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(نگاه به گذشته)؟ است نيامدهبا معناي نزديك به هم   در كدام عبارت دو واژه - 1
شور و شوق و شكوفايي است. ةنوجواني، دور ةدور )1
اي پر فراز و فرود بين وابستگي و استقالل است. ) نوجواني دوره2
هاي بيهوده، زشت نكنيم. ريزيبايي و قشنگي دوران نوجواني را با دلخو )3
كند. تميزي و پاكيزگي، ما را با جهان پرشكوه الهي، همراه و همسايه مي) 4

؟نيست» ايجاد بريدگي كردن«يا » كردن پاره«يا » پريدن«كدام گزينه،  ةمعناي واژ - 2
) جهيدن4  ) خراشيدن3  ) ساييدن2  ) دريدن1

نوشته شده است؟ نادرستدر متن زير كدام واژه  - 3
ك را روي آن شكستم. هر چيـزي بـود دادمبرداشتم، به حيات رفتم و قلّ  هاي پول خرد شده بود. يك تكّه پارچه پر از سكه ،قلّك«

»به پيرمرد فقيري كه سر كوچه نشسته بود. تقصير او نبود كه پول نداشت. بود؟ حسابي كيف كرد.
حسابي )4  تقصير )3  ) حيات2  خرد) 1

آمده است؟ درستآثار زير نام خالق چند تا از  - 4
نامه: نظامي گنجـوي ـ گلشـن االسرار: خواجه عبداهللا انصاري ـ بوستان: سعدي ـ الهي   مثنوي معنوي: شيخ محمودشبستري ـ مخزن «

»الدين رومي بلخي  راز: موالنا جالل
) چهار تا4  ) سه تا3  ) دو تا2  يكي )1

است؟ بيشترهاي كدام بيت  تعداد جمله - 5
 فرياد شوق بر سر هر كوي و بام خاست/  ت پادشهي از گذرگهيروزي گذش) 1
 كاين تابناك چيست كه بر تاج پادشاست/  پرسيد زان ميانه يكي كودك يتيم) 2
پيداست آنقدر كه متاعي گرانبهاست/  آن يك جواب داد چه دانيم ما كه چيست) 3
 شماست من و خون دل ةاين اشك ديد/  نزديك رفت پيرزني كوژپشت و گفت) 4

؟نداردپرسشي  ةكدام بيت جمل - 6
 ستاره به جان كه بازي كند/  زمانه كه را كارسازي كند) 1
سر خويشتن را چه بايد شكست/  منم سر دگر سروران پاي و دست) 2
 دل بهمن و زور اسفنديار/  به جز من كه دارد گه كارزار) 3
 شكست بسا گردنان را كه گردن/  خالفم نه تنها تو را كرد پست) 4

؟شود نمياي يافت  خانواده براي كدام واژه در ابيات زير هم - 7
اي در برده و هماوردان نيرومندي را به زانـو درآورده اسـت. او شـاهزاده    هاي پرخطر جان به اسفنديار نيز همچون رستم، از مهلكه«

آور پدر اسفنديار، چندين بار فرزند نام است ايراني كه آرزومند است تاج شاهي بر سر گذارد و بر تخت سلطنت بنشيند. گشتاسب
»دهد كه اگر دشمن را دفع كند، پادشاهي را به وي خواهدسپرد. مي  فرستد و وعده را به كام مرگ مي

) وداع4 ) هالك3  ) سلطان2  ) مدافع1
هاي دستوري را پذيرفته است؟ در بيت زير به ترتيب كدام نقش» خواري« ةواژ - 8

»واري من بيشتر گردد / خدا را رحم كن مپسند خواري بيش از اين بر منرحم هر دم خ از اين بي«
) مفعول ـ مفعول4  ) نهاد ـ نهاد3  ) مفعول ـ نهاد2  ) نهاد ـ مفعول1

قرابت معنايي دارد؟» روند اين زندگي حالل كساني كه همچو سرو / آزاد زيست كرده و آزاد مي«كدام بيت با بيت  - 9
زيز من / بسيار دل مبند كه بسيار مانده نيست) اندر سراي دنيي فاني ع1
در حقيقت آدمي نبود كه حيواني بود/  نبست را در سر زلفت دل هر كه رويت ديد و) 2
اندام حرام است روي تو اي سرو گل  ) در مذهب ما باده حالل است وليكن / بي3
سرو آزاد پيش بااليت / راستي را چو بندگان بر پاست )4

قرابت معنايي دارد؟» جهان جمله فروغ روي حق دان«مصراع كدام بيت با  -10
 بارخدا تو حكم كن تا به ابد همين كند/  بال برآرد اين دلم چونك غمت پرك زند) 1
 شود دلم از حجري چه مي ةآه كه شيش/  ام گريست پيشه ام شيشه من همگي چو شيشه) 2
وليكن اين كسي داند كه بر ميقات من گردد / هوش و او رقصان ست و من موسي كه من بيا جهان طور) 3
 رود وان كه ز نور زاده بد هم سوي نور مي/  آن كه ز نار زاده بد همچو بليس نار شد )4

آموز عزيز: دانش
ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10ز كنيد به چند سؤال ا در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

فارسي
57 ةتا صفح 9 ةصفح

نگارش
36 ةتا صفح 12 ةصفح

دقيقه 10

فارسيهاي  سؤال
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(نگاه به گذشته) »طويلٌ زمانٌ«؟رو مناسب است كدام لغت با توضيح روبه -11
الذَّهب )4   اللَّحظة )3   النِّسيان )2  السنة )1

درست كدام است؟ ي ترجمه»: للضُّيوف. يائقةِ و هذه الحقائب علي الكرسسالُ الجميلُ في السيارةِ للجوذلك ال« -12
براي ميهمانان است. ،ها روي صندلي است و اين كيف(خانم) براي راننده  ،آن گوشي همراه زيبا در ماشين) 1
براي ميهمانان است. ،ها ها روي صندلي اين كيفبراي خانم راننده و  ،اين تلفن همراه زيبا در اتومبيل) 2
براي ميهمانان ماست. ،ها روي صندلي و آن چمدان )خانم(براي راننده  ،آن موبايل زيبا در خودرو) 3
ميهمانان روي صندلي است.اين هاي  زيباست و چمدان ييدر خودرو ،گوشي همراه راننده) 4

كدام عبارت، درست است؟ ي ترجمه -13
.المكتب«) 1 كتابخانه دور است و مسجد نزديك باغ انار است.»: ةُ بعيدةٌ و المسجد قَريب من حديقةِ الرُّمانِ
اند. هاي اين هتل نشسته سربازان در اتاق»: الجنود جالسون في غرفةٍ في هذا الفُندق.«) 2
. هل جزاء اإلحسان«) 3 آيا پاداش نيكي، نيكي است؟!»: إلّا اإلحسانُ
4 (». دانش در خردسالي مانند نقش در كوه است.»: العلم في الصغَرِ كَالنَّقشِ في الحجرِ

؟نداردارتباط معنايي .» ءالْوحدةُ خيرٌ منْ جليسِ السو« ي هاي زير، با جمله يك از گزينه كدام -14
!تكه ابري ناپديد كند /آفتاب به اين بلندي را) 1
/ شاخه را مرغ چه داند كه قفس خواهد شد؟(تشخيص) داد تمييز نما را نتوان دشمن دوست) 2
/ يار بد بر جان و بر ايمان زندتنها تو را بر جان زندمار بد ) 3
با بدان كم نشين كه بد ماني/ خوپذير است نفس انساني) 4

تر است؟ بيشهايي كه جمع هستند،  اسمدر كدام گزينه تعداد  -15
1 (هدياس و هاشم و مأولئك الرِّجالُ) 2  رورون.مس عب . جالسون عند عالمينِ
3 (في كُ) 4  في المسابقات. هؤالء اللّاعبات فائزاتتب قصص المكتبة عر لألطفال.ب

