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  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال قرار مي، كدام گزينه رو روبهبا توجه به جدول  - 1

1 (    2 (  

  
  

3 (    4 (
  

 

  كدام عدد براي عالمت سؤال مناسب است؟ - 2
1 (5  
2 (4  
3 (6  
4 (7  
  
  
 

  گيرد؟ به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار ميرو،  در جدول روبه - 3

1 (    2 (  

3 (    4 ( 

  تواند باشد؟ شكل بعدي كدام مير، در الگوي زي - 4

؟
  

1 (  2 (  3(  4 ( 

  ؟گيرد كدام گزينه قرار مي ،به جاي عالمت سؤال - 5

  ؟
  

1 (  2 (  3 (  4 (
 

 

هاي استعداد تحليلي سؤال
 

  هوش غيركالمي
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؟

؟

؟

  ؟گيرد كدام گزينه قرار مي ،به جاي عالمت سؤال - 6

  ؟

1 (  2 (  3 (  4 ( 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 7

  ؟

1 (    2 (  
  

3 (    4 ( 

  (هر شماره متناسب با يك خط است) ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 8

3؟

21

4

1

2

3

4

1

2

4و3

2 4
1

3
1و3

4و2

  
  

1 (2

34

1  2 (3

2

1

4

  3 (
1و3

2و4
  4 (

4

2

3

1  
 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 9

1 (    2 (  

3 (    4 ( 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 10

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  
  ؟گيرد م گزينه قرار ميبه جاي عالمت سؤال، كدا - 11

1 (    2 (  
  

3 (    4 (  
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؟

؟

؟

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 12

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  

 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 13

1 (    2 (  

3(    4 (  

 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 14

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  

 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 15

  ؟

1 (    2 (  

3 (    4 (  
 

  ، چندتا است؟رو روبههاي شكل  تعداد مثلث - 16
1 (24    2 (26  
3 (33    4 (20  

توانيم اين كار  ميكه قلم را از روي كاغذ برداريم، حداقل با چند خط  ها عبور كنيم بدون آن شكسته، از تمام نقطه خطوطخواهيم با استفاده از  مي - 17
  را انجام دهيم؟

1 (3    2 (4    
3 (5    4 (6 
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SaTuRn

1
2

3

4

  است؟ متفاوتها  كدام گزينه با ساير گزينه - 18

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  
طور متوالي قرينه كنيم، جاي مستطيل خالي كـدام گزينـه    اگر عبارت زير را نسبت به خطوط مشخص شده به - 19

  گيرد؟ قرار مي
1 (

SaTuRn
    2 (

SaTuRn

  
  
3 (SaTuRn    4 (

RnS aT
n  

  
 
 

 

  گيرد؟ عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي جاي - 20

1 (    2 (  
  

3 (      4 ( 

 

 ؟كدام استترتيب درست جمالت زير  - 21

  توانند پرواز كنند ولي شناگران خوبي هستند. الف) اين پرندگان نمي
  گيرند. ها دندان ندارند و از منقار خود براي گرفتن طعمه كمك مي ب) پنگوئن
  كنند. ها برقرار مي اند و روابط عاطفي خوبي با انسان باهوشي ها پرندگان بسيار ج) پنگوئن

  ها كمك كند. دهند تا به هضم غذاي آن ريزه را قورت مي ها سنگ و سنگ د) آن
  ج –ب  –د  –الف ) 2    د –ب  –الف  –ج ) 1
 ج -د  –الف  –ب ) 4    ج -الف  –ب  –د ) 3

  چند دايي و خاله دارد؟ ترتيب بهد خواهر است. پسرعمة احم 2برادر و  2عموي احمد داراي  - 22
1 (2 -2    2 (2 – 1  
3 (3 - 2    4 (3 - 1 

  ترتيب از راست به چپ كدام است؟ خاله دارد. تعداد پسرها و دخترهاي پدربزرگ احمد به 3فرزند دارد. پسرخالة احمد نيز  7پدربزرگ مادري احمد  - 23
1 (4 - 3   2 (5 – 2  
3 (2 - 5    4 (3 – 4 

 

  هوش كالمي
 دقيقه 30  
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,  گيرد؟ مقابل، به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار ميبا توجه به الگوي  - 24 , , , , ,?0 1 2 6 16 44  
1 (96    2 (102  
3 (120    4 (132 

,  گيرد؟ با توجه به الگوي مقابل، به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار مي - 25 , , , ,?2 5 0 7 2  
1 (9    2 (4-  
3 (3    4 (4 

