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(سؤالهاي طراحي)
1- از بيت زير كدام گزينه دريافت نميشود؟ )نگاه به گذشته(

«قطرة دانش كه بخشيدي ز پيش / متصل گردان به درياهاي خويش»
1) دانش اندك انسان     2) اعطاي دانش از خداوند به آدمي

3) تملّك خداوند بر درياها  4) وسعت دانش خداوندي

واژههاي «درازدستي» و «ظلمت» در كدام ابيات آمده است؟ 2- معناي
الف) گذشته ز من تاج و تخت و كاله / نزيبد مگر بر تو اي پادشاه

ب) سزد گر بمانيم هر دو دژم / كزين سان پدر كرد بر ما ستم
ج)  برين گونه گردد سراسر سخن / شود سستنيرو چو گردد كهن

د) چو آمد به كار اندرون تيرگي / گرفتند پرمايگان خيرگي
1) الف ـ ج  2) الف ـ د  3) ب ـ ج  4) ب ـ د

3- متن زير چند نادرستي اماليي دارد؟
«اول و آخر است و ظاهر و باطن و	غريب	و بعيد، آن كه چون او كس نيست، شنوا و بيناست. توحيد آن است كـه بـداني   كـه

قدرت خداي را اندر چيزها مزاج نيست و صنع او چيزها را به عالج نيست و علّت همه چيزها صنع اوست.»
1) يكي   2) دو تا   3) سه تا  4) چهار تا

4- كدام گزينه دربارة گلستان سعدي نيست؟
1) به نظم است و در قالب مثنوي.   2) مورد تقليد جامي در «بهارستان» بوده است.

3) در قرن هفتم هجري آفريده شده است.   4) مورد تقليد قاآني در «پريشان» بوده است.

5- متن زير چند فعل آشكار دارد؟
دندانها را به هم فشرد. گرگ زوزه كشـيد. دسـت از دهـان او درآورد و بـا «دست گرگ لحظهاي در دهان آزاد ماند. آزاد

چشمهاي خونگرفتهاش به او زل زد. كژال بيشتر ترسيد.»
1) پنج تا     2) شش تا
3) هفت تا 4) هشت تا

6- كدام دو نوع جمله در ابيات زير ديده ميشود؟
«آوخ گلهي پيري پيش كه كنم من / كين درد مرا دارو جز تو به دگر نيست»

1) پرسشي / خبري    2) خبري / امري
جبي / پرسشي تعجبي    4) تع 3) امري / 

7- براي كدام واژه در متن زير همخانوادهاي نيست؟
«جهد كن تا به پيري به يك جا مقام كني، كه به پيري سفر كردن از خرد نيست، خاصه مردي كه بينوا باشد.»

1) مخصوص    2) مسافرت
3) اقرار    4) مجاهده

دانشآموز عزيز:
در آزمون قبل به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ دادهايد؟

ميدهيد؟ در جدول زير بنويسيد. ميكنيد به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ در اين آزمون فكر
براي آزمون امروز 10 هدفگذاري چند از آزمون قبل  10 چند از

سؤالهاي فارسي

فارسي
صفحة 9 تا صفحة 57

20 دقيقه
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8- نهاد فعلهاي ابيات زير كدام است؟

«با خودش زير لب چنين ميگفت: / «آرزوهايتان چه رنگين است!
چهها آرزوي من اين است» كاش روزي به كام خود برسيد / ب

1) خودش ـ شما (پنهان) ـ خود ـ آرزوي من
چهها 2) او (پنهان) ـ شما (پنهان) ـ خود ـ ب

چهها 3) خودش ـ آرزوهايتان ـ شما (پنهان) ـ ب
4) او (پنهان) ـ آرزوهايتان ـ شما (پنهان) ـ آرزوي من

9- كدام عبارت با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟

«اي هستكن اساس هستي / كوته ز درت درازدستي»
1) شكر و سپاس خداوندي را كه به خداوندي سزاست و حمد و ثنا پادشاهي را كه در خداوندي سزاي ثناست.

بركشيدهي اوست و اين فرش وضيع گستريدهي اوست. 2) خداوندي كه اين سقف رفيع
3) صد هزار صلوات و تحيات به جان پاك و روضهي خاك مصطفي باد كه سيد انبياست.

4) او شفيع روز قضاست، و سالم ما بر صحابه و اهل بيت وي كه محبت ايشان سبب ماست.
10- مفهوم مصراع «حق تعالي باليقين حاضر نگر» با كدام بيت قرابت دارد؟
1) برگ درختان سبز در نظر هوشيار / هر ورقش دفتري است معرفت كردگار

2) قطرهي دانش كه بخشيدي ز پيش / متصل گردان به درياهاي خويش
تبسم شد 3) روشن و گرم و زندگيپرداز / آسمان مثل يك 

4) منتظران بهار فصل شكفتن رسيد / مژده به گلها بريد يار به گلشن رسيد

 (سؤالهاي منتخب از كتاب آبي(
11-  واژههاي «مونس» و «توفيق» بهترتيب چه معنايي دارد؟

1) مهربان ـ بهانه    2) مهربان ـ سازگاري
3) همدم ـ سازگاري    4) همدم ـ بهانه

12- معناي امروزِي كدام كلمهي بيت با آنچه در بيت بهكار رفته است متفاوت است؟

«اي نام تو بهترين سرآغاز / بي نام تو، نامه كي كنم باز»
1) بهترين    2) نام

3) نامه    4) سرآغاز

13- چند تا از آثار زير از نظامي گنجوي (گنجهاي) اديب قرن ششم و آغاز قرن هفتم است؟

«مناجاتنامه ـ خسرو و شيرين ـ مثنوي معنوي ـ اسكندرنامه ـ الهينامه ـ هفتپيكر«
 2) دو تا1) يكي

3) سه تا 4) چهار تا

14- كدام تركيب در متن زير هست؟

«الهي دلي ده كه در كار تو جان بازيم، دست گير كه دستاويز نداريم، توفيق ده تا در دين استوار شويم.»
ِر تو     2) توِ جان 1) كا

ِن استوار ت گير     4) دي 3) دس
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15- بيت زير چند جمله دارد؟
«جهد كن تا ز نيست هست شوي / وز شراب خداي مست شوي»

1) دو تا     2) سه تا
3) چهار تا     4) پنج تا

16- از انواع «خبري ـ امري ـ عاطفي ـپرسشي»، در كدام بيت نوع متفاوتي از جمله ديده ميشود؟
يام غم نخواهد ماند / چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند 1) رسيد مژده كه ا
2) من ار چه در نظر يار خاكسار شدم / رقيب نيز چنين محترم نخواهد ماند

گفتهاند اين بود / كه جام باده بياور كه جم نخواهد ماند 3) سرود مجلس جمشيد
4) بدين رواق زبرجد نوشتهاند به زر / كه جز نكويي اهل كرم نخواهد ماند

17- بيان كدام عبارت ادبيتر است؟
ِي خود اختصاص دهيم. 1) گاهي اوقات براي گذر از روزگار سخت زندگي، ميتوانيم ساعاتي را به تنهاي

ما گاهي اوقات كاري كه لّذتبخش است، همان كاري است كه بايد انجام شود. ّته نه هميشه، ا 2) الب
ّذتها محروم نكنيم. 3) خود را از شنيدن موسيقيهاي فاخر، از خواندِن داستانهاي زيبا و از ديگر ل

4) گاه مطالعة يك متن زيبا يا تماشاي يك تصوير چشمنواز، مرغ روح را از قفس سينه رهايي ميدهد.

