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3:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه اسفند 6آزمون - )5( ي پروژه

  

)نگاه به گذشته( .نيستندخانواده  اي هست كه با هم هم واژه جفت. . . ي  در گزينه - 1
طبع: طبيعت )4  رضايت: راضي) 3  مسعود: سعادت) 2  سرود: درس) 1

است؟ معنا شده نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 2
خوشايند: دالويز) 4  پيرزن: عجوز) 3  اي نازك پارچه: عبير) 2  انجمن: محفل) 1

اماليي هست؟ نادرستيهاي كدام گزينه  تركيب در - 3
قطعات صنعتي/ تالوت آيات ) 2  صبر و طاقت/ سختي و فقر  )1
قرائت قرآن/ تحصين و تشويق ) 4  پژوهشگر صالح/ مقام معظّم ) 3

اماليي دارد؟ نادرستيمتن زير چند  - 4
هاي چوب«: پاسخ داد. اوند خانه از بحر مرمت آن سخن بگشادبه خد. داد هاي سقف بسيار صدا مي چوب. شخصي خانه به كرايه گرفته بود«

»».ترسم به سجود بيانجامد نيك است اما مي«: گفت» .كنند سقف، زكر خداي مي
چهار تا) 4  تا سه) 3  تا دو) 2  يكي )1

شود؟ كدام گزينه نام كتابي از شخصي است كه در عبارت زير شرح داده مي - 5
هاي ديني و نشر و گسترش تعاليم مذهبي خود سره در خدمت انديشه وي قدرت شعري را يك. رن پنجم استران در قياز شاعران بزرگ ا«

».درآورد و از مدح و ستايش شاهان خودداري كرد
االسرار مخزن) 4  مثنوي معنوي) 3  شاهنامه) 2  سفرنامه) 1

د؟ندار» مسند«هاي زير نقش دستوري  واژه در مصراعدو كدام  - 6
و من شمع خلوت سحرم يصبحتو همچو ) الف
زار شود تربتم چو درگذرم بنفشه) ب

زار سحر، بنفشه) 4  تو، تربت) 3  زار شمع، بنفشه) 2  صبح، تربت) 1
ترتيب كدام است؟ در ابيات زير به» رميدن«و » پريدن«هاي  نقش دستوري واژه - 7

پرواز كن و پريدن آموز/ اي مرغك خرد، ز آشيانه  «
»رام از چه شدي؟ رميدن آموز/ نه شود زما رام تو نمي

مفعول، مفعول) 4  مفعول  نهاد،) 3  نهاد، نهاد) 2  مفعول، نهاد) 1
، بـه»دادم يآن مـ   كاش صد جان دگر بر سر/  ديرقص يو جان م يروز كه دل برد آن ادي«هاي بيت  زمان افعال انتهاي مصراع - 8

ترتيب كدام است؟
حال، حال )4  گذشته  گذشته،) 3  حال، گذشته) 2  گذشته، حال) 1

؟نداردمفهومي مشابه با بيت زير وجود  ،در بيت كدام گزينه - 9
»كار بد و نيك چو كوه و صداست/ هرچه كني كشت همان بدروي «

در او عمر ما آب و ما كشت اوي/ و بوي  جهان كشتزاريست بد رنگ ) 1
كار كه كشت هر كسي آن درود عاقبت/ من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را باش ) 2
كاري به داس دهر همان بدروي كه مي/ بدي مكن كه در اين كشتراز زودزوال ) 3
هر نكته كه گفتند، همان نكته شنيدند/ هر دست كه دادند از آن دست گرفتند ) 4

اي كلّي كدام بيت به عبارت زير نزديك است؟نمع -10
»صحبت مردانت از مردان كند/ نار خندان باغ را خندان كند «

ديبال بگردد و كام هزارساله برآ/  صبر هست در غم طوفان يگرت چو نوح نب )1
تش گم شدوخاندان نب/ ر نوح با بدان بنشست پس) 2
پسر كم نشود يِخواره ت نوح بعزّ/  زديدر چنان وقت كه طوفان بال برخ) 3
ور به مثل نوح شد آبش برد/  هر كه به طوفان تو خوابش برد )4

فارسيهاي  سؤال
  

:فارسي
96ي  تا صفحه 79 ي صفحه

:هاي نوشتاري مهارت
66ي  تا صفحه 57 ي صفحه

دقيقه 10



  4:  ي صفحهسطهي اول متو ه ي هفتم دور پايه  اسفند 6آزمون  -)5( ي پروژه

، سبعة،. . .، أربعة، خمسة، . . . واحد، اثنان، «ترتيب مناسب است؟  گزينه براي جاهاي خالي، بهكدام  -11
)نگاه به گذشته(»، اثناعشر. . . ، عشرة، . . . ثمانية، 