,  گيرد؟ ت سؤال كدام عدد قرار ميبا توجه به الگوي مقابل، به جاي عالم - 26 , , , ,?1 3 7 13 21  
1 (31    2 (32  
3 (33    4 (34 

,  گيرد؟ با توجه به الگوي مقابل، به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار مي - 27 , ,?3 9 33  
1 (126    2 (128  
3 (129    4 (131  

  است؟ متفاوت با بقيهكدام كلمه از نظر مفهوم  - 28
  بهرام) 2    انكيو) 1
 زهره) 4    ستاره) 3

  ؟نيست ارتباط كدام دو كلمه مانند بقيه - 29
  شلوار و جيب) 2    خانه و در) 1
 ماشين و چراغ) 4    كت و جيب) 3

 زنند، كدام دو نفر دروغگو هستند؟  هايي كه هر كدام مي بين مجيد، حميد، احسان، كامبيز و پرويز، دو نفر دروغگو هستند. طبق حرف - 30

گويد مجيـد دروغگوسـت و    گويد پرويز دروغگوست، كامبيز مي گوست، احسان مي گويد كامبيز راست يد حميد دروغگوست، حميد ميگو مجيد مي
  گوست. گويد كامبيز راست پرويز مي

  مجيد و كامبيز) 2    مجيد و احسان) 1
 پرويز و كامبيز) 4    حميد و احسان) 3

7زند كه رمز  ص حدس ميشود. شخ ارقام رمز يك گاوصندوق به شخصي داده مي - 31 9 3 6 2باشد، اما رمز درست  2 3 9 6 توانيد  باشد. شما مي مي 7
 هاي زير را به شخص بگوييد تا به رمز درست برسد، آن دو گزاره كدام است؟ تنها دو گزاره از گزاره

  الف) دقيقاً جاي دو جفت عدد با هم عوض شده است.
  ) حداقل يكي از اعداد سرجاي درست خود است.ب

  ج) حداكثر سه عدد سرجاي درست خود است.
  اولين رقم رمز است. 2د) 

9صورت  هـ) رمز به   است. 7
  هـ و الف) 2    هـ و د) 1
 هـ و ج) 4    د و ب) 3

دانيم تمام ارقام درست هستند ولي ممكن است در جاي اشتباه باشند. با اسـتفاده از   ايم، مي حدس زده 4535478صورت  رمز يك گاوصندوق را به - 32
 سه گزارة زير، رمز درست كدام است؟

  الف) رقم اول و آخر يكي است.
  ب) حداقل جاي سه عدد فرد درست است.

  اند. جا شده ج) دو عدد با هم جابه
1 (5434785    2 (4553874  
3 (5435478    4 (4535874 



  

  8: ةصفح  )اول متوسطه ةدور( هفتمپاية   »1399خرداد  2«آزمون جامع اول ـ 
  

  تري وجود دارد؟ از بين چهار اتاق زير، در كدام اتاق شانس زنده ماندن بيش - 33
  هايي كه تفنگ پر دارند. اتاقي با قاتل) 2    هاي آتش اتاقي پر از شعله) 1
 اتاقي بدون اكسيژن) 4  اند. اتاقي با شيرهايي كه سه سال است چيزي نخورده) 3

  دهد. ساعت اصلي چند است؟ مي  دقيقه بعد را نشان 20اعت و س 9دهيم و آينه  ساعتي را جلوي آينه قرار مي - 34
1 (2:20    2 (1:20  
3 (2:40    4 (1:40 

هـاي بـين    گيرند. براي اين كار، به يك ايسـتگاه تاكسـي   مي» بدتر«در حال فرار از دست مأموران، تصميم به رفتن به شهر » بد«دو قاتل در شهر  - 35
جايي مسافران بين ايـن دو   مسافر، مشغول جابه 10مسافر و خودروهاي ون با ظرفيت  4ا ظرفيت كنند كه خودروهاي سواري ب شهري مراجعه مي
كه اين دو قاتل، با اولين خودرو حركت كنند و نيز  اند؛ براي اين مسافر در صف ايستاده 14رسند،  كه اين دو قاتل به ايستگاه مي شهر هستند. زماني
  ه چپ حداقل و حداكثر چه تعداد از مسافران داخل صف را بايد به قتل برسانند؟ترتيب از راست ب با هم سوار شوند، به