18- كدام مصراع با جملة «آينده با حرف ساخته نميشود» قرابت معنايي بيشتري دارد؟
1) در احسان بگشا و پس ديوار مرو

2) وقت كار است بيا كار كن از كار مرو
3) همگي گوش شو اكنون سوي گفتار مرو

4) جز سوي احمد بگزيدة مختار مرو

19- گزينههاي اين سؤال، همگي از كتاب پيامهاي آسمان شماست. كدام آيه با عبارت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟
«آفريدگار همة شكوفهها و زيباييها اوست كه هميشه با ماست.»

1) و هو معكم اينما كنتم    2) لئن شكرتم الزيدنّكم

ّلا رحمة للعالمين بكم ادعوني استجب لكم  4) و ما ارسلناك ا 3) و قال ر
20- كدام بيت مفهوم متفاوتي دارد؟

1) اگر ز باد فنا اي پسر بينديشي / چو گل به عمر دو روزه غرور ننمايي
2) زمان رفته نخواهد به گريه بازآمد / نه آب ديده، كه گر خون دل بپااليي

3) هميشه باز نباشد در دو لختي چشم / ضرورتست كه روزي به گل براندايي
4) هر آن زمان كه ز تو مردمي برآسايد / درست شد به حقيقت كه مردمآسايي

 

برنامه تمريني آزمون بعد  – هفتم فارسي

كتاب آبيمبحث
(6818 (كد

كتاب سهسطحي عمومي
(كد 5452)

فارسي: قلب كوچكم را به چه كسي بدهم؟، علم زندگاني،
دعاي مادر

صفحة 49 تا صفحة 64
نگارش:

46 صفحة 25 تا صفحة

سؤالهاي  176  تا 200
كتاب آبي

25 سؤال جديد

سؤالهاي 126  تا 150
كتاب سهسطحي عمومي

25 سؤال جديد
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(سؤالهاي طراحي)
د.» (نگاه به گذشته) ِج مس ِب ال د با عن ت  قفا 21-كدام گزينه براي تكميل جاي خالي مناسب است؟ « ... وا

ُتم َأن  ÿÿ2    ُن ÿÿ1 نَح
ِن َذتا ِهاتان التِّلمي  ÿÿ4  باس سعيد و ميثم و ع  (3

ّ والي علي المنضدة في غرفة  ÿÿ3 ج

ِس.» كدام است؟ ِداراة النّا ِبم ُكم  َلي 22-ترجمه صحيح عبارت «ع

.   ÿÿ2 بر شما الزم است كه با مردم خوشاخالق باشيد. ÿÿ1 سازشكردن با مردم بر شما الزم است
.  ÿÿ4 شما بايد با همه مردم مدارا كنيد. ÿÿ3 تو بايد با مردم مدارا كني

23-ترجمه كدام عبارت نادرست است؟

نشستهاند. َن علي الكّراسي في صفّهم.: آن پسران روي صندليها در كالسشان ÿÿ1 أولئك األوالد جالسو
ِل رزمندگان شكيباست. گنجهاي گران ما الصابرين.: اين 2) هذه الكنوز الغالية للمجاهدين 

الضيوف جنب قميص أخي.: موبايلم روي ميز، در اتاق مهمانان كنار پيراهن برادرم است.
چوبياش هست. ي.: در دست مرد كليد خانه ّرجل مفتاحان لذلك البيت الخشب ÿÿ4 في يد ال

24- مفهوم كدام عبارت نادرست است؟

سوء.: دشمن دانا به از نادان دوست! ٌخير من جليس ال ÿÿ1 الوحدة 
ٍر.: علم چندان كه بيشتر خواني/چون عمل در تو نيست ناداني ّشجر بال ثم ٍل كال ÿÿ2 العالم بال عم

ÿÿ3 خير اُالمور أوسطها.: اندازه نگه دار كه اندازه نكوست/ هم اليق دشمن است و هم اليق دوست
ميدهد بر باد! ِر سبز ÿÿ4 سكوت الّلسان سالمة اإلنسان.: زبان سرخ ، س

25- مترادف يا متضاد در كدام گزينه نادرست است؟

ÿÿ1 لغة ₌ لسان    ÿÿ2 حديقة ₌ بستان
ÿÿ3 جالس ≠ واقف    ÿÿ4 لك ₌ عليك

كداميك از پرسش و پاسخهاي زير نادرست نيست؟26-
ي. مصر ت؟: أنا  َن أن 1) من أي

د. مفي ب  ب؟: هذا كتا كتا من هذا ال ل  (2
ب. لدةُ زين ت؟: أنا وا 3) من أن

ٌة. ٌة جميل جر بلِ؟: شَ ك الج علَي ذل ك  تل 4) ما 

سؤالهاي عربي

عربي
 

صفحة 9 تا صفحة 49

20 دقيقه دانشآموز عزيز:
در آزمون قبل به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ دادهايد؟

ميدهيد؟ در جدول زير بنويسيد. ميكنيد در اين آزمون به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ فكر
براي آزمون امروز 10 هدفگذاري چند از آزمون قبل  10 چند از
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27-كدام گزينه در معناي تصوير مقابل درست است؟

منوع. ساِر مَلي الي ع ُن  ورا د ÿÿ1 ال

ع. ُّقف ممنو ّتو 2) ال

ع. ممنو يمينِ  َلي ال ُن ع دورا 3) ال

ٍع. ممنو ُر  ُّقف غي ÿÿ4 التّو

* متن زير را با دقت بخوانيد و سپس به سؤاالت «28 تا 30» پاسخ دهيد.

َنهم هب. بي ٌة من بائع الذَّ بعيد ِة و تلك المكتبة  من المكتب  المسافريَن قَريب قُ هؤالءفارسيٌة. فند يوَن في الغرفة الثّانية. لُغَتهم  ّضيوف اإليران «ال

ِق.» ئ حدا ِل ال َض من أف ك  ٌل و ذل جمي ٌستان  ب ُفندق  حولَ ال َنب.  ُّرمان و الع بل و فيها أشجار ال ج ف ال ٍة خل َقري ع من  ي شجا جند

28-كدام گزينه نادرست است؟

عنَب. ÿÿ2 في القرية أشجار الرّمان و ال فارسيٌة. َسافرين  م َغةُ ال ُل  (1

. دةٌ ح ٌة وا دق غُرفَ .  ÿÿ4 للُفن َّذهبِ ٌبعيدة من بائع ال بةُ  َت مك ÿÿ3 ال

29-كدام گزينه صحيح است؟

ٌكثيرة. حدائق  دق  َل الفُن .  ÿÿ2 حو ِانية ِة الثّ ُغرفَ ف في ال ّالضيو  (1

ٍدينة. ن مي م .  ÿÿ4 الجند عنَب ر ال ÿÿ3 في الفندق أشجا

30-در كدام گزينه اسم مؤنث نيامده است؟

مان – حدائق ية – ر جبل  ÿÿ2 فارس ندي –  ج ÿÿ1 بائع – 

ُغرَفة َذهب –  دق   ÿÿ4 أشجار –  ُفن مكتبة –  ÿÿ3 ضيوف – 

(سؤالهاي منتخب از كتاب آبي)
31-در كدام گزينه فقط يك خطا در ترجمه آمده است؟

.»: آن تابلو در اين كالسها، زيباست. الصف ÿÿ1 «تلك اللّوحة الجميلة، في هذا 

ٍر.»: اين درخت عجيِب بزرگ، بدون ميوه است. ٌكبيرة و بال ثم َّشجرة العجيبة  ÿÿ2 «هذه ال

ّفق معلّمي در كالس اول است. ف األول.»: اين مرد مو ص ناجح في ال س  ذلك الرَّجل، مدر» ÿÿ3

ÿÿ4 «تلك المرأة الشاعرة في تلك المدرسة الكبيرة.»: اين زن شاعر در آن مدرسه بزرگ است.