ثالث، تسعة، ستّة، أحدعشَرَ )1
ثالثة، تاسعة، سادسة، أحدعشرة )2
ثالثة، ستّة، تسعة، واحدعشَرَ )3
ستّة، تسعة، أحدعشرثالثة،  )4

ي صحيح عبارت زير كدام است؟ ترجمه -12
:».اً واحداًناتوق فساشتريت من السالمالبس رخيصة و أنا مة قيكانت «

.قيمت لباس ارزان بود و من هم از بازار يك شلوار خريدم )1
.ام خريده پيراهن زنانهو من از بازار يك  ها بسيار ارزان است هاي لباس قيمت )2
.هايي ارزان بود و من يك پيراهن خريدم در بازار لباس )3
.خريدم پيراهن زنانهها ارزان بود و من از بازار يك  قيمت لباس )4

؟است  نشدهكدام عبارت درست ترجمه  -13
.اند جا نشسته ام آن خانواده. آن پدربزرگم و اين مادربزرگم است: ».اُسرتي جالسون هناك. ذلك جدي و هذه جدتي« )1
.نگاه كردن در صورت پدر و مادر عبادت است: ».ر في وجه الوالدين عبادةالنّظ« )2
.هاي پدرم را شستم هاي خودم و لباس من لباس: ».أنا غسلت مالبسي و مالبس أبي« )3
.ار گرفتمپيراهن را از كجا گرفتي؟ از باز ، آناي مسافر: »أيها المسافر من أين أخذت قميصك؟ أخذتُه من السوق؟« )4

؟است درستي ترجمه شده كدام عبارت به -14
.ي زمين خواندي تو دو سيب خوردي و كتابي مفيد درباره: ».تفّاحتين و قرأت كتاباً مفيداً حول األرض لتأنت أك« )1
.هتل در انتهاي اين خيابان است: ».ارعفُندقنا في نهاية هذا الشّ« )2
.همراه دوستانم به اين باغ زيبا رفتم به: ».ان الجميلذهبت مع أصدقائي إلي ذلك البست« )3
هاي مردانه در سمت چپ كتابخانه در سمت راست و بازار لباس: ».سارسائية علي الينّالمالبس الالمكتبة علي اليمين و سوق « )4

.است
؟است ترتيب درست آمده كه زيرشان خط كشيده شده، در كدام گزينه به هايي هي كلم ترجمه -15

».علَم إيران رفعتيا صديقي؟  رفَعتماذا «
باال بردم -باال بردي )2    باال بردم -باال برد )1
باال برد -باال بردي )4  باال بردي -باال بردم )3

؟زير است هاي هيك از كلم توضيح كدام» بين شخصين مكال« -16
ألف )4  حوار )3  غالية )2  عباءة )1

؟است در كدام گزينه درست آمده» مشهد؟ أنتما في كم يوماً«پاسخ سؤال  -17
.أسبوعاً واحداً )2  .ارعفي نهاية هذا الشّ )1
.أنتما صديقتان )4    .نحن جالسات هنا )3

».من سعدي أشعاراً. . . . ماذا قرأت؟ «؟كدام فعل مناسب جاي خالي است -18
1( 2  قرأت( 3   قرأت( 4  قرأت( كتبت

؟نيست خالي مناسب  براي جاي  كدام كلمه -19
)أنا. (من إيران. . . . من أين أنت؟  )2  )دكوح(؟ . . . . .ذهبت  أ )1
  )صديقتَك. . . . . (أنت ذكرت  )4  )اسمه. (محمد. . . .  ما اسم هذا الولَد؟  )3

است؟ ناهماهنگكدام كلمه با بقيه  -20
كُتُب) 4  تَمارين) 3  ارأحج) 2  جوال) 1

  
عربي

46ي  تا صفحه 37ي صفحه

دقيقه 10 عربيهاي  سؤال



5:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه اسفند 6آزمون - )5( ي پروژه

  
 )هاي آسمان پيام(
)نگاه به گذشته(است؟  نادرستكدام عبارت  -21

.خداوند ايثارگران را در قرآن ستايش كرده است) 1

.چه دوست دارند، عامل رسيدن به نيكي راستين است انفاق بندگان از آن) 2

.دهد خداوند كار نيك را با چيزي بهتر از آن پاداش مي) 3

.شمارد رست و مقدم بر شناخت خود از ايشان ميخداوند كراهت مؤمنان را بر انجام كارها، د) 4

فرمايد؟ ي نماز دقيقاً چه مي ي عنكبوت درباره وپنجم سوره ي چهل خداوند در آيه -22

»مِ وأَق	ّالة ّالةَ  إِنَّالصپا دار، همانا نماز  و نماز را به« :»...الص...«

.دارد ها بازمي از گناهان و زشتي) 1

.ستون دين است  )2

.ترين مسير به سمت خداوند است مستقيم) 3

.خواند بندگان را به نيكي و درستي مي) 4

نماز اين دو چه حكمي دارد؟. حسين نيز درست نيت نكرده بود. محمود فراموش كرد قنوت نمازش را بخواند -23