  10و  4) 2    14و  4) 1
 14و  6) 4    12و  6) 3

قمر بزرگ و كوچك بوده كه هر يك در مدارهاي بيضوي شـكلي كـه    7) در ابتداي پيدايش خود، داراي Arvala-7» (7 -آرواال «سيارة بياباني  - 36
اي است كه در صورت برخورد قمرهـاي آن، بـا    رسيدند، در حركت بودند. شرايط اين سياره و قمرهايش به گونه ديگر مي كفقط در يك نقطه به ي

دهند كه در مداري ديگر به دور آن سياره چرخيده و در همان نقطه، با مدار ساير قمرها مشترك  تر تشكيل مي ديگر ادغام شده و يك قمر بزرگ يك
روز  5هفتـه و   2روز،  3روز،  13ساعت،  22هفته،  1روز،  4به دور آن، » 7 -آرواال «هاي گردش قمرهاي سياره  ي ما، دورهاست. با واحدهاي زمان

  كشد تا اين سياره، فقط يك قمر داشته باشد؟ است. حداكثر چه مدت طول مي
  روز 156×385) 2    روز 420×13) 1
  ساعت 26×2310) 4    روز 144×26×385) 3

  

بايـد قـرار   ترتيب از راست به چپ كدام گزينه  وجود دارد، به مستطيلاي كه در هر  ، با توجه به رابطههاي زير مستطيلشته شده در جاي اعداد نو - 37
  ؟گيرد

  المپ برق 
   1گاز 

  صندلي خودرو 
   2خانه 

  مرغ تخم مرغ 
   3گاو 

  

  شير –آشپزخانه  -تلفن ) 2    چرم -فرمان  -آبگرمكن ) 1
 علوفه -حمام  -سماور ) 4    كود –خواب  اتاق – بخاري) 3

روزه و  26روزه، برخي  25روزه، برخي  23ها  روز دارند (برخي ماه 27تا  23هاي اين سياره،  ماه .ماه دارد 9) Bespinهر سال در سيارة بسپين ( - 38
روز  8الي  4روز دارند ولي هفتة اول هر ماه،  7و  5، 7ترتيب،  هاي دوم، سوم و چهارم هر ماه، به هفته دارد. هفته 4روزه). هر ماه،  27برخي ديگر 
كنند، در دومين روز از ماهي كه تعـداد روزهـايش، ميـانگين تعـداد روزهـاي       زندگي مي )، موجوداتي كه در اين سيارهBeldonsها ( دارد. بلدون

كنند و مدعي هستند در روز پنجم از هفتة اول از سومين ماه بعد از شروع  غذايي مي هاي قبل و بعد خود است، شروع به ساخت يك انبار مواد ماه
اخت اين انبار، مشكلي پيش آيد و تكميل آن، به همان روز از ماه بعد از موعد تحويل كشيده احداث، اين انبار، تكميل خواهد شد. اگر در فرآيند س

ترتيب از راست به چپ  روزهاي هر ماه از سال، به تعدادشود، روز اتمام اين پروژه، كدام است؟ (       23 23 23 27 27 25 23 26 25(  
  هشتمين ماه سال روز پنجم از) 2  روز پنجم از هفتة اول از سومين ماه سال) 1
 روز اول از هفتة دوم از هشتمين ماه سال) 4  روز اول از هفتة دوم از سومين ماه سال) 3
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  دقيقة ديگر، ساعت در آينه چند خواهد بود؟ 25ساعت و  3 - 39
    ساعت هفت و پانزده دقيقه) 1
    ساعت دو و پنج دقيقه) 2
    ساعت هشت و پانزده دقيقه) 3
  يقهپنج دق و ساعت سه و سي) 4
 

 پاسخ دهيد. 42تا  40 *** متن زير را با دقت مطالعه كنيد و به سؤاالت
 

 مطلـع ها بايد صحبت و درك كردن را ياد بگيرند و از مقـررات جامعـه    بايد آن را ياد بگيرند. براي مثال آنو شوند  مردم با فرهنگ متولد نمي«
دست  هايي را براي به ذا توليد كنند و مسكن بسازند و در جوامعي ديگر بايد مهارتها ياد بگيرند كه غ . ممكن است در بسياري از جوامع آنشوند

ترهـا يـاد    هـا فرهنـگ را از بـزرگ    آوردن پول جهت تأمين هزينة زندگي خود فرا بگيرند. در جوامع بشري اين فرآيندها كه به موجـب آن بچـه  
ها  كشد. بچه بر و پيچيده است كه بعضاً چندين نسل طول مي ي فرآيندي زمانساز فرهنگ »گويند. سازي يا انتقال فرهنگي مي گيرند، فرهنگ مي