32-كدام عبارت درست ترجمه نشده است؟

ÿÿ1 «ذلك بائع الحقائب في الغرفة الكبيرة.»: آن فروشنده كيف در اتاق است.
ِن.»: اين بازيكنان، در دو مسابقه برندهاند. َفائزون في مسابقتي ّلاعبون،  ÿÿ2 «هؤالء ال

صابر في قرية صغيرة.»: اين سرباز شكيبا در روستايي كوچك است. ي ال ÿÿ3 «هذا الجند

سكوت.»: چهبسا كالمي كه جواب آن سكوت است. ٍم جوابه ال رب كال » ÿÿ4
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33-ترجمه درست كدام است؟

ُة علي اليمين، جنب المدرسة.»: كتابخانه سمت راست، كنار مدرسه است. ÿÿ1 «المكتب

مصرية و مدينتها بعيدة من هنا.»: آن زن مصري است و شهرش به اينجا نزديك نيست. ÿÿ2 «تلك المرأة 

كوههاي بلند، روستاي زيبايي است. 3) «وراء هذه الجبال المرتفعة قرية جميلة.»: كنار اين

ف الباب.»: جايزه طالي مدير، پشت در است. ية عند المديرة خَل هب َّذ ÿÿ4 «الجائزة ال

َّذهب.» در كدام گزينه آمده است؟ من ال 34-مفهوم عبارت «الوقت 

ت رفتن است، بشتاب! ÿÿ1 وق
ÿÿ2 وقت را درياب!

ÿÿ3 قدر زر، زرگر شناسد/ قدر گوهر، گوهري!
ÿÿ4 فالني دست به خاكستر بزند، طال ميشود!

35-جمع كدام كلمه نادرست است؟

ف  صفوف ّلاب    ÿÿ2 ص ÿÿ1 طالب  ط
جل  ِرجال ر  ÿÿ4 يان   َشب َخ   َشب َخ  ÿÿ3

ِجميلتان.» ِن  ف، نافذتا 36-كدام گزينه براي جاي خالي مناسب است؟ «. . . هذا الص

ِـ    ÿÿ2 علي ÿÿ1 ل
3) من    ÿÿ4 كـَ

37-كلمات مناسب براي جاي خالي كدامند؟ «قيمة اإلنسان بـ . . . و . . .  .» (بهترتيب)

صحة ـ النّسيان 1) العلم ـ اإليمان    ÿÿ2 ال
بالسن ـ المال َّذهب    4)  ْخر ـ ال َف ÿÿ3 ال

38-كدام گزينه نادرست است؟

ب في يده. ÿÿ1 ماذا في يد المرأة؟ كتا
ُة؟ في المكتبة. ÿÿ2 أين المرأ

ي؟ تلك البنت. ٌة علي الكرس 3) من جالس
َخلف المنضدة؟ صديقتي. 4) من 

39-كدام كلمه از نظر مفهوم با بقيه ناهماهنگ است؟

ÿÿ1 هل    ÿÿ2 ماذا
ÿÿ3 أين    ÿÿ4 هنا

40-جواب كدام سؤال صحيح است؟

ندي. ج من هذا؟ ـ هذا   ÿÿ2  . ٌقيبة ح من هذه؟ ـ هذه   ÿÿ1
و مدير المكتبة . ه و؟ ـ  ما ه ÿÿ4  . ٌة ي العب ه ي؟ ـ  ه ÿÿ3 ما 
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41- كدام گزينه ارتباط كمتري با ”Greeting“ دارد؟ (نگاه به گذشته)

1) Hello, Reza. 2) How are you today? 

3) Excuse me. 4) Good afternoon. 

42- در كدام گزينه تضاد معنايي و مفهومي ديده نميشود؟

1) boy - girl  2) shortest - longest 

3) stop - start 4) pen - marker 

43- امالي چه تعداد از واژههاي جدول زير بهدرستي آمده است؟

listening blackbord 

chalck mourning 

sit down clasmate 

 

1) 1  2) 2 

3) 3  4) 4

44- كدام گزينه جاهاي خالي را بهدرستي تكميل ميكند؟

Welcome . . . our school. What is . . . name? 

1) to – you  2) to – your 

3) in – you 4) in – you 

45- در كدام گزينه همة موارد ذكر شده ميتوانند جزو وسايل موجود در ”pencil case“ باشند؟

1) marker – book 2) eraser – ruler 

3) chair – desk 4) pencil – dictionary 

دانشآموز عزيز:
در آزمون قبل به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ دادهايد؟

ميدهيد؟ در جدول زير بنويسيد. ميكنيد به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ در اين آزمون فكر
براي آزمون امروز 10 هدفگذاري چند از چند از 10 آزمون قبل 

 

سؤالهاي زبان انگليسي – سؤالهاي طراحي

 

زبان انگليسي
 

Student Book: صفحة 2 تا صفحة 15

10 دقيقه
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46- در كداميك از گزينههاي زير كلمههاي بههمريختة زير بهشكل صحيح مرتب شدهاند؟

introduce – your – please – class – to – friend – the – . 

1) Introduce your friend please to the class. 

2) Friend please introduce your to the class. 

3) Please introduce your friend to the class. 

4) Please your friend introduce to the class. 

47- ديكتة كدام دو واژة زير صحيح است؟

1) abuot (دربارة) – answer (پاسخ دادن) 

2) blow (زير) – ithen (مورد) 

3) clasmate (همكالسي) – spell (هجي كردن) 

4) conversation (مكالمه) – yard (حياط) 

48- كدام گزينه با تصوير زير مطابقت دارد؟

1) desk   

2) chair 

3) bench 

4) eraser 

49- كدام گزينه براي تكميل جاي خالي زير مناسب است؟

A: . . . is that man? 

B: She is my teacher Mrs. Bahrami. 

1) What  2) How 

3) When  4) Who 

50- كدام گزينه ترجمة صحيح جملة «آيا ميتوانم كارت كتابخانهات را داشته باشم؟» است؟

1) I can have your card library? 

2) I can have your library card? 

3) Can I have your library card? 

4) Can I have your card library? 
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(پيامهاي آسمان)
و َادبارهم ...» دربارة حالت مرگ چه كساني است؟ (نگاه به گذشته) هم  جوه و َبون  ِر يض 51- آية «

1) كساني كه در زندگي خود به خدا و پيامبرانش ايمان دارند.

2) كساني كه ميدانند در زندگي جديد خود در آرامش و راحتي به سر خواهند برد.

ًال   دوست ندارند از اين دنيا بروند. 3) كساني كه اص

4) كساني كه به فكر زندگي پس از مرگ هستند.

ُتم» به كداميك از صفات الهي اشاره ميكند؟ ُكن َن ما  ُكم أي مع  وه 52- آية «و

1) خالق بودن خداوند    2) بخشنده بودن خداوند

3) بينا و ناظر بودن خداوند  4) عادل بودن خداوند

53- كدام آيه به ياري دادن خداوند توسط بندگان اشاره دارد؟

ُكم« َل ِجب  َت َاس ُكم ادعوني  ب ر َل  و قا » (1

ُكم» م َاقدا ِبت  َث ُكم و ي صر ين نصروا اهللا  َت َن آمنوا ان  َّلذي يها ا َا 2) «يا 

ُكم» ُّـ ددكم رب هم هذا يم ِر َفو من  ُأتوكم  َتتَّقوا و ي ِبروا و  بلي ان َتص » (3

َستعين» ك نَ يا د و ا ب ك نَع ايا » (4

54- از نظر حضرت محمد (ص) علت فشار قبر سعد بن معاز چه بود؟

1) خوشقول نبودن    2) بداخالقي با خانواده

4) صدقه ندادن 3) نيكي نكردن به پدر و مادر

اجتماعي پيامبر (ص) است؟ 55- بهترتيب هر يك از موارد زير بيانگر كدام ويژگي اخالقي و رفتار

نتُّم» ع ه ما  علَي ٌزيز  ع » -

- پيامبر (ص) ميفرمايند: «هيچ وقت انجام كارهاي شخصي خود را از ديگران نخواهيد.»