است؟ نادرستكدام سؤال و جواب  -16
من أنت؟ أنا أخو ثريا.) 1
2 (. لمن هذه الوردة الجميلة؟ لمدرسةِ اللّغةِ العربيةِ
3 (ل تلكه . البنت، طالبةٌ ناجحةٌ؟ نعم، هي طالبةٌ ناجِحةٌ
اصفهان. مدينةِ هذه صورةُشيراز؟ ال،  أ هذه صورة مدينةِ) 4

آمده است؟ نادرستره در كدام گزينه ااسم اش -17
. اولئك الطلّاب مجتهدونَ) 2  في تلك المزرعة الكبيرة. الولَدهذا ) 1 ففي الص  
بيان.شَهذان الكرسيان، خَ) 4  .بائع الحقائبتلك الرَّجل ) 3

پاسخ كدام پرسش درست است؟ -18
.لمن ذلك المرقد) 1 سمقد ؟ ذلك المرقد  
ية.غةِ اإلنجليزاللّ ذُاللّغة العربية؟ هو أستا ذمن هو أستا) 2
.المدرسةُ في هذه المدينةهل في هذه المدينة فندقٌ؟ نعم، ) 3
السفَر. حقيبةُ السفرِ؟ نعم، هذه حقيبةأ هذه ) 4

؟نيستكدام كلمه براي جاي خالي مناسب  -19
1م (سعيد غيرة؟ هي اُختديرُ المدرسة. (تلك)2  . (هذه)ن . . . البنت الصن في . . . الغرفة؟ مم (
)م؟ لتلك الطّالبة. (هذالَقَال) لمن . . . 4  ة يا . . .  . (والد فاطمة)جح) أنت مدرسة نا3

» .اإلنسانِ سالمةسكوت اللّسان «رو است؟ ي مشخص شده در عبارت روبه كدام گزينه مترادف كلمه -20
1( سام )3  األمان )2  حةالصالكَنز )4   الح

عربيهاي  سؤال

عربي
23 ةتا صفح 1 ةصفح

دقيقه 10 آموز عزيز: دانش
ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

.دهيد؟ در جدول زير بنويسيد سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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)هاي آسمان پيام(

كند، كدام است؟ شكرگزاري از خداوند را بيان مي ةعبارت قرآني كه نتيج -21

1 (كُملَيع رِيص2    ح( ميّكُمبر كُمدد

بِخَمسةِ آلَاف منَ الْملَائكَةِ) 4    لَأَزِيدنَّكُم شَكَرْتُم لَئنْ) 3

.  . خوانيم . دقيقاً مي.»  . . كُم ادعونيو قالَ رب«عبارت قرآني  ةدر ادام -22

د.تا [دعاي] شما را بپذير) 2  م.تا [دعاي] شما را بپذير) 1

براي ديگران، پذيرفته شود. تا [دعاي] شما) 4  به سودتان باشد.[دعاي] شما ) تا 3

كنند؟ كم ده مرتبه تكرار مي روز دست كدام عبارت قرآني را مسلمانان هر شبانه -23

1(  دبنَع اكاي تَعين ونَس اكلَى) 2  ايت إِنْ ببِرُوا وقُواتََّتَص

و ذُوقُوا عذاب الْحرِيقِ) 4  بِينَالَّذينَ تَتَوفَّاهم الْمالئكَةُ طَيِّ) 3

توان يافت كه ...  جايي را در اين جهان مي -24

 ) خداوند، انسان را نبيند.1

) انسان، خود را از محافظت خداوند محروم كند.2

) همراهي خداوند با انسان نامحدود نباشد.3

) شخصي بيشتر از خداوند بر آن مكان علم داشته باشد.4

تر است؟ درست(ص)  پيامبر اسالم ةدرباركدام گزينه  -25

كنند. ها نداشت، الگويى خوب و شايسته است براى كسانى كه خداوند را فراوان ياد مى كه هيچ شباهتي به ديگر انسان(ص)  ) پيامبر اسالم1

   ها نداشت. گر انسانهيچ شباهتي به دي و ) پيامبراسالم(ص) تنها براى مؤمنان زمان خود قطعاً الگويى خوب و شايسته بود2

كنند. ها، الگويى خوب و شايسته است براى كسانى كه خداوند را فراوان ياد مى (ص)، كه انساني بود از ميان انساناسالم ) پيامبر3

ها، تنها براى مؤمنان زمان خود الگويى خوب و شايسته بود. (ص)، كه انساني بود از ميان انساناسالم ) پيامبر4

آموز عزيز: دانش
ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

عموميهاي  سؤال

  
هاي آسمان پيام
68 ةتا صفح 15ة صفح

مطالعات اجتماعي
42 ةتا صفح 1ة صفح

دقيقه 10



6 ةصفحاول متوسطه ة دور هفتم ةپايآذر 15 آزمون - ) 3پروژة (

)جتماعيمطالعات ا(

ـ   هاي خشني كه پر است از درگيري كند. براي مثال، فيلم گاه به ضرر نوع بشر رفتار مي  گسترش تكنولوژي« -26 ةهاي خـونين، روحي

كدام گزينه در پاسخ به اين اسـتدالل،» كند. مي اعتنا بيها را به اين فجايع  نوعان خود، سرد و انسان ها را نسبت به هم حساس انسان

(نگاه به گذشته) ؟كند نميلي را براي گسترش تكنولوژي بيان مزيت قابل قبو

نوعان خود ياري برسانند، مثالً انتقال وجه فوري. هاي جديدي به هم دهد به شكل ها فرصت مي ) گسترش تكنولوژي به انسان1

پيش از عصر حاضر وجود نداشت.هاي اينترنتي تا  ها را متنوع كرده است، براي مثال كالهبرداري ) گسترش تكنولوژي برخي آسيب2

كند. تر مي هاي حساس بيش شود كه سرعت خبررساني را در زمان ها مي تر بين انسان ) گسترش تكنولوژي باعث برقراري روابط بيش3

ها. زلزلهياب در آوار ناشي از  هاي زنده دهد، مثل ربات رساني به مصدومان حوادث را نيز افزايش مي ) گسترش تكنولوژي امكان ياري4

را برداشت كرد؟» حمايت از محيط زيست«توان از آن  كند كه مي اشاره ميـ از كتاب درسي ـ كدام گزينه به عبارتي قرآني  -27

) فرزندان آدم2) برادران شياطين1

فروشان ) واي بر كم4) فضل پروردگار3

خود محروم است؟ »حقوق طبيعي«كدام فرد از  -28

جايي كاركنانش را ندارد. ولي امكان جابهاست را در سازماني پذيرفته ) فردي كه مسؤوليتي 1

كند. ) فردي كه اختيار ازدواج دارد اما اين كار را نمي2

دهد. جا را نمي ) شخصي كه تابعيت كشوري خارجي را ندارد و آن كشور به او اجازة كسب و كار در آن3

ه است.شخصي كه در كشوري خارجي، به بردگي گرفته شد )4

شود؟ مقرّرات در يك كشور، چه زماني به قانون تبديل ميطبق كتاب درسي،  -29

) زماني كه همة مردم را در بر بگيرد.1

هاي سنگين در نظر گرفته شود. كنند، مجازات ) زماني كه براي كساني كه آن را رعايت نمي2

) زماني كه در قانون اساسي يك كشور ثبت شود.3

كند. بيآن را تصو ياسالم يمثل مجلس شورا تيصاحب صالح نهاد كيكه  يزمان) 4

محتوايي دارد؟ نادرستيمتن زير چند  -30

،بـه مشـتري   پرداخت حقّ بيمه قبال در كند مي دتعه گر، بيمه ةسسؤونده است. مش گذار) و بيمه گر(بيمه بيمه يك قرارداد بين بيمه«

ها زير كه همة آن مده استآسات مختلفي براي بيمه به وجود سؤدر كشور ما، م. ني را جبران كندهاي ناشي از حوادث معي خسارت