آموزنـد و   ها را مي تر فرهنگ ها بيش شوند و در اين سنين است كه آن تر كامالً توسط خانواده حمايت مي سالگي يا كمي بيش 15معموالً تا سن 
دهند و  ود خانواده تشكيل دهند. افراد در طول زندگي خود به يادگيري ادامه ميهاي خودشان را ترك كنند و براي خ توانند خانواده پس از آن مي

ترهاي خود، كه تمام زندگيشـان در حـال آمـوختن بودنـد،      تر جوامع به بزرگ كنند به همين دليل است كه بيش هاي زيادي را كسب مي تجربه
ها ممكن  رفتارها را دارند. براي مثال تحقيقات نشان داده يك گروه از شامپانزهها نيستند كه توان يادگيري  د، اما فقط اين انساننگذار احترام مي

هـا از سـاير    است ياد بگيرند از منبع واحدي غذا بخورند و يا استفاده از ابزارهاي جديد را ياد بگيرند و اين تفـاوت رفتارهـا باعـث تشـخيص آن    
ترين دليل آن  ها است كه مهم ار ناچيزي در برابر فرآيند يادگيري و انتقال فرهنگي انسانها نمونة بسي شود. البته شامپانزه هاي ديگر مي شامپانزه

  انتقال دهند. به خوبيتوانند صحبت كنند و تجربيات را  ها نمي تواند اين باشد كه شامپانزه مي
  

  با توجه به متن كدام گزينه درست است؟ - 40
  بينند. سالگي آموزش مي 15شوند و تا  ) مردم با فرهنگ متولد مي2  دارند. ها تفاوت ) همة مردم جوامع يكساني دارند و در سنت1
  شود. ) فرهنگ در طول مدت زندگي كسب مي4  سازي مختص جوامع بشري است. ) فرهنگ3

  توان دريافت كه . . .  از متن مي - 41
 گيرد. صورت مي سالگي 15) انتقال فرهنگي فقط تا سن 2  خواهد. ) يادگيري فرهنگ زمان دراز و طوالني نمي1
  ) بشر ظرفيت يادگيري بااليي دارد.4  آموزند. گذارند، فرهنگ را مي ترها احترام مي ) افراد زماني كه به بزرگ3

 ها . . .  ها نيستند زيرا آن گيرند شبيه انسان ها در ميزان چيزي كه ياد مي شامپانزه - 42
  وانند با هم ارتباط برقرار كنند.ت ) نمي2  توانند اطالعات را به نسل بعدي منتقل كنند. ) نمي1
  ) باهوش نيستند.4  تجربيات را انتقال دهند. خوبي به توانند  ) نمي3

 هم رديف كدام عبارت است؟» شه تو كوچه ما هم عروسي مي«المثلي  عبارت ضرب - 43
  رسه رسه، آدم به آدم مي نمي هبه كو ه) كو2    شمرن ) جوجه رو آخر پاييز مي1
  ) زدي ضربتي، ضربتي نوش كن4    تر فش بيش) هر كه بامش بيش بر3

روز را با خودش ببرد در نتيجه توريست مجبور است از يكي  4تواند غذاي  هاي تالش عبور كند. هر فرد مي روز از كوه 6ست قصد دارد در ييك تور - 44
قـدر   هزار تومان باشد، اين توريست بايـد چـه   100 (چه رفت و چه برگشت) هر روز يك باربر ةاز روستاهاي اطرافش باربر استخدام كند. اگر هزين

 كند) ها بگذرد و هم باربرها سالم به روستا باز گردند؟ (توريست خود نيز در بردن بارها كمك مي هزينه كند تا هم خودش از كوه
  هزار تومان 700) 4  هزار تومان 600) 3  هزار تومان 500) 2  هزار تومان 400) 1

 ة . . . رابطة مكعب با مربع مثل رابط - 45
  ) دايره با مخروط4  ) مثلث با هرم3  ) كره با دايره2  ) مستطيل با منشور1

  ؟كدام استدرست جمالت زير  ترتيب - 46
 هاي بدن كشيده شده است. هاي عصبي از دستگاه عصبي مركزي به همة بخش الف) رشته

  ب) دستگاه عصبي مركز اصلي كنترل اعمال بدن است.
  كند. ثل قدم زدن و اعمال غيرارادي مثل تنفس را كنترل ميج) دستگاه عصبي اعمال ارادي م