- پيامبر (ص) قبل از مبعوث شدن به پيامبري به محمد امين مشهور بود.
1) بزرگواري و محبت – عزت نفس – عزت نفس

2) عزت نفس – بزرگواري و محبت – عزت نفس

امانتداري 3) بزرگواري و محبت – عزت نفس –

4) عزت نفس – بزرگواري و محبت– امانتداري

دانشآموز عزيز:
در آزمون قبل به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ دادهايد؟

ميدهيد؟ در جدول زير بنويسيد. ميكنيد به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ در اين آزمون فكر
براي آزمون امروز 10 هدفگذاري چند از آزمون قبل  10 چند از

سؤالهاي عمومي

 
پيامهاي آسمان

صفحة 15 تا صفحة 67
مطالعات اجتماعي
صفحة 1 تا صفحة 42

10 دقيقه
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(مطالعات اجتماعي)

مهمترين حق انسان . . . ميباشد. 56- داشتن حق آزادي به چه معناست و

1) يعني انسان برده و بنده انسانهاي ديگر نباشد. – حق حيات

2) يعني انسان آزادي بي قيد و شرط داشته باشد. – حق آزادي

3) يعني انسان برده و بنده انسانهاي ديگر نباشد. – حق آزادي

4) يعني انسان آزادي بي قيد و شرط داشته باشد. – حق حيات

همهپرسي گذاشته شد. 57- قانون اساسي در روزهاي . . . و . . . به

2) 11 و 12 آذر 1357 1) 11 و 12 فروردين 1358

4) 11 و 12 آذر 1358 3) 11 و 12 فروردين 1357

58- كدام گزينه جزء اقدامات جمعيت هالل احمر در زمان وقوع حوادث نميباشد؟

1) برپا كردن چادرهاي اسكان موقت 2) جمعآوري كمكهاي مردمي

4) تالش براي حفظ محيط زيست 3) رساندن كمكهاي اوليه به مجروحين

و مصرفكننده رابطه برقرار ميكند و نقش . . . در توليد بسيار مهم است. 59- . . . فعاليتي است كه بين توليدكننده

1) توليد– سرمايه

2) توليد– نيروي انساني

3) توزيع – سرمايه

4) توزيع – نيروي انساني

60- مصرفگرايي به معني . . . ميباشد و به . . . ميانجامد.

1) خريد كاال بدون داشتن نياز واقعي - اسراف

2) استفاده از كاال و خدمات بهمنظور رفع نيازها – اسراف

3) خريد كاال بدون داشتن نياز واقعي – كمفروشي

4) استفاده از كاال و خدمات بهمنظور رفع نيازها – كمفروشي
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(سؤالهاي طراحي)
61- حاصلضرب كوچكترين عدد صحيح منفي دو رقمي در بزرگترين عدد صحيح منفي چقدر اسـت؟

(نگاه به گذشته)

11(2    99 (1

10(4    99 (3

62- زميني مستطيل شكل به طول 12 و عرض 7 متر داريم. ميخواهيم درون اين زمين باغچهاي بسـازيم

بهطوري كه اضالع باغچه به فاصلة 2 متر از اضالع زمين باشند. محيط باغچه چند متر خواهد بود؟

46 (2    56 (1

22 (4    30 (3

63- درجه حرارت يك منطقه كوهستاني ساعت 11 صبح (8-) درجه ميباشد و هر ساعت بهطور متوسط

3 درجه از دماي هوا كم ميشود. ساعت 3 بعدازظهر دماي هوا چند درجه است؟

4 (2    12 (1

16 (4    20(3

بخـشپـذير ًا بر كداميك از اعداد داده شده در گزينههـا 64- اختالف جملة سوم و دهم الگوي زير، لزوم

عددي صحيح است.) x است؟ (

x 2,2x 2,3x 2,4x 2, ...  

6 (2    10(1

2 (4    7 (3

65- بيشترين فاصلة دو عدد صحيح دو رقمي روي محور اعداد چند واحد است؟

180(2    100(1

200 (4    198 (3

دانشآموز عزيز:
در آزمون قبل به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ دادهايد؟

ميكنيد به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ ميدهيد؟ در جدول زير بنويسيد. در اين آزمون فكر
براي آزمون امروز 10 هدفگذاري چند از آزمون قبل  10 چند از

سؤالهاي رياضي

محل انجام محاسبات

 
رياضي

صفحة 1 تا صفحة 40

30 دقيقه
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66- حاصل چند عبارت زير منفي است؟

)الف )12 4)(10 4)(8  4)...(12 4)(14 4(

)ب 1022 5

132)ج 45

)د 5 5 (6(

1) صفر    2)1

3 (4    2 (3

67- يك مورچه روز اول 1 متر، روز دوم 4 متر و روز سوم 7 متر و به همين الگو در روزهاي بعد حركـت

ُام چند متر حركت ميكند؟ ميكند. اين مورچه روز 27 

72 (2 27 (1

97 (4  79 (3

x كدام است؟  y  z قرينة عبارت  68- سه برابر

3x  3y  3z (2   3x  3y  3z (1

3x  3y  3z (4   3x  3y  3z (3

3xكدام است؟ 12 باشد، جواب معادلة ab  ab  a 69- اگر 

6  (2   5 (1

8 (4   7 (3

1 702- اگر
3 a و  c 4باشند. حاصل b 

12 كدام است؟2 )b  c) a

2  (2    5 (1

8 (4    7 (3

محل انجام محاسبات
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(سؤالهاي منتخب از كتاب آبي)
b، كدام است؟  2 a و  45 به ازايa 2ab  3  71- مقدار عددي عبارت جبري

39 (2    -33 (1

-1 (4    7 (3

72- اگر نصف عددي را با ثلث آن عدد جمع كنيم، عدد 10 به دست ميآيد. آن عدد كدام است؟

24 (2    30 (1

20 (4    12 (3

، كدام است؟ A B C C باشد، مقدار  2x 2 Bو  6x 2 ، A  3x  4 73- اگر

x  8 (2    x 2 (1

x 2 (4     1 (3

74- جملة 201 ام الگوي زير كدام است؟

3 7 11 15
5 8 11 14, , , ,

(1803
605

8 (2 03
603

(3804
605

8 (4 05
603

75- شخصي كه اتومبيل خود را در يك پاركينگ پارك كرده اسـت، بايـد   300 تومـان مبلـغ بـه عنـوان

ورودي و 500 تومان به ازاي هر ساعت ماندن اتومبيل در پاركينگ بپردازد. هزينة n سـاعت مانـدن

اتومبيل در پاركينگ در كدام گزينه آمده است؟

500 300n (2    300500n (1

800 n (4    800n (3

محل انجام محاسبات
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 76- اعداد صحيح بين 7 و 5- را در يكديگر ضرب ميكنيم. حاصل كدام است؟
-17820 (2    17280 (1

3) صفر    4) 604800-

77- كداميك از گزينههاي زير صحيح است؟

8 4  4 (8)  (2    4 (8)  4 8  (1

8 8  44  (4    8 4  4 8 (3

78- حاصل عبارت زير كدام است؟

18 3 2 8 327 9
(( ) ) ( )