»كنند. فعاليت مي» ايران ميالاس جمهوري مركزي ةبيم«نظر 

) چهار تا4  ) سه تا3  ) دو تا2  ) يكي 1



7 ةصفحاول متوسطه ة دور هفتم ةپايآذر 15 آزمون - ) 3پروژة (

  

(نگاه به گذشته)با توجه به جدول زير كدام گزينه صحيح است؟  -31
Parisa-Bita-Ali-Ahmad-Parsa-Azar

The shortest name A 
The longest name B 
Baby girl name C 
Baby boy name D 

1) A: Parisa 2) B: Ali 3) C: Bita 4) D: Azar
اند؟ ترتيب كدام هاي زير به هاي پرسشي مناسب براي مكالمه كلمه -32

A: . . . . is that boy?   B: He’s my friend Ali. 
A: . . . . are you?        B: Fine, thanks.
1) Who-How 2) How-What 3) What-Who 4) What-What

؟نيستكدام گزينه براي جاي خالي مناسب  -33
Can you . . . . your name?
1) say 2) write 3) spell 4) meet

از نظر معني كدام است؟ ناهماهنگكلمة  -34
1) Desk 2) Chair 3) Song 4) Blackboard

35- Ali: “What’s your name?” 
   Ali is talking to . . . . his classmates. 
1) listen 2) answer 3) know 4) do

كدام گزينه با تصوير زير مطابقت دارد؟ -36
1) stand up

2) sit down

3) fill out

4) write
د؟شو زير در كدام گزينه ديده ميهاي  كلمهصحيح تمامي  ةديكت -37
»آموز صبح، عدد، دانش«

1) morning-namber-stuident 2) moorning-number-steudent
3) morning-namber-stadent 4) morning-number-student

مفهوم جملة زير در كدام گزينه آمده است؟ -38
My first name is Ali.
1) Introducing others 2) Introducing oneself
3) Asking other people’s names 4) Greeting people

است؟ نادرستترجمة كدام گزينه  -39
1) library: كتابدار 2) practice: تمرين 3) yard: حياط 4) letters: حروف

40- ) شروع ميpنام كدام تصوير با حرف شود؟ )

1) 2) 3) 4) 

آموز عزيز:دانش
ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 زبان انگليسي هاي سؤال

زبان انگليسي
  

Student Book :15تا صفحة  2 ةصفح

دقيقه 10



8 ةصفحاول متوسطه ة دور هفتم ةپايآذر 15 آزمون - ) 3پروژة (

درجه باشد، زاويـة رأس ايـن مثلـث چنـد xالساقين  هاي ساق يك مثلث متساوي گر يكي از زاويها -41
(نگاه به گذشته) درجه است؟

1(x 1802(x 180 2
3(x 904(x2

(نگاه به گذشته)متشابه است؟  5yxجملة كدام گزينه با جملة -42
1(y52(x5
3(xy4(x

2معادل عدد -43 4x     8عـدد معـادل   را وارد دستگاه زيـر كـرديم تـا 5x را بـه مـا بدهـد. حـال
7اگر 5x  را وارد دستگاه دوم كنيم، خروجي چه عددي خواهد بود؟

1( 7  
2( 10  
صفر )3
4( 2  

تواند باشد؟ كدام گزينه ميالگوي زير اُم nجملة  -44
1 2 1 2 1 2
2 5 3 7 4 9, , , , , 

1(
n 

1
12(

n 
2

33(
n 
1

2 .الگوي مشخصي ندارد )14

2اي به شعاع محيط دايره -45 1( a b )   3كدام است؟همواره 14( / ) 
1(/ a / b / 12 56 6 28 6 28  2(a b 12 3 3
3(/ a / b / 3 14 1 57 1 57  4(/ a / b / 6 28 3 14 3 14

3xحاصل عبارت زير در حالتي كه -46  5وy   ،؟ كدام استباشد
1 5 3 3 2 6( ( x) ( y)) (( x) ( y)) ( xy)    

1( 218  2( 128  3( 199  4( 228  
تر است. قرينة اين عدد كدام است؟ واحد بيش 6اش  برابر قرينه 2عددي از  -47

1( 1  2( 1  3( 2  4( 2  
اكنـون هـم  .سال است 63سال داشت و حاال مجموع سن امير و پدرش  27هنگام تولد امير، پدرش  -48

امير چند سال دارد؟
1( 16  2( 45  3( 21  4( 18  

هاست؟ تر از ساير گزينه در كدام معادله بزرگ xمقدار  -49
1(x x  5 14 9 2    2(x x  7 13 1
3(x x  3 9 7 11    4(x x   4 9 1

آموز عزيز: دانش
ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10ز چند ا

عادي هاي رياضي سؤال

2 4x�

7 5x�

�3

3� 15�

�6

x�3

6�

x� �3 1

8 5� x1

2

 

ها پاسخ دهيد. آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت رياضي عادي و موازي، فقط به يك سري از آن دانش

محل انجام محاسبات

  
رياضي

40 ةتا صفح1ة صفح

دقيقه 30



9 ةصفحاول متوسطه ة دور هفتم ةپايآذر 15 آزمون - ) 3پروژة (

3پدر ناهيد -50
1پولش را به ناهيد و5

تومـان 600به پسـرش داد و   ،مقداري را كه به ناهيد داده بود2

ست؟بوده ا چند تومانبرايش باقي ماند. كل پول پدر ناهيد 
1( 5000  2( 6000  3( 5500  4( 6500  

2اگر داشته باشيم -51 1 33
x 

  وy x
 حاصل42 ،x

y
كدام است؟ 

1(
3
52(

5
33(5

134(13
5

52 - x  همان قدر ازy تر است كه از  كمz ؟درست است همواره تر است. در اين صورت كدام گزينه بيش
1(x y z 2  2(y z    3(x y z 2  4(x (y z) 2

2اگر -53 5x y  3وz  حاصل عبارت زير چقدر است؟ ،باشد
x (y z)  2

1( 12  2( 6  3( 8  4( 11  
فرمول زير پيروي ازحركت برحسب زمان  يابتدا از ثانيهبرحسب متر بر  ثانيههر  در سرعت يك ماشين - 54

است؟ چند متر بر ثانيهبيستم  ةنيزمان است. سرعت اين ماشين در ثا  دهندة نشان tكند كه در آن  مي
t t t   2 20 300

1( 100  2( 300  3( 50  4( 80  
الگوي عددي زير كدام است؟ هفتمجملة  -55

1 3 7 13 21, , , , ,
1( 31  2( 127  3( 43  4( 128  

ـ  خـوردن  بـه زمـين   هر بار شود و پس از متري سطح زمين رها مي 20توپي از ارتفاع  -56 اع، نصـف ارتف
اي كه به زمين بخـورد، چنـد متـر آيد. اين توپ از لحظة رها شدن تا چهارمين مرتبه قبلي خود باال مي

حركت خواهد كرد؟
1( 35  2( 5/37  3( 55  4( 25/56  

حاصل عبارت زير كدام است؟ -57
1 1 1 11 1 1 15 6 7 80 ?    

1(115 5  2(116 5  3(15
164(1

5
12اگر -58 25 7A    23و 31 4B ( )     ميانگين باشد ،A  وB كدام است؟

1( 2  2( 2  3( 1  4( 1
5درجه بـاالي صـفر اسـت. اگـر اردبيـل       5درجه زيرصفر و  2ترتيب  دماي هواي تبريز و تهران به -59

تر از تهران باشد، اختالف دماي هواي اردبيـل و اصـفهان درجه گرم 3ه سردتر از تبريز و اصفهان درج
است؟ چند درجه

1( 1  2( 5  3( 10  4( 15  
تـر بـزرگ  2از  واحدچند عدد حاصل  ،كنيمكم ) 8و () 3از مجموع (را ) 7قرينة قرينة ( اگر -60

است؟
صفر )4  1 )3  3 )2  2 )1

محل انجام محاسبات



10 ةصفحاول متوسطه ة دور هفتم ةپايآذر 15 آزمون - ) 3پروژة (

(نگاه به گذشته)عدد بعدي در الگوي زير كدام است؟  -61
2 4 8 16 32, , , , , ? 