  شود. هاي عصبي تشكيل مي اي از رشته د) اين دستگاه از دو بخش دستگاه عصبي مركزي و شبكه
  ج -د  -الف  -) ب 4  ج -الف  -د  -) ب 3  ج –ب  -د  -) الف 2  الف -ب  -د  -) ج 1

 ؟گذاري كرد مثلي كه زير آن خط كشيده شده است، جايتوان به جاي  زير، كدام گزينه را مي در عبارت - 47

 »به صحراي كربال زد!با محسن پرسيدم. آرش ابتدا كمي اخم كرد و سپس  شاز آرش دربارة اشتباهش در نحوة رفتار«
  از طاقچه پريد به باغچه )2  بست. رفت جارو به دمش مي موش تو سوراخ نمي )1
 ابرويش را درست كند، چشمش را درآورد. آمد) 4    .دست پيش را گرفت پس نيفتد )3
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دانيم كه او از گل قرمـز شـروع    مي نشيند. ايم. يك زنبورعسل روي هر گل دقيقاً يكبار مي سفيد گذاشته و در يك گلدان چهار گل قرمز، آبي، زرد - 48
 ها بنشيند؟ گلتواند روي همة  پرد. اين زنبورعسل به چند حالت مي كند و مستقيم از گل زرد به گل سفيد نمي مي

1( 4  2( 3  3( 2  4 (1  
 كدام گزينه است؟» اش خورند براي هسته زردآلو را مي«م عبارت مفهو - 49

  بهره بردن كامل از هر چيز) 2  دهند اش انجام مي هر كاري را براي نتيجه) 1
  درون مهمتر از بيرون) 4    ها توجه به خواص دارويي خوردني) 3

 در كدام گزينه آمده است؟» ويدن و گسستنرفتن و نشستن به كه د«مفهوم عبارت  - 50
  آرامش داشتن در انجام كار) 2  آهسته و پيوسته بدتر از گهي تند و گهي خسته) 1
 تكاپو بسيار در انجام كار) 4    نكوهش ورزش كردن) 3
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 آید پاسخ دهید.  هایی که در پی می زیر را بخوانید و به پرسشآیات 

الَِحاِت ِيف َجنَّاِت النَِّعيمِ الُْملُْك يَْوَمِئٍذ لِلَِّه يَْحكُُم بَيْنَ ﴿  ٥٦﴾ ُهْم َفالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

بُوا ِبآيَاتِنَا َفأُولَِٰئَك لَُهْم َعَذاٌب ُمِه�ٌ ﴿  ٥٧﴾ َوالَِّذيَن كََفُروا َوكَذَّ

 ٥٨الرَّازِِقَ�﴾  َخْ�ُ  لَُهوَ  اللَّهَ  َوإِنَّ ُه ِرزًْقا َحَسنًا َهاَجُروا ِيف َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ ُقِتلُوا أَْو َماتُوا لََ�ْزَُقنَُّهُم اللَّ  َوالَِّذينَ ﴿

 قرابت معنایی دارد؟ »الرَّازِِق�َ  َخْ�ُ «کدام بیت با عبارت  -51

 (محکم) اصمة در بن چاهی به زیر صخر/  حاجت موري به علم غیب بداند) 1

 بر اعضا حمد و ثنا می کند که موي/  خود نه زبان در دهان عارف مدهوش) 2

 ما نتوانیم حق حمد تو گفتن / با همه کرّوبیانِ عالمِ باال) 3

 کی رسد آنجا (خیال) ور نه کمال تو وهم/  سعدي از آن جا که فهم اوست سخن گفت) 4

 کند؟ مفهوم آیات باال را کدام گزینه بهتر بیان می -52

 ) تبشیر و انذار2  ) قضا و قدر1

 ) خلق و ابداع4  ) صبر و تعجیل3

 شود؟  ، چه چیزي برداشت می» الرَّاِحم�َ   أَْرَحمُ  ُهوَ  وَ  َحاِفظاً  َخْ�ٌ   َفاللَّهُ «عبارت  از -53

 کنند و نسبت به یکدیگر مهربانند، بهترین حافظ و نگهبان است.   ) خداوند براي آن بندگانی که کارهاي نیک می1

 بانان، خداوند است.  ترین مهر )  بهترین بندگان خداوند آنانند که باور دارند مهربان2