( ) ?
( )

   
   

 

28 (2    -20 (1

-28 (4    20 (3

حركت كرده و به نقطة 5 ميرود. اين شخص با چـه بـرداري حركـت كـرده )5( 79- شخصي از نقطة

است؟

1) صفر    2) 5

10 (4    5 (3

80- شكل پنجم الگوي زير با چند چوب كبريت ساخته ميشود؟

  
شكل (1) شكل (3)                                 شكل (2)

48(2    44 (1

56(4    60(3

برنامه تمريني آزمون بعد  – هفتم رياضي

آبيمبحث كتاب
(6974 (كد

كتاب سهسطحي
 (كد 5450(

جبر و معادله و
هندسه و استدالل

54 صفحهي 34 تا صفحهي

340 تا  271 سؤالهاي 
كتاب آبي

سؤال جديد 70

سؤالهاي 1  تا 53
كتاب سهسطحي
53 سؤال جديد

محل انجام محاسبات
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(سؤالهاي طراحي)
81- بر اساس كتاب درسي، كدام گزينه، مقايسة درستي از چگالي مواد ذكر شده را بيان ميكند؟ (نگاه به گذشته)

1) مهرة برنجي  جيوه  آب  چوبپنبه  2) جيوه  مهرة برنجي  آب  چوبپنبه

چوبپنبه   آب 3) مهرة برنجي  چوبپنبه   جيوه  آب  4) جيوه  مهرة برنجي

7 8 823- جرم يك گلولة فلزي 3900 گرم و چگالي آن 
g

/
cm

 است. اگر اين گلوله را به آرامي و به طور كامل درون ظرفي پـر از

0 8 3مايعي به چگالي
g

/
cm

 وارد كنيم، چند گرم مايع از ظرف خارج ميشود؟

400 (2     633 (1

133 (4    500 (3

83- كداميك از نمودارهاي زير رابطة بين چگالي را با جرم يا حجم بهدرستي نشان ميدهد؟ (در گزينههاي 1 و 2 جرم را ثابت و در

گزينههاي 3 و 4 حجم را ثابت فرض كنيد.)

(1

مچگال

 2)حجم

مچگال

حجم

(3 

مچگال

 4)جرم

مچگال

جرم

84- كدام گزينه نادرست است؟

1) برخي از مواد تنها از يك نوع اتم ساخته شدهاند.

2) فلز مس سطح براق دارد و چكشخوار است.

4) همة مواد در جهان هستي  ً

3) هر اتم عنصر آلومينيم از هر اتم عنصر هليم كوچكتر است.

تقريبا از 90 عنصر ساخته شدهاند.

آنها پاسخ دهيد. دانشآموزان عزيز، لطفًا از بين سؤاالت علوم عادي و پيشرفته، فقط به يك سري از

دانشآموز عزيز:
در آزمون قبل به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ دادهايد؟

ميدهيد؟ در جدول زير بنويسيد. ميكنيد به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ در اين آزمون فكر
براي آزمون امروز 10 هدفگذاري چند از چند از 10 آزمون قبل 

 
علوم

صفحة 1 تا صفحة 39

30 دقيقه

سؤالهاي علوم عادي
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85- نسبت مجموع تعداد اتمهاي عنصر(هاي) مشترك موجود در ساختار كربن دياكسيد و آب نسـبت بـه مجمـوع تعـداد اتـمهـاي

عنصر(هاي) غيرمشترك موجود در ساختار اين دو ماده كدام است؟ (از هر ماده فقط يك مولكول داريم.)

1 (2    1(12 

1 (4    3 (33

86- مطابق كتاب درسي و در شرايط يكسان، گاز كلر برخالف . . .

1) گوگرد، يك نافلز است.   2) آب، داراي مولكولهاي سه اتمي است.

ذرههاي سازندهاش مولكول است. 3) طال، تركيبي زرد رنگ است.   4) جيوه،

87- كدام گزينه نادرست است؟

1) در هر اتم يك عنصر، تعداد الكترونها، پروتونها و نوترونها همواره با هم برابر است.

ًا 200000 اتم جاي ميگيرد. 2) در برش عرضي يك ورقة نازك آلومينيمي به قطر تار مو، تقريب

3) در ساختن چرخ خودرو از رشتههاي فوالدي استفاده ميشود.

4) در انتخاب مواد براي ساختن يك وسيله، عالوه بر ويژگيهاي فيزيكي مواد، قيمت و فراواني آنها نيز اهميت دارد.

88- كدام گزينه جملة زير را بهدرستي كامل ميكند؟

«اگر به آب . . . دهيم، جنبش مولكولهاي آن . . . مييابد و به . . . تغيير حالت ميدهد.»

1) گرما – كاهش – يخ     2) سرما – افزايش – يخ

3) گرما – افزايش – بخار   4) سرما – كاهش - بخار

89- كدام گزينه در مورد آلياژها درست نيست؟

) آلياژها فقط از مخلوط كردن دو يا چند فلز با هم ديگر بهدست ميآيند. A

) فوالد زنگ نزن آلياژ نيكل، كروم و آهن است. B

) در فرآيند ساختن آلياژ، اتمهاي سازندة آلياژ در البهالي هم پخش ميشوند. C

B A و  (4   A B   3) فقط  C  2) فقط  1) فقط 

90- طبق كتاب درسي، عينكهايي كه از مواد هوشمند ساخته شدهاند، . . .

1) بر اثر وارد شدن نيرو و فشار به آنها تغيير شكل ميدهند و بعد از حذف نيرو يا فشار، با كمك نيروي خارجي به حالت اولية خود برميگردند.

2) بر اثر وارد شدن نيرو و فشار به آنها تغييري نميكنند.

3) همواره بر اثر وارد شدن نيرو و فشار به آنها بهطور غيرقابل بازگشت، تغيير شكل ميدهند.

4) بر اثر وارد شدن نيرو و فشار به آنها، قاب آنها بهطور موقت مچاله ميشود و پس از حذف نيرو بدون هيچ كمكي به شكل اولية خود برميگردند.
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(سؤالهاي منتخب از كتاب آبي و سهسطحي)
. . . ميگويند. اين كه يـك مـاده چـهقـدر 91- مقدار نيرويي را كه الزم است تا يك ماده در اثر كشيدن، گسسته يا بريده شود،

. . . مـيگوينـد. (بـه ميتواند در اثر واردكردن نيرو، خم يا كشيده شود و پس از حذف نيرو، دوباره به حالـت اول برگـردد،

ترتيب از راست به چپ)
انعطافپذيري 1) استحكام ـ چكشخواري  2) چكشخواري ـ

انعطافپذيري 3) انعطافپذيري ـ چكشخواري  4) استحكام ـ

92- چه تعداد از موارد زير، جملة مقابل را به درستي كامل نميكند؟ « . . . در آب، محلول است.»

«نفت-اتانول-گوگرد-برادة آهن- نمك خوراكي»
1) چهار  2) سه  3) دو  4) يك

93-  ترازوي ديجيتالي با دقت 0/001 كيلوگرم، جرم جسم A را 63/836 كيلوگرم اعالم ميكند. ترازويي ديجيتـالي بـا دقـت . . .

جرم اين جسم را . . . گزارش ميكند.
1) 1 كيلوگرم ـ 63 كيلوگرم  2) 10 كيلوگرم ـ 64 كيلوگرم

3) 0/01 كيلوگرم ـ 63/84 كيلوگرم   4) 0/1 كيلوگرم ـ 63/83 كيلوگرم

94-  در شكل زير، دو ظرف مكعب شكل و همجنس A و B را در شرايط يكسان مشاهده ميكنيد. هر دو ظرف پر از آب هستند.

