاي آب، دما زیر صفر درجه است. ب) براي بارش تگرگ هنگام تراکم مولکول
 ها است. ج) بیشترین منبع آب شیرین قابل دسترس در یخچال

 کره است. ارومیه حاصل شکستگی قسمتی از سنگدریاچۀ د) 
1( 1      2 (2      3( 3    4( 4 

 باشد؟ هاي زیرزمینی می کدام ویژگی مربوط به آب.60
  ) داشتن دماي متغیر2  داشتن امالح معدنی محلول کم) 1
 داشتن ترکیب شیمیایی متغیر) 4   ) آلودگی میکروبی کم3

 گزینه صحیح است؟ کدام.61
 
هاي جانوري واکوئل (کریچه) هاي مرکزي وجود  در یاخته) الف 1

  دارد. دارد که آب و مواد را در خود نگه می
 ها در تولید انرژي از مواد آلی موجود در یاخته نقش دارند. رناتن ب ) 2
 بندي و انتقال مواد را برعهده دارد. بستهوظیفۀ گلژي  هدستگا ) ج 3
 ه است.راکیزه بخش فرماندهی یاخته و شروع تقسیم یاخت ) د 4
 
 

 کدام ویتامین در سالمت پوست و لثه نقش مهمی دارد؟.62
C) ویتامین B   4هاي گروه  ) ویتامینD  3ویتامین  )A 2ویتامین  )1

 باشد؟ محل گوارش نهایی غذا در کدام اندام گوارشی زیر می.63
 ) مري4 باریک روده   )3 فراخ روده (روده بزرگ)     )2 ) معده  1

 س چه بافتی است؟هاي قلب از جن دریچه.64
 قلبیماهیچۀ ) 4 اي  ) پیوندي رشته3 صافماهیچۀ ) 2 ) پوششی1

 رابط بین کلیه و مثانه چه نام دارد؟لولۀ .65
 لگنچه )4 میزراه   )3 میزناي  )2 ادراري لولۀ  )1
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QRافـزار   نـرم  وسـیلۀ ، پس از اتمام آزمـون، تصـویر داده شـده را بـه     پاسخنامهجهت دریافت  Code Reader     از کانـال مرکـز سـنجش)

 پاسخنامه را دانلود نمایید.دفترچۀ آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نموده و 

 

ج

د

فلا

ب

یحم زی

هاي جانوري واکوئل (کریچه) هاي مرکزي وجود  در یاختهلف
  دارد.  که آب و مواد را در خود نگه می

ها در تولید انرژي از مواد آلی موجود در یاخته نقش دارند. رناتن ب 
بندي و انتقال مواد را برعهده دارد. بستهوظیفۀ  گلژي  هدستگاج
تت ه است.راکیزه بخش فرماندهی یاخته و شروع تقسیم یاختد

م ویتامین در سالمت پوست و لثه نقش مهمی دارد؟
C) ویتامین B  4هاي گروه  ) ویتامینD 3ویتامین  )A 2ویتامین

 باشد؟ ل گوارش نهایی غذا در کدام اندام گوارشی زیر می
 ) مري4 باریک روده   )3 فراخ روده (روده بزرگ)     )2 معده 
ننس چه بافتی است؟هاي قلب از جنچه

 قلبیماهیچۀ) 4 اي  ) پیوندي رشته3 صافماهیچۀ ) 2 پوششی
رابط بین کلیه و مثانه چه نام دارد؟ 

 لگنچه )4 میزراه   )3 میزناي  )2 ادراري ولۀ 

فلا

بب