 ) حفاظت و حراست خداوند از بندگان، برخاسته از رحمت گستردة اوست.3

 اي را دوست داشته باشد یا نداشته باشد، محافظ اوست.   که بنده ) خداوند فارغ از آن4

 آورد؟  کند، شکر کدام نعمت را به جا می پزشکی که دلسوزانه به بیماران خدمت می -54

 چشم و زبان )2  ) علم و دانش1

 ) اموال و دارایی4  ) سالمتی جسم3

نماز را در رکعت » تشّهد«حسین نیز بخش ». الله ُسبحان«سه بار گفت   در نماز،» ُسبحاَن ربّی االعلی و ِبَحمده«محمود در نمازش به جاي ذکر  -55

 پایانی، به اشتباه دو بار انجام داد. نماز این دو چه حکمی دارد؟

   ) هر دو باطل است.1

 ) نماز محمود باطل و نماز حسین صحیح است.  2

 ) نماز محمود صحیح و نماز حسین باطل است.3

 ) هر دو صحیح است.4

 هاي آسمان قرآن و پیامهاي  سؤال
 

 هاي آسمان قرآن و پیام
 کل کتاب

 دقیقه 5
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 اي آمده است؟ براي واژه نادرستدر کدام گزینه معنایی  -56

 ) کوشا: ساعی، تالشگر ـ عین: شبح، مانند1

 ) قریب: نزدیک، حدود ـ قوت: نیرو، توان2

 ها، علوم دنیا ـ معارف: دانش) گیتی: جهان، 3

 کار ـ نصیب: بهره، قسمت ) موذي: آزاردهنده، نیرنگ4

 هاي امالیی کدام دو عبارت یکسان است؟  نادرستیتعداد  -57

 الف) اسکندر در اسناي سفر به شهري رسید که مدت حیاط صاحبان غبور آن اندك بود. 

 صر پوشاندند و مقتدایی خود را ثابت کردند.ب) ادبا و عرفاي ایرانی حقایق اسالمی را جامع شعر و ن

 داد در حضور او از کسی بدگویی کنند. ج) ایشان در تنهایی سیمایی محذون و متفکّر داشت و اجازه نمی

 د) سر بر ضریح گذاشت و شفاي مادرش را از کصالتی که دچار شده بود، از خداوند خواست. 

 ) الف، ج2  ) الف، ب1

 ) ج، د4  ) ب، د3

 ؟ شود نمیدیده » مفعول«کدام مصراع نقش دستوري در  -58

 ) نیست گوینده زین قیاس خجل2  ) جهان جمله فروغ روي حق دان1

 ) از خدا جوییم توفیق ادب4  روم بشنو صداي پاي من ) می3

 شدة بعدي پاسخ دهید. الشّعراي بهار بخوانید و به دو پرسش مطرح * ابیات زیر را از ملک
 

 مرواریـدي از دریـاي عقـل    شعر دانی چیسـت  1 
 

 شاعر آن افسونگري کاین طرفه مروارید سفت 
 

 صنعت و سجع و قوافی هست نظم و نیست شعر 2 
 

 اي بسا ناظم که نظمش نیست الّا حـرف مفـت   
 

 شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشـد ز لـب   3 
 

 ها نشـیند هـر کجـا گوشـی شـنفت      باز در دل 
 

 مر خود نظمی نساختاي بسا شاعر که او در ع 4 
 

 وي بسا ناظم که او در عمر خود شعري نگفـت  
 

 آرایۀ تشبیه در کدام بیت واضح است؟  -59

 ) بیت دوم2  ) بیت اول1

 بیت چهارم  )4  ) بیت سوم3

 است؟ » شعر«طبق ابیات باال، کدام عبارت زیر  -60

 هاست. کم زمان چیدن میوه کماند.  شود. امروز ابرها در آسمان پراکنده اي قطع نمی ) صداي هیچ حشره1

 آیند.  فهمند، به سطح آب می هاي بزرگ و کوچک درون رود براي یافتن غذایی که هرگز میزان آن را نمی ) ماهی2

 کند.   ها، و گیسوانت آرایش خورشید را خجل می آیی، همچون نسیمی از دل کوه و همچون رودي از میان برف ) تو می3

 افتد.   رسد، از درخت می اند یا نه، به زیر درخت نگاه کن. توت که می ها رسیده وتخواهی بفهمی ت اگر می  )4

 فارسیهاي  سؤال

 فارسی
 کل کتاب

 

 دقیقه 5
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 محتوایی دارد؟ نادرستیمتن زیر  کدام بخش مشخّص شدة -61

، ایـن  در کشـورهاي صـنعتی  کنـد.   ازاي هر کارمند در سال بیش از بیست خـودرو تولیـد مـی    به هر شرکت خودروسازيبه شکل میانگین، «