1( 64  2( 64  3( 128  4( 128
3اگر -62 5 16 4A ( ) (( ) )      6و 4 12 15B ( ) ( )      حاصلآنگاه ، باشندB A

(نگاه به گذشته) كدام است؟
1( 5  2( 2  3( 3  4( 3  

ساده شدة عبارت زير كدام است؟ -63
26 2 3 9 6 3 23(ab ba ) ( a ab) ( b a a)      

1(ab b a  6 3 22(ab b a  6 2
3(ab a b  13 7 6 24(ab b a 6

4قرينة عبارت -64 10 2 11A a (a ) ( a )     همواره كدام است؟
1(a 21  2(a 21  3(a 2 14  4(a 2 14

است؟ كداماُم الگو 45در الگوي زير، جملة  -65
3 8 15, , , , 

1 (2026  2 (2025  3 (2024  4 (2020  
باشد؟ 20تر از  ها كم شود و مجموع آن 36ها  ب آنضر يافت كه حاصل توان مي عدد طبيعي چند جفت - 66

1 (5  2 (4  3 (3  4 (2  
ضلعي چندتاست؟9تعداد قطرهاي يك  -67

1 (9  2 (27  3 (54  4 (18  
حاصل عبارت زير كدام است؟ -68

1 1 1 1 1
3 9 27 81 6561 ?     

1(3280
65612(3200

65613(3170
65614(2990

6561

69-1
2واليبال و ،ان يك كالس آموز دانش3

نفـر هسـتند، 8ها كه  كنند. بقية آن فوتبال بازي مي ،ها آن5

آموزان تنهـا دانش( آموز دارد؟ واليبال يا فوتبال نيستند. اين كالس چند دانش هاي يك از تيم هيچعضو 
)دهند. يك ورزش را انجام مي

1 (22  2 (26  3 (30  4 (34  
عبارت زير كدام است؟ حاصل قرينة -70

1 3 1[ ( ( ))] ?      
1 (3  2 (3  3 (4  4 (5  

آموز عزيز: دانش
ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 موازي هاي رياضي سؤال

محل انجام محاسبات

رياضي
33 ةصفح تا 1ةصفح



11 ةصفحاول متوسطه ة دور هفتم ةپايآذر 15 آزمون - ) 3پروژة (

حاصل عبارت زير كدام است؟ ثلث -71
1216 216 1215 216 1214 216 1215 216 1216 216( )( )( ) ( )( ) ?        

1(1
صفر )4  971) 3  397) 2  3

تواند باشد؟ اُم الگوي زير كدام گزينه ميnجملة  -72
1 2 1 2 1 2
2 5 3 7 4 9, , , , , 

1(
n 

1
12(

n 
2

33(
n 
1

2 الگوي مشخصي ندارد. )14

2اي به شعاع محيط دايره -73 1( a b )   3كدام است؟همواره 14( / ) 

1(/ a / b / 12 56 6 28 6 28  2(a b 12 3 3
3(/ a / b / 3 14 1 57 1 57  4(/ a / b / 6 28 3 14 3 14

، نصـف ارتفـاعخـوردن  بـه زمـين  هر بار شود و پس از  متري سطح زمين رها مي 20توپي از ارتفاع  -74
اي كه به زمين بخـورد، چنـد متـر ن توپ از لحظة رها شدن تا چهارمين مرتبهآيد. اي قبلي خود باال مي

حركت خواهد كرد؟
1( 35  2( 5/37  3( 55  4( 25/56  

حاصل عبارت زير كدام است؟ -75
1 1 1 11 1 1 15 6 7 80 ?    

1(115 5  2(116 5  3(15
164(1

5
12اگر -76 25 7A    23و 31 4B ( )      باشد، ميانگينA  وB كدام است؟

1( 2  2( 2  3( 1  4( 1
5درجه بـاالي صـفر اسـت. اگـر اردبيـل       5درجه زيرصفر و  2ترتيب  دماي هواي تبريز و تهران به -77

تر از تهران باشد، اختالف دماي هواي اردبيـل و اصـفهان درجه گرم 3درجه سردتر از تبريز و اصفهان 
است؟ چند درجه

1( 1  2( 5  3( 10  4( 15  
تـر بـزرگ  2از  واحدعدد حاصل چند  ،كنيمكم ) 8) و (3) را از مجموع (7قرينة قرينة ( اگر -78

است؟
صفر )4  1 )3  3 )2  2 )1

جملة هفتم الگوي عددي زير كدام است؟ -79
1 3 7 13 21, , , , ,

1( 31  2( 127  3( 43  4( 128  
كدام تساوي براي بردار زير صحيح است؟ -80

01��2�3�4�5�6�7 1 2 3 4 5 6 7

1(( )   7 12 7 22(( )   2 7 12 7
3(( )   2 5 7 44(( )   2 5 10 7

محل انجام محاسبات



12 ةصفحاول متوسطه ة دور هفتم ةپايآذر 15 آزمون - ) 3پروژة (

  

نمودار فرضي زير كه مربوط به سه ماده فلز آلومينيم، فلز طال و آلياژ فوالد است، احتماالً كـدام نمـودار مربـوط بـه آليـاژ فـوالد  -81
(نگاه به گذشته)است؟ 
1( C 

2( A

3( B

توان مشخص كرد. نمي )4
كنـيم و گرمي را از آن آويزان مـي  100 يك وزنةبه يك گيره متصل كرده و  ،در يك آزمايش يك رشته سيم مسي را مطابق شكل - 82

(نگاه به گذشته)تر مرتبط است؟  گيري كدام مفهوم زير بيش كنيم تا سيم پاره شود. اين موضوع با اندازه ها را آنقدر اضافه مي تعداد وزنه
استحكام )1

سختي )2

 پذيري انعطاف )3

  پذيري شكل )4
را دارند؟ صوير زير به آن اشاره شدهخاصيتي كه در تچه تعداد از موارد زير  -83
»طال، مس، گوگرد، آلومينيم«

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

)2بـا مـداد (  وقتـي  ولي  ،شود نويسيم خيلي سريع نوك كربني آن شكسته مي ) مي1با مداد ( ، هنگامي كهداريمدو مداد براي نوشتن  -84
مورد در رابطه با مغز اين دو مداد صحيح است؟كدام  ؛شكند از مداد اول ميديرتر  نوك كربني آن نويسيم مي

شكند. با اضافه كردن خاك رس به نوك مداد دوم، زودتر از قبل مي )1
نوك مداد اول از تركيب خاك رس و كربن و نوك مداد دوم از كربن خالص ساخته شده است. )2
شود. ميياد ز مقاومت آن در برابر شكستن اگر خاك رس به كربن مداد اول اضافه كنيم )3
شكند. تر شده و ديرتر مي خاك رس موجود در نوك مداد دوم، سختبا كم كردن ميزان  )4

آمده است؟ نادرستيهاي يك ماده به  ويژگيكدام تعريف در مقابل  -85
پذيري: توانايي خم شدن و كشيده شدن در اثر نيرو و بازگشت به حالت اول پس از حذف نيرو انعطاف )1
جرمي كه در حجم معيني از جسم وجود دارد. چگالي: مقدار )2
خواري: مقاومت در برابر تغيير شكل چكش )3
ايجاد خراش روي مادة ديگريك ماده در سختي: توانايي  )4

دو نوع اتم و يك نوع اتم ساخته شده است؟ ،از يك نوع اتماز راست به چپ ترتيب  ذكر شده به مواددر كدام گزينه  -86
آلومينيم، مس، متان )2    نمس، اكسيژن، متا )1
آب، مس، متان )4    آلومينيم، متان، مس )3

 

ها پاسخ دهيد. آنآموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت علوم عادي و پيشرفته، فقط به يك سري از  دانش