1 3 gكدام گزينه در مورد مقايسة اين دو ظرف صحيح است؟ (چگالي آب برابر با
cm

 است.)

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

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

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

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

95- مطابق شكل زير، مداري ساختهايم و هر بار در اين مدار بهجاي مربع يكي از مواد زير را قرار ميدهيم. بـا قـرار دادن كـدام

گزينه به جاي عالمت مربع، المپ روشن ميشود؟
1) گوگرد

2) كربن (زغال)

3) بطري حاوي گاز نيتروژن بهصورتي كه دو سر سيم درون بطري باشد.

4) بطري حاوي گاز اكسيژن بهصورتي كه دو سر سيم درون بطري باشد.

96- فرض كنيد هر يك از نمودارهاي B ،A و C در شكل زير، مربوط به يكي از سه مادة فلز آلومينيم، فلز طال و آلياژ فوالد است.

ًاحتماال كدام نمودار مربوط به آلياژ فوالد است؟
C (1

A (2

B (3

4) نميتوان مشخص كرد.

+-
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97- چه تعداد از موارد زير دربارة آهن يا سنگ معدن آهن درست است؟

كورههاي مخصوص حرارت ميدهند. الف) سنگ معدن را به همراه كربن و سنگ آهك در

ب) اتمهاي اكسيژن بهصورت كربن دياكسيد از سنگ معدن آهن خارج ميشود و فلز آهن همواره بهصـورت جامـد در تـه

كوره باقي ميماند.

ج) آهن، مادة اولية توليد كارد و چنگال است.

د) جدا كردن اتمهاي اكسيژن از اكسيدهاي آهن شامل يك تغيير شيميايي است كه با توليد انرژي زيادي همراه است.

1) دو    2) يك

3) چهار    4) سه

98- جسم D بر روي اجسام A وC، جسم A بر روي اجسام B و C و جسم E بر روي جسم C ميتواند خراش ايجاد كند. بـا ايـن

اطالعات در مورد مقايسة سختي كدام دو جسم نسبت بههم ميتوان اظهار نظر قطعي كرد؟

C و A (2    D و E (1

B و E (4    B و C (3

99- با توجه به جدول به سؤال زير پاسخ دهيد.

انعطافپذير ـ  انعطافناپذير رسانا ـ  نارساناي الكتريكي   شكننده ـ چكشخوار  خاصيت 

A ليوان شيشهاي 

 Bخطكش پالستيكي

 Cقوطي آلومينيمي

B ، A و C بهترتيب از راست به چپ كدام خاصيت مواد را نشان ميدهند؟

انعطافپذير  2) شكننده ـ نارساناي الكتريكي ـ انعطافناپذير 1) شكننده ـ نارساناي الكتريكي ـ

انعطافپذير 4) چكشخوار ـ رساناي الكتريكي ـ انعطافناپذير 3) شكننده ـ رساناي الكتريكي ـ

100- خانهاي شامل يك در آهني 150 كيلوگرمي، 4 پنجرة آهني 50 كيلوگرمي، 6 شاخه تيرآهن 155 كيلـوگرمي،   4 چـارچوب

آهني 12 كيلوگرمي، 4 كابينت آهني 14 كيلوگرمي و 12 عدد شيرآالت آهني3 كيلـوگرمي اسـت.   حـداقل چنـد كيلـوگرم

سنگ معدن آهن براي توليد آهن مورد نياز اين خانة مسكوني الزم است؟

1400 (4  2860 (3  1840 (2  2840 (1

برنامه تمريني آزمون بعد علوم هفتم– 
كتاب آبيمبحث

(6975 (كد
كتاب سهسطحي

(كد 5451)
مواد پيرامون ما، . . .، سفر آب روي زمين تا آبهاي

جاري
49 صفحهي 32 تا صفحهي

270 تا  236 سؤالهاي 
كتاب آبي

سؤال جديد 35

سؤالهاي 254 تا 306
كتاب سهسطحي
53  سؤال جديد
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(سؤالهاي شيمي)

7 8 1013- جرم يك گلولة فلزي 3900 گرم و چگالي آن 
g

/
cm

 است. اگر اين گلوله را به آرامي و به طور كامل درون ظرفي پر

0 8 3از مايعي به چگالي
g

/
cm

 وارد كنيم، چند گرم مايع از ظرف خارج ميشود؟

400 (2     633 (1
133 (4    500 (3

102- كداميك از نمودارهاي زير رابطة بين چگالي را با جرم يا حجم بهدرستي نشان ميدهد؟ (در گزينههاي 1 و 2 جرم را ثابـت
گزينههاي 3 و 4 حجم را ثابت فرض كنيد.) و در

(1

مچگال

 2)حجم

مچگال

حجم

(3 

مچگال

 4)جرم

مچگال

جرم

103- چه تعداد از موارد زير، جملة مقابل را به درستي كامل نميكند؟ « . . . در آب، محلول است.»
«نفت-اتانول-گوگرد-برادة آهن- نمك خوراكي»

4) يك 1) چهار  2) سه  3) دو
104-  ترازوي ديجيتالي با دقت 0/001 كيلوگرم، جرم جسم A را 63/836 كيلوگرم اعالم ميكند. ترازويي ديجيتـالي بـا دقـت . . .

جرم اين جسم را . . . گزارش ميكند.
1) 1 كيلوگرم ـ 63 كيلوگرم  2) 10 كيلوگرم ـ 64 كيلوگرم

3) 0/01 كيلوگرم ـ 63/84 كيلوگرم   4) 0/1 كيلوگرم ـ 63/83 كيلوگرم
105- كداميك از موارد زير درست است؟

الف) اتمها آنقدر ريزند كه تنها با ميكروسكوپهاي قوي ديده ميشوند.
ب) عنصر، شكل خالصي از ماده است كه يك نوع اتم دارد.

پ) همة مواد در جهان هستي تقريبًا از 90 نوع اتم ساخته شدهاند.
ت) فويل آلومينيمي برخالف زغال، رساناي جريان الكتريكي است.

1) الف و ب  2) پ و ت  3) الف و ت  4) ب و پ

دانشآموز عزيز:
در آزمون قبل به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ دادهايد؟

ميدهيد؟ در جدول زير بنويسيد. ميكنيد به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ در اين آزمون فكر
براي آزمون امروز 10 هدفگذاري چند از آزمون قبل  10 چند از

(شيمي)
صفحة 1 تا صفحة 18

(فيزيك)
صفحة 62 تا صفحة 77

(زيستشناسي و زمين شناسي)
صفحة 35 تا صفحة 53

30 دقيقه
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(سؤالهاي فيزيك)
106- هرگاه شخصي مكعبي به ضلع 50 سانتيمتر را از زمين به ميزان 5 متر بهصورت عمودي جابهجـا كنـد و بـدانيم كـار انجـام

شده توسط شخص روي مكعب در اين حركت 100 ژول است، آنگاه چگالي اين مكعب چند كيلوگرم بر مترمكعب است؟

(ميدانيم مقدار نيروي به كار رفته براي باال بردن جسم، برابر با وزن جسم است. همچنـين وزن يـك جسـم   100 گرمـي را

برابر با 1 نيوتون در نظر بگيريد.) (نگاه به گذشته)

16000 (2    0/16 (1

0/016 (4    16 (3

107- فرض كنيد سوختي وجود دارد كه انرژي شيميايي آن 50 كيلوژول بر گرم است. اگر ماشيني با بازده 40 درصـد بـراي كـار

كردن در هر دقيقه به 150 كيلوژول انرژي نياز داشته باشد و الزم باشد از اين ماشين روزانه 6 سـاعت اسـتفاده شـود؛ ايـن

ماشين در طول يك هفتة كامل حداقل به چقدر از اين سوخت نياز دارد؟

1) 3024 گرم     2) 18900 گرم

3) 189 كيلوگرم     4) 302400 گرم

D ميرسد. اين آونگ بهترتيب از راست بـه چـپ، در كـدام نقطـه A رها شده و تا نقطة  108- آونگي مطابق شكل زير، از نقطة 

بيشترين سرعت و در كدام نقطه كمترين انرژي پتانسيل گرانشي را دارد؟

C A  (1

C C  (2

D B  (3

D A  (4

109- حداقل با مصرف تقريباً چند گرم مرغ انرژي مورد نياز بدن براي يك ساعت دويدن سريع تأمين ميشود؟ (فرض كنيد تمام

6 7 kJانرژي مرغ صرف دويدن ميشود.) (انرژي مرغ برابر با
/

g
41kJ  و انرژي الزم براي يك دقيقه دويدن سريع برابر بـ ا

است.)