، چند سال پس از تولید، ارزش خود را تا حـدود زیـادي از دسـت    خدماتی ارزشمند هستندهاي خودروسازي که  لیديِ شرکتخودروهاي تو

 »شوند. ها می به سرعت جایگزین آن تر محصوالت پیشرفتهدهند، چرا که  می

  بخش دوم  )2  ) بخش نخست  1

 ) بخش چهارم4  ) بخش سوم3

 محتوایی دارد؟ ینادرستمتن زیر  کدام بخش مشخّص شدة -62

کنـد   اي کـه احسـاس مـی    هاي آن کاال را بنویسند. تولیدکننـده  کاالها، اطّالعات و ویژگی برچسبروي  موظّفنددر کشور ما تولیدکنندگان «

ه کاال از دهد ک نشان استاندارد ایران را روي کاالي خود نصب کند. این نشان، به خریدار اطمینان می تواند خود میکاالیش استاندارد است، 

 »است. برخوردارکیفیت مطلوبی 

 بخش دوم  )2  ) بخش نخست  1

 ) بخش چهارم4  ) بخش سوم3

 دهد؟ رو چه چیزي را نشان می تصویر روبه -63

 هاي نادرست انسانی در تخریب محیط زیست   ) فعالیت1

 بانان براي حفظ محیط زیست هاي محیط ) تالش2

 هاي جانوري در یک منطقه ) تنوع گونه3

 ها بردن از زیبایی ) لزوم تفکّر در آفرینش و لذّت4

 آید؟  از حکایت زیر برمی عبارت کدام -64

گویند فرزندي ندارد، در جـوانی کـار    پرسد. می کند. از حال او می اي از خیابان گدایی می  بیند که نابیناست و گوشه امام علی (ع) پیرمردي نصرانی را می«

المال براي  دهد از بیت کند و دستور می بود، تعجب می ، به این حال افتاده است. امام علی (ع) از رفتاري که با پیرمرد شده کرده و اکنون که ناتوان شده می

 »او مستمري در نظر بگیرند.

ر هنگـام پیـري نـاتوان    و د  هاي نژادي لزوماً عامل تبعیض نیست و مراقبت از کسی که در جوانی به جامعـه خـدمت کـرده    در نظر امام علی (ع) تفاوت  )1

 ي حکومت و اجتماع است.   است بر عهده شده

و در هنگـام پیـري نـاتوان      هاي عقیدتی لزوماً عامل تبعیض نیست و مراقبت از کسی که در جوانی به جامعه خـدمت کـرده   ) در نظر امام علی (ع) تفاوت2

 ي حکومت و اجتماع است. است بر عهده شده

 ي خود فرد است.    ي مراقبت از خود در جامعه، تنها بر عهده هاي عقیدتی عامل تبعیض است و وظیفه اوت) در نظر امام علی (ع) تف3

 ي خود فرد است.    ي مراقبت از خود در جامعه، تنها بر عهده هاي نژادي عامل تبعیض است و وظیفه در نظر امام علی (ع) تفاوت  )4

شود. مقیاس نقشـه تقریبـاً کـدام     متر نمایش داده می میلی 144اي به طول  لومتر، در نقشهعصر تهران با طول تقریبیِ هجده کی ولی خیابان -65

  است؟

 هزاروپانصد ) یک به دوازده2  هزار وپنج ) یک به صدوبیست1

 وپنجاه ) یک به هزارودویست4    وپنج ) یک به صدوبیست3

 اعیمطالعات اجتمهاي  سؤال
 

 مطالعات اجتماعی
 کل کتاب

 دقیقه 5
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A،2جرم جسم  -66
3

B،3حجم جسم و  Bبرابر جرم جسم  
4

چند برابـر   Aاست. چگالی جسم  Aبرابر حجم جسم  

برابـر   Aمترمکعب باشد، حجم چند گرم از جسـم   گرم بر سانتی B ،6است؟ و اگر چگالی جسم  Bچگالی جسم 
 مترمکعب) گرم بر سانتی 2: پالستیکگرم از پالستیک است؟ (چگالی  6حجم 

1(−
112
2

 2(/ −4 5 1 3(−
19
2

 4(−24 2 

V را با سرعت Aاند. مطابق شکل گوي  در یک ارتفاع برابر از سطح زمین قرارگرفته Cو  A ،Bسه گوي هم جرم  -67


در راستاي قائم بـه   
V را با سرعت B سمت باال، گوي



کنـیم. اگـر انـدازة سـرعت      را نیز بدون سرعت اولیه رها می Cدر راستاي قائم به سمت پایین و گوي  
ي انـدازة سـرعت    بنامیم، کدام گزینه در خصوص مقایسـه  VC و VA، VBرا در لحظۀ رسیدن به زمین به ترتیب Cو  A ،Bهاي  گوي
دانیم که انرژي  نظر گردد. ضمناً می ها صرف ي برخورد با زمین درست است؟ (از اتالف انرژي، نیروهاي مقاوم و ابعاد گوي ها در لحظه  گوي

 جنبشی یک جسم به جرم و سرعت حرکت آن جسم بستگی دارد.)