آموز عزيز: دانش
ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

 عادي علومهاي  سؤال

  
علوم

39 ةتا صفح 1ة صفح

دقيقه 30

ضربه

فلزي پا�ۀ

فلزي گ�رة مس� س�م

100وزهنه

B

A

C

حجم

جرم
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نزن باشد؟ تواند مربوط به فوالد زنگ كدام ساختار اتمي زير مي -87

1( 2( 

3( aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa

4( 

مربوط باشد؟واند ت ميبه كدام مواد ترتيب از راست به چپ  به )ج(تا  )الف(توضيحات  -88

اي با شكل مشخص و حجم معين الف) ماده

توان آن را به آساني و به مقدار زياد متراكم كرد. كه مي اي ب) ماده

تر است. تر و از آلومينيم بيش از نيتروژن كمدر اثر گرما اي كه ميزان افزايش حجم آن  ج) ماده

آهن، نيتروژن، آب )2  مس، اكسيژن، پالستيك )1

، اكسيژن، الكلنيتروژن )4    الكل، كلر، شيشه )3

ترتيب قرارگيري مواد در كدام تصوير درست است؟، با توجه به مفهوم چگالي -89

) Dبرنج آلياژ ،  Cپنبه  ، چوب B، آب  A(جيوه 

1( B C

A D

  2( 
C

B

A

D
  3( 

C

A

B

D
  4( 

C

A

B

D

جيوه همانند كلر . . . برخالف گوگرد . . . و همانند مس . . . -90

.استسطح براق ي دارا، جامد، فلز )1

ز يك نوع اتم ساخته شده است.اسمي، مايع،  )2

است. اي رنگ دو اتمي، نافلز، نقرههاي  داراي مولكول )3

است. اتمي، مايع، فلز تكهاي  داراي مولكول )4

1000(هـر   ؟سـت نيگيري  يك از مقادير زير به كمك اين ترازو قابل اندازه داريم. كدام g01/0يك ترازوي ديجيتالي با دقت  -91

گرم است.) 1گرم برابر  ميلي

گرم 40/27 )2گرم 00/40 )1

گرم ميلي 2)4    گرم 03/0 )3

؟نيستدر مورد مواد با خواص بهتر، كدام مورد صحيح  -92

سختي نوك مداد شود.افزايش تواند باعث  هاي سفالي كاربرد دارد، مي كه در توليد كوزه يكي از موادي )1

تبديل كند. زدن با توانايي مقاومت در برابر زنگو  تر سختاي  تواند آهن را به ماده و كروم، مي استفاده از نيكل )2

شوند. الي يكديگر پخش مي هاي عناصر سازندة آلياژ، البه در توليد آلياژ، اتم )3

.تر است شود كه از آهن نرم چدن ميآهن، موجب توليد آلياژ  بهافزودن كربن  )4

جدول راهنما
آهن
كروم
طال
نيكل

aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaمس
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؟صحيح است) در واكنش زير B) و (Aتباط با عناصر (كدام گزينه در ار -93
(B)

  اكسيد كربن دي
(A)

 I¶o¬ اكسيدهاي آهن
شود. تر شدن سختي آن مي اضافه كردن مقداري خاك رس به آن باعث بيش :Aعنصر  )1
كاربرد دارد. مدادو نرم است كه در توليد مغز  نافلزي سياه رنگ :Bعنصر  )2
شود. نسبتاً نرم است و در اثر ضربه خم ميو جامد صورت خالص  به :Aعنصر  )3
تر است. نزن سخت فوالد زنگ و از چدنصورت خالص  به :Bعنصر  )4

توان قرار داد؟ كدام واژگان را مي ترتيب از راست به چپ به ،4تا  1جاي اعداد  در جاهاي خالي، به -94
پذير ناپذير، رسانا، انعطاف شكننده، انعطاف )1
 ناپذير پذير، نارسانا، انعطافنا شكننده، انعطاف )2
پذير پذير، رسانا، انعطاف خوار، انعطاف چكش )3
 ناپذير پذير، نارسانا، انعطاف خوار، انعطاف چكش )4

؟نيست مشابهاز نظر درستي و نادرستي، كدام گزينه با عبارت زير  -95
»عنصر شكل خالصي از ماده است كه يك عدد اتم دارد.«

شوند. هاي بسيار قوي ديده مي ها آنقدر ريزند كه تنها با ميكروسكوپ اتم )1
اند. ك نوع اتم تشكيل شدهاغلب مواد مصنوعي و طبيعي از ي )2
الكترون، پروتون و نوترون دارند. برابري ، تعداد كربن و اكسيژنهاي  اتم )3
فقط اتم است. يذرة سازندة عنصرهاي فلز )4

متر مكعـب آب سانتي 400دست آوردن حجم يك قطعه آهن نامتقارن، آن را در يك استوانة مدرج داراي  ي براي به آموز دانش -96
تـاحدوداً ، سطح آب درون استوانه است نيوتون 6/1 اين قطعهوزن مترمكعب و  گرم بر سانتي 8اگر بدانيم چگالي آهن  .اندازد مي

.)گرم را يك نيوتون در نظر بگيريد 100هر  ،تر است ليتر بيش ميلي 500(گنجايش استوانه از  آيد؟ چه عددي باال مي
1( 420  2( 480  3( 380  4( 440  

توان با آن اندازه گرفت كدام است؟ ترين مقداري كه مي متر باشد، كم سانتي 1/0گيري آن  باشيم كه دقت اندازه اگر يك متر داشته - 97
متر 001/0 )4  متر ميلي 10 )3  متر 0001/0 )2  متر 01/0 )1

B، 4جرم جسم  -98
A 3و حجم همان مقدار جسم  Aبرابر جرم جسم 3

است. چند گـرم از جسـم Bجسم  همان مقدار برابر حجم2

A  گرم آهن دارد؟ (چگالي جسم  1600حجمي برابر با حجمB،36g / cm 38و چگالي آهنg / cm (.است
1( 200  2( 400  3( 600  4( 800  

كنيم. اگر مجموع حجم آب و الكل بعد از مخلـوط شـدن بـا الكل مخلوط مي 250mLگرم آب خالص داريم كه آن را با 150 -99

ــوط برحســب    ــالي مخل ــد، چگ ــر باش ــدن براب ــوط ش ــل از مخل 3gقب / cm  ــالي آب ــدام اســت؟ (چگ 31gك / cm ــالي و چگ

30الكل 8/ g / cm (.است
1( 755/0  2( 875/0  3( 95/0  4( 915/0  

بيان شـده نادرستشود، كدام عبارت به شكل  دست آوردن آهن خالص انجام مي ، كه در كوره براي بهزيردر رابطه با واكنش  - 100
است؟

 I¶o¬¸ÀA ÁIÀkÃv¨H ¸Mo¨
) آهن توليد شده در اين واكنش حالت مذاب دارد.1
شود. مي) در اين فرآيند، عالوه بر آهن، گاز نيز توليد 2
شوند. صورت گاز اكسيژن خارج مي هاي اكسيژن از آهن جدا شده و به ) در اين فرايند، اتم3
دهند. هاي مخصوص حرارت مي همراه كربن و سنگ آهك در كوره ) براي انجام اين فرايند، سنگ معدن را به4

 ناپذير پذير/ انعطاف انعطاف  رسانا/ نارسانا رخوا شكننده/ چكش
  )4(  )3(بشقاب سراميكي

)1(  مداد چوبي
  )2(قوطي آلومينيمي
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هاي شيمي) (سؤال
فت كـدامرتوان با آن اندازه گ ترين مقداري كه مي متر باشد، كم سانتي 1/0گيري آن  يم كه دقت اندازهاگر يك متر داشته باش - 101

است؟

متر 0001/0 )2متر 01/0 )1

متر 001/0 )4متر ميلي 10 )3

B، 4 جرم جسم - 102
A 3جسم همان مقدار و حجم  Aجرم جسم برابر 3

است. چند گرم از جسـم Bجسم  همان مقدار حجمبرابر 2

A  گرم آهن دارد؟ (چگالي جسم  1600حجمي برابر با حجمB،36g / cm 38و چگالي آهنg / cm (.است