367  (2    274 / 7  (1

2460 (4    6 /11 (3

110- كدام گزينه دربارة منابع انرژي درست است؟

1) بسياري از دانشمندان سوختهاي هستهاي را عامل اصلي گرمايش جهاني ميدانند.

2) فقط وقتي اتمهاي سوخت هستهاي به اتمهاي سنگينتر تبديل ميشوند، مقدار قابل توجهي انرژي آزاد ميشود.

3) در شكلگيري سوختهاي فسيلي، تنها گياهان نقش داشتهاند.

4) انتقال كالن، پايدار و ايمن نفت خام به پااليشگاهها، يكي از عوامل مهم در توسعة يك كشور شناخته ميشود.

زم�ن سطح

A

B
C

D
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زيستشناسي و زمينشناسي) (سؤالهاي

111- تصوير زير نمايشي از مسير حركت يك رودخانه است. چه تعداد از موارد زير دربارة اين رودخانه درست است؟ (نگاه به گذشته)

الف) شيب زميني كه رودخانه در آن جاري است، زياد است.

ب) شكل مسير اين رودخانه فقط به شيب زميني بستگي دارد كه رودخانه در آن جريان دارد.

پ) سرعت حركت آب آن كم است.

1) صفر    2) يك

3) دو    4) سه

112- كدام گزينه جملة زير را بهدرستي كامل ميكند؟ (به ترتيب از راست به چپ)

«در ارتفاعات زمين پس از تشكيل ابر، با . . . دما و . . . رطوبت، احتمال بارش بيشتر خواهد شد.»

1) افزايش – افزايش    2) افزايش – كاهش

3) كاهش – افزايش    4) كاهش – كاهش

113- كدام گزينه با توجه به عبارتهاي زير درست است؟

الف) امروزه به دليل فراواني آب در رودخانه، تخلية فاضالبها در آلودگي آنها تأثيري ندارد و حفاظت از رودخانهها ضروري نيست.

ب) هنگامي كه بستر رودخانه در ادامة مسير خود دچار هر گونه تغيير شيبي شود، آبشار يا تند آب تشكيل ميشود.

1) عبارت (الف) درست و عبارت (ب) نادرست است.

2) عبارت (الف) نادرست و عبارت (ب) درست است.

3) هر دو عبارت درست هستند.

4) هر دو عبارت نادرست هستند.

114- كدام گزينه درست است؟

1) اگر آب دريا بر اثر نيروي گرانشي ماه باال بيايد، جزر رخ داده است.

2) آبتاز فقط در صورت وقوع زمينلرزة زيردريايي رخ ميدهد.

3) به باال آمدن آب دريا بر اثر نيروي گرانشي خورشيد، جزر ميگويند.

4) برخي كشورها از جزر و مد در توليد انرژي الكتريسيته استفاده ميكنند.

115- كدام گزينه در مورد درياچهها نادرست است؟

1) در تعديل آب و هواي منطقه اهميت دارد.

2) همگي بهصورت طبيعي در مناطق مختلف جهان وجود دارند.

3) محيطي زنده و پويا هستند كه بهطور طبيعي به آبهاي آزاد راه ندارند.

4) باالتر بودن سطح آبهاي زيرزميني از كف غار، ميتواند علتي براي تشكيل درياچه باشد.
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116- با توجه به كتاب درسي، كداميك از گزينههاي زير بيشترين سهم را در آبكره دارد؟

1) يخچالها    2) درياها و اقيانوسها

3) درياچهها    4) آبهاي زيرزميني

117- طبق كتاب درسي، اگر فرايند استخراج فلز آهن را به چهار مرحله تقسيم كنيم، كدام گزينه در مورد مرحلة سوم نادرست است؟

1) اين مرحله با صرف انرژي زيادي همراه است.

2) در نهايت فلز آهن بهصورت مذاب در ته كوره باقي ميماند.


I¶o¬
  كربن دياكسيد  اكسيدهاي آهن) در اين مرحله رخ ميدهد.3) واكنش (فلز آهن كربن

ًا به همراه كربن و ماسه سنگ، در كورههاي مخصوص حرارت ميدهند. 4) سنگ معدن آهن را صرف

118- فلز كروم . . .

1) جزو مواد اولية بهكار برده شده در ساخت كارد و چنگال است.

2) به شكل اكسيد براي ايجاد رنگ قرمز به لعاب اضافه ميشود.

3) اگر با همين روند مصرف شود، پيشبيني ميشود اندوختههاي شناخته   شدة طبيعياش زودتر از آهن به پايان برسد.

4) جزو مواد به كار رفته در ساختار سيمان و بتن است.

119- علت تشكيل كدام درياچة زير، دهانة آتشفشان است؟

1) درياچة خزر    2) درياچة اروميه

3) درياچة سبالن    4) درياچة شهداي خليج فارس

120- خانهاي شامل يك در آهني 150 كيلوگرمي، 4 پنجرة آهني 50 كيلوگرمي، 6 شاخه تيرآهن 155 كيلـوگرمي،   4 چـارچوب

آهني 12 كيلوگرمي، 4 كابينت آهني 14 كيلوگرمي و 12 عدد شيرآالت آهني3 كيلـوگرمي اسـت.   حـداقل چنـد كيلـوگرم

سنگ معدن آهن براي توليد آهن مورد نياز اين خانة مسكوني الزم است؟

1840 (2    2840 (1

1400 (4    2860 (3
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121- در جاي خالي چه عددي قرار ميگيرد؟ (نگاه به گذشته)

27  (9) 3   (2)  7  

4 (2     5 (1

3 (4     6 (3

122- چند عدد دو رقمي وجود دارد كه با استفاده از دو رقم فرد مختلف ساخته شدهاند؟

20(2     15 (1

30(4     25 (3

111213( كدام است؟  ... 50) (1213 14 ... 51( 123- حاصل عبارت 

51(2     40(1

3)51     4) صفر

124- حاصل عبارتهاي (الف) و (ب) بهترتيب از راست به چپ كدام است؟

)الف 7 (8) (2 35(  

13)ب (2 5) (6)9  

1) 73 و 75-    2) 81 و 75-

3) 73 و 15-    4) 81 و 15-

10 دقيقهسؤالهاي رياضي (تيزهوشان)

محل انجام محاسبات

 
رياضي

 

صفحة 1 تا صفحة 40
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x كدام است؟  7 x( به ازاي  10)(x 9)(x  8)...(x 20( 125- حاصل عبارت 

7000(2    7000(1

3)2000      4) صفر

7 صبح را مبدأ زمان درنظر بگيريم و هر دقيقه نيز معادل يك واحد صحيح باشـد، : 30 126- اگر ساعت 

4 بعدازظهر با چه عددي مشخص ميشود؟ جهت ساعتگرد مثبت است. : 38 آنوقت ساعت 

540(2    548 (1

540 (4      548 (3

كدام است؟ x  y 127- عدد داخل هر مستطيل برابر مجموع اعداد دو مستطيل پايين آن است. 