1(V V VA B C> > 

2( V V VB A C> > 

3( V V VA B C= > 

4( V V VA B C= =   

 ؟نیستدر کدام گزینه نمودار نشان داده شده از نظر علمی درست  -68

1 ( 2 ( 

3 ( 4 ( 

 است؟ نادرستچند مورد از موارد زیر  -69
 نزن است. ك سازندة چدن و فوالد زنگالف) نیکل، تنها جزء مشتر

 شود. همین دلیل، سیارة زمین از فضا به رنگ آبی دیده می شوند و به ها شامل می کره را دریاها و اقیانوس درصد حجم آب 75ب) حدود 
 تر است. ینی بیشهاي زیرزم هاي سطحی نسبت به آب هاي میکروبی همانند مقدار امالح معدنی محلول در آب، در آب ج) میزان آلودگی

 کار انجام داده است. J 1000دهد،  متر افقی روي سطح زمین هل می 50نیوتن،  40نیوتونی را با نیروي  20د) شخصی که یک جعبۀ 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

شـود.   نیـرو وارد مـی  گیرد، از طرف میدان مغناطیسی به آن سـیم،   هنگامی که یک سیم حامل جریان الکتریکی در یک میدان مغناطیسی قرار می -70
) Bطوري که میدان مغناطیسـی (  دست آوردن جهت نیروي وارده، اگر چهار انگشت دست راست، در جهت جریان الکتریکی قرار گیرند، به براي به

     دهد. مثالً:  انگشت شست جهت نیروي وارده را نشان می از کف دست خارج شود، 

درستی  نشان دهیم، کدام گزینه به صورت و بردار عمود و خارج شده از صفحه را به⊗صورت هحال اگر بردار عمود و وارد بر صفحه را ب
 نشان داده نشده است؟

1 ( 2 ( 3 ( 4 (
 

 علومهاي  سؤال
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 14: ۀصفح )اول متوسطه ةدور( هفتمپایۀ  »1399خرداد  2«آزمون جامع ـ 
 

 

  
 

 

ز ضـرب و تقسـیم و   توان ساخت؟ فقـط اسـتفاده ا   با استفاده از چهارتا رقم یک، چند عدد طبیعی مختلف می -71

جمع و تفریق و توان و رادیکال و به هر تعداد مجـاز اسـت. نوشـتن اعـداد کنـار هـم نیـز مجـاز اسـت. مـثالً:          

  

1 (11  2 (17 

3 (16  4 (14 

هسـتند. اگـر مجمـوع     و هـاي  خـط  ترتیب وسط پاره به و ضلعی منتظم داده شده، نقاطدر -72

قـدر   ضـلعی منـتظم چـه   باشـد، مسـاحت   برابر با و هاي دو چهارضلعی مساحت

 ضلعی است. محل برخورد قطرهاي است؟

1(   2(  

3(   4(  

  خواهیم بدون دیدن خودکارها، از کیسه هاي آبی، قرمز و سبز وجود دارد. می خودکار به رنگ 45اي  در کیسه -73

ایم؟  خودکار سبز خارج کرده 5خودکار خارج کنیم، حداقل چند خودکار خارج کنیم تا مطمئن شویم که حتما 

 از هر رنگ به تعداد مساوي خودکار در کیسه وجود دارد.

1( 5  2 (15 

3 (35  4 (45 

در » حرکـت طـولی   2حرکت عرضـی و  3«شروع به حرکت کرده و در هر بار  طۀیک مورچه از نق -74

بار تکرار این حرکت، عدد طول نقطۀ نهایی چند درصد عدد عرض نقطۀ  220دهد. پس از  جهت منفی انجام می

 نهایی آن است؟

1( %73  2( %61 

3( %66  4 (%67 

 تر از رقم یکان است؟ کوچکدر چند عدد دورقمی، رقم دهگان  -75

1( 10  2 (36 

3 (50  4 (91 
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