1( 200  2( 400  

3( 600  4( 800  

كنيم. اگر مجموع حجم آب و الكل بعد از مخلوط شـدن بـا الكل مخلوط مي 250mLباگرم آب خالص داريم كه آن را  150 - 103

ــد   ــر باش ــدن براب ــوط ش ــل از مخل ــوط  ،قب ــالي مخل 3gبرحســبچگ / cm ــدام اســت؟ ــالي آب ك 31g(چگ / cm ــالي و چگ

30الكل 8/ g / cm (.است

1( 755/0  2( 875/0  

3( 95/0  4( 915/0  

1000؟ (هـر  نيسـت گيري  يك از مقادير زير به كمك اين ترازو قابل اندازه داريم. كدام g01/0يك ترازوي ديجيتالي با دقت  - 104

گرم است.) 1گرم برابر  ميلي

گرم 40/27 )2گرم 00/40 )1

گرم ميلي 2 )4گرم 03/0 )3

متر مكعب آب سانتي 400آهن نامتقارن، آن را در يك استوانة مدرج داراي  دست آوردن حجم يك قطعه ي براي به آموز دانش - 105

تـا حدوداً ، سطح آب درون استوانهاستنيوتون  6/1 اين قطعهمترمكعب و وزن  گرم بر سانتي 8. اگر بدانيم چگالي آهن اندازد مي

)گرم را يك نيوتون در نظر بگيريد. 100، هر تر است ليتر بيش ميلي 500آيد؟ (گنجايش استوانه از  چه عددي باال مي

1( 420  2( 480  

3( 380  4( 440  

آموز عزيز: دانش
ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

علوم (پيشرفته)هاي  سؤال

(شيمي)
18 ةتا صفح 1ة صفح

(فيزيك)
77 ةتا صفح 62ة صفح
)و زمين شناسي شناسي (زيست

 53 ةتا صفح 35ة صفح
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)فيزيكهاي  (سؤال

(نگاه به گذشته)نوشته شده است؟  نادرستيتبديل انرژي در كدام وسيله به  - 106

گيري: الكتريكي به حركتي آب ميوه )2  به نوراني  روشن كردن چراغ قوه: الكتريكي )1

باتري: شيميايي به الكتريكي )4  جاروبرقي: شيميايي به حركتي )3

متـري از 7تـا ارتفـاع    روي اين توپ، زمين وارد شده از طرف نيرويشود. اگر كار  توپي از ارتفاع زيادي از سطح زمين رها مي - 107

(از تر است؟ از برج ميالد بيش چند مترباشد، ارتفاع اوليه توپ از سطح زمين،  نيوتون 20ژول بوده و وزن توپ  9860سطح زمين 

)متر است. 435، ارتفاع برج ميالد، نظر شود مقاومت هوا صرف

1( 493  2( 310  

3( 58    4( 65  

گفت . . . توان نمي - 108

دارد. جنبشي كند، انرژي ميهر چيزي كه حركت  )1

دهند. بعضي نيروها كار انجام نمي )2

جا وجود ندارد. انرژي در همه )3

تري دارد. انرژي جنبشي بيش ،تر باشد هر چه سنگين جسم ،تر از صفر و بيش يكسانسرعت با  )4

هاي زير است؟ يك از گزينه گرم شكر، برابر با كدام 12رو، انرژي موجود در  با توجه به جدول روبه - 109

زميني گرم سيب 52حدود  )1

  گرم سيب 70دود ح )2

گرم غالت 35 )3

  گرم روغن نباتي 10حدود  )4

تر از تعداد منابع انرژي تجديدناپذير نام برده شده است؟ در كدام گزينه تعداد منابع انرژي تجديدپذير نام برده شده بيش - 110

اي هسته -زمين گرمايي -فسيلي -خورشيدي) 1

اي هسته -هيدروالكتريك  -موج دريا -فسيلي) 2

فسيلي -هيدروالكتريك -بادي -ورشيديخ) 3

اي هسته -فسيلي -جزر و مدي -موج دريا )4

)kJ( در هر گرم انرژي  خوراكي
9/16  شكر
5  غالت
4/2  سيب
2/32  نباتي روغن
9/3  زميني سيب
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)شناسي شناسي و زمين زيستهاي  (سؤال

از شـرايط» هاي باران از تودة هواي سرد در مسير پـايين آمـدن   عبور قطره«و » كاهش شديد دما هنگام تراكم ابرها«ترتيب،  به - 111

گذشته) (نگاه بهباشند؟  ايجاد كدام موارد مي

تگرگ ـ برف )2 برف ـ تگرگ )1

تگرگ ـ تگرگ )4 برف ـ برف )3

از نظر درستي و نادرستي، كدام گزينه با عبارت زير هماهنگ است؟ - 112

»صورت تركيب وجود دارند. معادن، مواد معموالً به رد«

آيند. دست مي صورت مستقيم از زمين به تر مواد به بيش )1

همراه است.زيادي از اكسيد آهن يك تغيير شيميايي است كه با صرف انرژي  هاي اكسيژن جداسازي اتم )2

گسترش روزافزون دانش بشري باعث شده است كه ميزان مصرف منابع طبيعي كاهش يابد. )3

دهند تا به خمير شيشه تبديل شود. خاك رس را با افزودن مواد شيميايي مختلف حرارت مي )4

شوند؟ پيشنهادي براي حفاظت از منابع طبيعي مربوط مي  به كدام راهترتيب  هر كدام بهموارد زير  - 113

فرنگي براي نگهداري حبوبات اي رب گوجه الف) استفاده از ظروف شيشه

ها و ظروف فلزي خراب در كارخانه و تبديل به حالت شمش ب) ذوب كردن قوطي

بار مصرف يكجاي قاشق پالستيكي  ج) استفاده از قاشق چوبي به

ف) مصرف دوباره، ب) بازيافت، ج) كاهش مصرفال )1

الف) مصرف دوباره، ب) بازيافت، ج) بازيافت )2

هالف) كاهش مصرف، ب) بازيافت، ج) مصرف دوبار )3

الف) مصرف دوباره، ب) كاهش مصرف، ج) بازيافت )4

. . . احتماالً ،B. . . نقطة  Aدر نقطة  - 114

برخالف ـ مسير حركت رود مارپيچ است. )1

  همانند ـ مسير حركت رود مستقيم است. )2

  برخالف ـ مسير حركت رود مستقيم است. )3

همانند ـ مسير حركت رود مارپيچ است. )4

شوند. بندي مي . . . دسته ءها، جز ها و . . . يخچال هاي زيرزميني . . . اقيانوس آب - 115

هاي شور برخالف ـ همانند ـ آب )2  هاي شور همانند ـ برخالف ـ آب )1

هاي شيرين برخالف ـ همانند ـ آب )4  هاي شيرين همانند ـ همانند ـ آب )3

A

B

�وه

دلاير�امچه



18 ةصفحاول متوسطه ة دور هفتم ةپايآذر 15 آزمون - ) 3پروژة (

كند؟ ترتيب موارد زير را به درستي كامل مي كدام گزينه به - 116

معدن . . . در استان يزد از معادن مهم سنگ آهن در ايران است.الف) 

  آهك خاصيت اسيدي . . . ب) مخلوط آب

شود. سنجي برحسب . . . انجام مي هاي باران ستگاهمقدار بارندگي در ايگيري  اندازهج) 

د) درياچة درون غار عليصدر در استان . . . قرار دارد.
ليتر ـ اردبيل سنگان ـ دارد ـ ميلي )2  متر ـ همدان چغارت ـ ندارد ـ ميلي )1

ليتر ـ همدان چغارت ـ ندارد ـ ميلي )4  متر ـ اردبيل  سنگان ـ دارد ـ ميلي )3

بيان شده است؟ نادرستشود، كدام عبارت به شكل  دست آوردن آهن خالص انجام مي ا واكنش مقابل، كه در كوره براي بهدر رابطه ب - 117