12 /1(1

13 / 4 (2

14 / 7 (3

15 / 7 (4

C باشـــــــــد، حاصـــــــــل عبـــــــــارت  2y  x B و   x 2y  ، A  2x  y 128- اگـــــــــر 

2A كدام گزينه است؟  3C A(2B  A)2BA  AA

8x  7y (2     7x  8y (1

8x  7y (4     7x  8y (3

ُام كدام است؟ 129- با توجه به الگوي عددي زير، عدد 17 
4 ,10,18 ,28 , ...

68 (2     100(1
116 (4     340(3

گزينههاي زير جواب معادلة زير است؟ كداميك از -130
x(x  4)2 x

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

محل انجام محاسبات

2/5

-1/7 0/3 x 2/1

y
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ّخطي قديمي و نيز با نادرستي اماليي بخوانيد و به پرسشهايي كه از آن مطرح ميشود پاسخ دهيد. متن زير را به رسمال

 

مـيخـواه و از مـرگ ّزوجل ميترس و عفو ّره مشو، در طاعت و معصيت، بهر حال كه باشي از خداي ع اي پسر هوشيار باش و بجواني غ

هميترس، تا چون درزي ناگاه در كوزه نيافتي با بار گناهان گران و نشست و خاست همه با جوانان مكن، با پيران نيـز مجالسـت كـن و

رفيقان و نديمان پير و جوان آميخته دار. اگرچه جوان خويشتن را داناترين همه كس شمرد، تو از جمع اين چنين جوانان مباش و پيـران

را حرمت دار.

 
131- كدام قسمت از متن باال نادرستي اماليي دارد؟

ّره مشو    2) از خداي عّزوجل ميترس 1) غ

3) در كوزه نيافتي    4) مجالست كن

132- براي كدام واژه همخانوادهاي در ابيات باال يافت ميشود؟
2) اخطار 1) جلسه

4) مسجد 3) انتظار

133- كدام واژه در متن مناداست؟
1) پسر    2) خداي

3) رفيقان    4) خويشتن

134- در قسمت زير از متن باال چند فعل آشكار است؟
«چون درزي ناگاه در كوزه نيافتي با بار گناهان گران و نشست و خاست همه با جوانان مكن.»

1) دو تا   2) سه تا

تا    4) پنج تا 3) چهار

135- چند فعل امر و يا نهي در متن هست؟
1) هفت تا    2) هشت تا

3) نه تا     4) ده تا

 سؤالهاي فارسي (تيزهوشان)
فارسي

صفحة 9 تا صفحة 57

10 دقيقه
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136- در متنهاي قديمي، گاه «به» را به كلمة بعدي ميچسباندند. مثًال «به ميدان» را به شكل «بميدان» مينوشـتند. در مـتن بـاال

چند بار چنين اّتفاقي رخ داده است؟

1) سه بار    2) دو بار

3) يك بار    4) چنين اّتفاقي در متن نيفتاده است.

137- «چون» در متن به كدام معناست؟

1) مثل     2) وقتي

3) چگونه    4) زيرا

138- «درزي» به چه معناست؟

ياط 1) كشاورز    2) خ

3) كفّاش  4) پارچهفروش

139- رابطة بين كدام دو واژه به رابطة بين «طاعت» و «معصيت» شبيهتر است؟

موج    2) طال ـ زر 1) دريا ـ

3) نقره ـ فلز    4) آب ـ آتش

140- كدام مورد در متن نيست؟

1) احترام به پيران    2) دوستي تنها با همسنوساالن

3) مغرور نشدن در جواني   4) ترس از خدا
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141- كدام شكل به دليل منطقي ديگر شكلها متفاوت است؟

(2     (1

(4     (3

142- جايگاه نقطههاي نسبت به ديگر شكلها، در كدام گزينه متفاوت است؟

(1(2 

(3(4 

معين كنيد شكل بازشده به كدام گزينه شبيهتر خواهد بود. 143- برگهاي را طبق مراحل نشاندادهشده تا و سوراخ ميكنيم. 

  

(1(2 

(3(4 

سؤالهاي استعداد تحليلي
 

استعداد تحليلي

10 دقيقه
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144- نماي زير در مكعب حاصل از كدام شكل گسترده ديده ميشود؟

(1(2 

(4     (3

دقيقتر بيان ميكند؟ 145- رابطة بين «تركمنها»، «ساكنان تهران» و «زنها» را كدام گزينه به شكلي

(2     (1

(3(4 

146- كدام گزينه براي ترتيب درست عبارتهاي زير دقيقتر است؟

نمونههايي از كاربردهاي ثعلبيان در خوراكيهاست. ّنتي در ايران و انواعي از نوشابهها در تركيه، الف) بستني س

تنوع فراواني در انواع گونههاي خود دارد. تيرهاي بزرگ و جهاني از گياهان گلدار است كه  ب) «ثعلبيان»،

گونههاي ثعلبيان  كه آنها را اركيده نيز مينامند، كاربرد دارويي دارند و برخي از آنها، كاربرد خوراكي. ج) برخي

د) جمعآوري بيش از اندازة گونههاي اين تيره نيز مثل ساير گونهها، حيات آن را در معرض خطر قرار ميدهد.

1) ب ـ ج ـ الف ـ د    2) ج ـ ب ـ د ـ الف

3) ب ـ الف ـ ج ـ د    4) ج ـ د ـ ب ـ الف
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147- نام چند رنگ را در جدول روبهرو ميتوان يافت؟ حرفها را بايد بهترتيب از چپ به راست، راست به چـپ،

باال به پايين و يا پايين به باال در يك خط راست نوشته باشيم.

1) يكي    2) دو تا

3) سه تا    4) چهار تا

148- شيرهاي «الف» و «ب» هر كدام مخزني را به تنهايي در هشت و شير «ج» مخزن را به تنهـايي در شـش سـاعت پـر مـيكنـد.

ميخواهيم شير ورودي ديگري به اين مخزن اضافه كنيم تا اگر آن را همزمان با سه شير باز كنيم، كـل مخـزن در   دو سـاعت پـر

 شود. اين شير به تنهايي مخزن را در چند ساعت پر خواهد كرد؟

8 (2    6 (1

12 (4    10 (3

149- در الگوي اعداد زير كدام عدد بهجاي عالمت سؤال قرار ميگيرد؟

2,4 ,12,48 ,240,?

1160  (2  1080  (1

1440  (4  1280  (3

دو عبارت زير، چند تفاوت هست؟ 150- در نوشتن

 

بكسي نگر كه حال او از حال تو بدتر باشد، تا دايم از خداوند

خوشنود باشي. با پدر و مادر خويش چنان باش كه از فرزندان

خويش طمع داري كه با تو باشند، زيرا كه آنكه از تو آيد

همان طمع دارد كه تو از وي زادي.

به كسي نگر كه حال او از حال تو بتر باشد، تا دائم از خداوند

خشنود باشي. با پدر و مادر خويش چنان باش كه از فرزندان

خويش طمع داري كه با تو باشند، زيرا كه آنكه از تو آيد همان

طمع دارد كه تو از وي زادي.

1) دو تا    2) سه تا

3) چهار تا     4) پنج تا

خ ن   د 
ر ژ   ر  

س ب   ز  