 I¶o¬¸ÀA ÁIÀkÃv¨H ¸Mo¨
) آهن توليد شده در اين واكنش حالت مذاب دارد.1

شود. ) در اين فرآيند، عالوه بر آهن، گاز نيز توليد مي2

شوند. صورت گاز اكسيژن خارج مي هاي اكسيژن از آهن جدا شده و به ) در اين فرايند، اتم3

دهند. هاي مخصوص حرارت مي همراه كربن و سنگ آهك در كوره ) براي انجام اين فرايند، سنگ معدن را به4

را مشخص كنيد. نادرستعبارت  - 118
ها تأثيري ندارد. ودگي آندر آلها،  به رودخانهها  ها، تخلية فاضالب دليل فراواني آب در رودخانه ) به1

گويند. شود كه به آن آبتاز مي هاي زيردريايي، امواج بزرگي در دريا ايجاد مي لرزه و آتشفشان ) هنگام وقوع زمين2

گويند. ) به باال آمدن آب و حركت آن به سمت ساحل مد مي3

شوند. طور كلي به دو دستة قطبي و كوهستاني تقسيم مي ها به ) يخچال4

كنند؟ ورد از موارد زير، عبارت زير را به شكل صحيح كامل ميچند م - 119

  توان . . . نمي

اي يافت كه در آن جزر و مد رخ دهد. درياچه الف)

) از جزر و مد براي توليد برق استفاده كرد.ب

اي يافت كه در دهانة يك آتشفشان تشكيل شده باشد. ) درياچهج

هاي آزاد راه داشته باشد. بطور طبيعي به آ اي يافت كه به ) درياچهد
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

آب وجود دارد؟ و در كدام منطقـه (مشـخص شـده بـا عالمـت *) ترتيب از راست به چپ در كدام حالت امكان تشكيل تند به - 120

صورت مارپيچ خواهد بود؟ مسير رودخانه به

مقاوم) 1 سنگ�ممقاومسنگ

لايرود *جر�ان
مقاوم) 2، سنگ �ممقاوم سنگ

لايرود جر�ان

*،

مقاوم) 3 سنگ�ممقاومسنگ

لايرود جر�ان

مقاوم) 4،* سنگ سنگ�ممقاوم
لايرود *جر�ان

،
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ترين عـدد در شده باشد، مجموع ارقام بزرگ 1000بر اگر مجموع دو هزار عدد صحيح متوالي برا - 121
(نگاه به گذشته)بين اين دو هزار عدد چقدر است؟ 

1( 27  2( 2  3( 1  4( 9  
، چندمين خانه خواهد بود؟هاشورخورده استاي كه  شكل زير، نهمين خانه الگويدر  - 122

. . .

1( 30  2( 36  3( 41  4( 45  
ست؟تر ا ها كوچك از ساير گزينهكدام گزينه حاصل  - 123

1(( ) (( ) ( )) ( )     6 7 8 33  2(( ) ( ) ( ) ( )      7 5 8 3
3(( ) ( ) ( ) ( )      8 7 9 14  4(( ) ( )   7 4 3

است؟ هاشورخورده 7چه كسري از شكل شمارة  - 124

(1) (2) (3)

    . . .

1(16
452(16

393(14
394(14

45
ها را از كوچك به بزرگ مرتـب كنـيم،   اگر آن شده است. 215مجموع پنج عدد فرد متوالي برابر  - 125

ها كدام است؟ عدد چهارم آن
1( 47  2( 45  3( 43  4( 41  

همواره xبعدي برحسب  طبيعي متوالي مجموع شش عدد ،باشد xعدد طبيعي متوالي  3اگر مجموع  - 126
دام گزينه است؟ك

1(x 6  2(x 6 33  3(x 2 27  4(x  33
2اگر - 127 3 45x y ،3 2 25x z  2و 3 30y z  حاصل ،باشندx y z  چقدر است؟

1( 25  2( 20  3( 30  4( 15  
به. استآب موجود  ليتر 70منبع دوم  درليتر و  120منبع اول  درآب داريم.  بسيار بزرگ دو منبع - 128

شـود. چنـد ثانيـه طـول مـي  اضـافه ليتـر آب   2در هر ثانيه  اولمنبع  بهليتر و  3در هر ثانيه  دوممنبع 
ر شود؟آب دو منبع با هم برابحجم كشد تا  مي

1( 20  2( 10  3( 50  4( 40  
جـرم  مجمـوع  چند برابـر  Bيك توپ و  A يك توپ جرمترازوهاي زير در تعادل هستند. مجموع  - 129

است؟ Dيك توپ و  C  يك توپ
1(4

3
2(6

7
3(15

14
4(8

3
دهيم تا يـك عـدد رقمي قرار مي  را در سمت راست اين عدد سه 9يك عدد سه رقمي داريم. رقم  - 130

تا عدد دهيم را در سمت چپ اين عدد سه رقمي قرار مي 9بار ديگر رقم  دست آيد. يك چهار رقمي به
اصـلح ؛كنـيم  دست آيد. عدد چهار رقمي اول را از عدد چهار رقمي دوم كم مي چهار رقمي ديگري به

شود. مجموع ارقام عدد سه رقمي چقدر بوده است؟ مي 5778برابر 
1( 17  2( 15  3( 27  4( 19  

دقيقه 10(تيزهوشان) هاي رياضي سؤال

محل انجام محاسبات

  
رياضي

40 ةتا صفح 1ة صفح

A A

B B C C

C

C C DD D

DD
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آيد پاسخ دهيد. هايي كه در پي مي * ابيات زير را بخوانيد و به پرسش

در كــوي او گــدايي بــر خســروي گزيــدن    ديدار يـار ديـدن   ،داني كه چيست دولت 1
ـ     2 ــدن    ود ولـيكن از جان طمـع بريـدن آسـان ب ــوان بري از دوســتان جــاني مشــكل ت
وان جـا بـه نيـك نـامي پيراهنـي دريــدن        خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ 3
ــبالن شــنيدن عشــق گــه ســرّ   گه چون نسـيم بـا گـل راز نهفتـه گفـتن      4 ــازي از بل ب
ه هـم رسـيدن  چون بگذريم ديگر نتوان ب   فرصت شمار صحبت كز اين دوراهه منزل 5
پروريـدن  يا رب بـه يـادش آور درويـش      گــويي برفــت حــافظ از يــاد شــاه يحيــي  6

در ابيات باال آمده است؟  مفرد كدام واژه - 131
تصاوير) 4  اسرار) 3  ارواح) 2  افعال )1

شود؟ اي يافت مي خانواده براي كدام واژه در ابيات باال هم - 132
رزاق) 4  طماع )3  فعال) 2  خلّاق )1

شود؟ امري ديده مي ةكدام بيت جملدر  - 133
بيت پنجم )4  بيت چهارم )3  بيت سوم) 2  بيت دوم )1

را نسبت داد؟» نهاد«توان نقش دستوري  به كدام گزينه در بيت دوم مي - 134
طمع بريدن) 4  آسان ) 3  تو) 2  من) 1

است؟» مفعول«نقش دستوري كدام عبارت در بيت پاياني  - 135
پروريدن درويش) 4  رب )3  يحيي  شاه) 2  حافظ) 1

شود؟ بخشي ديده مي هاي تشبيه و شخصيت در كدام دو بيت آرايه - 136
ابيات پنجم و ششم )4  ابيات چهارم و پنجم  )3  ابيات سوم و چهارم )2  ابيات دوم و سوم) 1

در بيت نخست به چه معنايي آمده است؟» دولت« - 137
حاكم بر كشور ةمجموع) 2شكوه و سعادت) 1
وليتئمس) 4بيچارگي) 3

نحـوي كـه در شـنونده حـس ، بـه دارد؟ حسن طلب يعني چيزي را به نحوي نيكـو از كسـي خواسـتن   » حسن طلب«كدام بيت  - 138
.ناخوشايند ايجاد نشود

بيت چهارم) 2بيت سوم) 1
بيت ششم) 4بيت پنجم )3

.  . گويد . در بيت دوم شاعر مي - 139
هاست. و از دست دادن ديگر داراييسختي مرگ براي من، به دليل از دست دادن جان خود  )1
تر است. ها راحت دوستي با ياران چنان است كه جان دادن، نسبت به از دست دادن آن )2
مرگ براي من سختي ندارد، چون نه جان خود را دوست دارم و نه دوستانم را. )3
اند دشوار نيست. اي اندوخته مرگ براي آنان كه براي آخرت خود توشه )4

عبارت با بيت پنجم قرابت معنايي دارد؟كدام  - 140
اي آمده نواز ديوانه) فرصتت باد كه 2  كه باري است فرصت، دگر بار نيست  )1
) شو خطر كن ز كام شير بجوي!4   ) كاش روزي به كام خود برسيد3

فارسي (تيزهوشان)هاي  سؤال
  

فارسي
57 ةتا صفح 9 ةصفح

نگارش
36 ةتا صفح 12 ةصفح

دقيقه 10
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، شكل مناسب براي پر كردنِ جاي خالي را تعيين كنيد.142و  141 سؤال* در الگوهاي دو 

141 -  

1 (2 (

3 (4 (

142 -

1 (2 (

3 (4 (

شده كدام است؟زنيم. شكل باز شده تا و برش مي هداد را مطابق مراحل نشانزير  برگة - 143

1 (2 (3 (4 (

د؟رقرار دا روي وجه  به يك مكعب مربوط است. در اين مكعب، كدام نما درست روبه زيرسه نماي  - 144

(1) (2) (3)

1 (2 (3 (4 (

  . . . ااست ب» كشتي«مثل رابطة » حلقه« با »چاه«بطة را - 145
قايق) 4  ناخدا) 3  فروند) 2  لنگر) 1

دهد تا يك متن درست ساخته شود؟ ترتيبي منطقي قرار مي هاي زير را به كدام گزينه عبارت - 146
اي نادر در مركبات است كه عامل قرمز شدن اين پرتقال است. ين رنگدانهنالف) آنتوسيا
است. ، قرمزهاي پرتقال است كه بخش گوشتي آن به رنگ خون وني يا توسرخ يكي از گونهب) پرتقال خ

تري دارند. تر هستند و پوست سفت هاي معمولي كوچك از پرتقال معموالً ها ج) اين نوع از پرتقال
مفيد است. پذير حريكتقلبي و حتي سندرم رودة  هاي اقي، بيماريچد) دانشمندان معتقدند اين رنگدانه براي جلوگيري از 

د، الف، ج، ب) 4  ب، د، ج، الف) 3  د، ب، ج، الف) 2  ب، ج، الف، د) 1

استعداد تحليلي هاي سؤال
  

استعداد تحليلي

دقيقه 10

?

؟
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دهد. اگر اين پنل ربع انرژي مصرفي روزانـة شكل مقابل يك پنل خورشيدي را نشان مي - 147

از نفـت  نيز ماندة انرژي آن خانه از انرژي بادي و بقية آن را تأمين كند و نصف باقي اي خانه

نشـاناز منابع مختلف، به درستي اين خانه را روزانة ، كدام نمودار مصرف انرژي دتأمين شو

دهد؟ مي

1 (
هنفت�

خولايرش�ديبادي

  2 (
هنفت�

بادي

ي
�د

لايرش
خو

3 (
بادي

هنفت�

خولايرش�دي
4 (

هنفت�

بادي
�دي

لايرش
خو

C نقطـة  دهد. در اين بين چند مسير مختلف وجود دارد كـه از  را نشان مي Bبه نقطة  Aطرفه از نقطة  يك مسيرهايشكل زير،  - 148

  گذرد؟ نمي D نقطة گذرد ولي از مي

1 (8  2 (9  

3 (10  4 (11  

تـوانيم د. با حداقل چند حركت مينرقرار دا(الف)، (ب) و (ج) در سه جايگاه  5تا  1هاي  گلدان در اندازه 6فروشي  گليك در  - 149

مرتـب كنـيم؟» الـف «در جايگـاه   ها باشد، ترين گلدان، زير ديگر گلدان كه بزرگبه نحوي  ، ها ها را براساس سايز آن اين گلدان

يكـي يكـيحتمـاً بايـد   ها را  و بقية گلدانتا 2تا 2 حداكثر توانيم ميبه هر اندازه و به هر وزني را  4 زتر از ساي وچكهاي ك گلدان(

جز همين سه جايگاه، جايگاه ديگـري تواند روي هر گلدان ديگر قرار بگيرد و به همچنين هر گلدان به هر اندازه، مي جا كنيم. جابه

)نداريم.

1 (6  2 (7  

3 (8  4( 9  

)است. نشدهاي استفاده  خورده از طناب اضافه در قسمت گره( چند طناب وجود دارد؟ زيردر شكل  - 150

1 (5  

2 (6  

3 (7  

4 (8  

(الف)(ب)(ج)

1
1

4

2

3 5

A

D

C

B



گذاري دو درس و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت
وگو كرد؟ درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -287
درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

تماس تلفنـي پشتيبان
با شما تماس گرفته است؟ گذشته تاكنون آزمونآيا پشتيبان شما از  -288
بله، پشتيبانم با من تماس گرفت.) 2خير، پشتيبان با من تماس نگرفت.                ) 1
) بله، تماس پشتيبانم خيلي خوب بود.4بله، تماس پشتيبانم خوب بود.                      ) 3

تماس تلفني:چه زماني؟
پشتيبان چه زماني با شما تماس گرفت؟ -289
قبلي(قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بوديم)) در زمان مناسب طبق توافق 1
تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) زمان مناسب) در 2
تماس گرفت. پنج شنبه(روز قبل از آزمون)) در روز 3
  تماس گرفت. روز يا ساعت نامناسب) در 4

ن:چند دقيقه؟تلفني پشتيباتماس 
؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهاز آزمون قبل تا امروز پشتيبان شما  -290
سه دقيقه تا پنج دقيقه) 2يك دقيقه تا سه دقيقه                     ) 1
دقيقه 10بيش از ) 4دقيقه                           10تا   5بين ) 3

تلفني پشتيبان با اوليا تماس
شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
با ايشان داشته است. جداگانهيك تماس تلفني  ) بله،1
وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) هنگامي كه با من گفت2
دانم، شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3
من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا ،) خير4

ريزي توسط پشتيبان بررسي دفتر برنامه
ريزي شما را بررسي كرده است؟ تا كنون دفتر برنامه تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -292
بود. گشا  و راهفيد مهاي ايشان برايم  بررسي كرد، راهنمايي با دقتام را  ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه1
بررسي كرد.ام را  ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2
ام را بررسي نكرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
ريزي ندارم. ) من دفتر برنامه4

كالس رفع اشكال
آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -293
شركت خواهم كرد. پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
).(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم شركت خواهم كرد پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
كنم. ، اما من امروز شركت نمي)  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند3
كند. برگزار نمي ان من كالس رفع اشكالپشتيب) 4

شـروع به موقع
شروع شد؟ س ساعت اعالم شدهرأآيا آزمون امروز،  -294
  ) خير2) بله                         1

نظم در شروع و حين آزمون
امروز، حوزه منظم و ساكت بود؟ در حين آزمونو  قبل از شروع آزمونآيا  -295
) خير2) بله                         1

مراقبـان
داشتند؟ جديت كافي در آزمون امروز، ها مراقبآيا  -296
) خير2) بله                         1

ترك حوزه –پايان آزمون 
داده شد؟خروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزمونآموزان  آيا امروز به دانش -297
) خير2) بله                         1

نظم در پايان آزمون
است؟ منظم و ساكتحوزه  آيا تا پايان آزمون، -298
) خير2) بله                         1

نظرخواهي
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