.هر دو باطل است) 1

.نماز محمود باطل و نماز حسين صحيح است) 2

.هر دو صحيح است) 3

.نماز محمود صحيح و نماز حسين باطل است) 4

ها ريخته شده است كدام است؟ ي خون در آنا حكم آبِ ليوان و آب دريا كه قطره -24

.هر دو نجس است) 1

.آب ليوان پاك و آب دريا نجس است) 2

.هر دو پاك است) 3

.آب ليوان نجس و آب دريا پاك است) 4

؟نيستكدام گزينه جزء اين شروط . چهار شرطي نجاسات است، به  كننده زمين پاك -25

 .خود زمين خيس باشد) 1

.عين نجاست با راه رفتن روي زمين كامالً برطرف شود )2

.زار، موكت يا فرش نباشد زمين سبزه) 3

.خود زمين پاك باشد )4

عموميهاي سؤال

هاي آسمان  پيام
116 ي ا صفحهت 99ي  صفحه

اجتماعي مطالعات
91 ي صفحه تا 71 ي صفحه

دقيقه 10
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)مطالعات اجتماعي(

است؟ نادرستكدام عبارت  -26

.بودي خاك استها در خاك، از عوامل نا دفن زباله) 1

.شوند ها مي هاي قابل كشت، باعث نابودي آن ها گاه با ساخت جاده روي زمين انسان) 2

.عوامل تقويت آن است درپي خاك، يكي از كشت پي) 3

.شود خاك در اثر باد و باران به راحتي شسته شود ها موجب مي قطع درختان و كندن بوته) 4

.است.  . .ي  كم است و بين نهادهاي حكومتي، حفاظت از خاك در ايران برعهده.  . .به دليل ايران .  . .هوموس خاك در مناطق  -27

وزارت راه و شهرسازي/ سرماي هوا / ي درياي خزر  جلگه) 1

خيزداريبها، مراتع و آ سازمان جنگل/ خشكي هوا و كمبود بارندگي / مركزي ايران   )2

خيزداريبها، مراتع و آ مان جنگلساز/ سرماي هوا / ي درياي خزر  جلگه) 3

وزارت راه و شهرسازي/ خشكي هوا و كمبود بارندگي / مركزي ايران ) 4

هستند؟كدام موارد به ترتيب » گرگان«و رود » قم«، رود »سفيدرود«ي آبريز  حوضه -28

داخلي/ خزر / خزر ) 1

خزر/ داخلي / خزر ) 2

داخلي/  خزر / فارس و درياي عمان  خليج) 3

خزر/ داخلي / فارس و درياي عمان  خليج) 4

جمعيت بااليي را به خود جذب كرده است؟ ،ي ايران به دليل داشتن معادن و ذخاير كدام منطقه -29

هاي البرز و زاگرس كوهپايه) 1

دشت كوير) 2

ي خوزستان ناحيه) 3

ي شهري تهران منطقه) 4

نفـر در 45تـي ايـران حـدوداً    رو، به فرض اگر تـراكم جمعي  ي روبه با توجه به نقشه -30

كيلومترمربع باشد، مساحت آن حدوداً چند كيلومترمربع است؟

1( 17000  2( 33750000  

3( 1700000  4( 3375000 



7:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه اسفند 6آزمون - )5( ي پروژه

مناسـب تكميـل هـاي  كلمهالي را با هاي سال، جاهاي خ با توجه به ترتيب ماه -31
)نگاه به گذشته( .كنيد

. . . , May, . . . 
1) March- February 2) June- July
3) April- June 4) November- April

از نظرمعني كدام است؟ ناهماهنگ ي كلمه -32
1) father 2) mother 3) aunt 4) friend

.را كامل كنيد زير ي مكالمه -33
A:..........................? 
B:She is a housewife. 
1) How old is your mother
2) Is that your English teacher
3) What’s your mother’s job
4) When is her birthday

است؟ نادرستي كدام واژه  ديكته -34
1) dentist(دندانپزشك) 2) nurse(پرستار) 
3) manteau(مانتو) 4) gloaves(دستكش)

طور كامل صحيح است؟ هزير دركدام گزينه ب هاي كلمهمعادل انگليسي  -35
نقاش-كمربند-كاله-پيراهن

1) suit-cap-red-baker 2) shirt-cap-belt-painter
3) suit-cap-belt-waiter 4) shirt-belt-sweater-pilot

.)ترتيب حروف درنظرگرفته شود(گردد؟ ناقص زير باحروف كدام گزينه تكميل مي هاي كلمهي  ديكته -36
A:en-in--r    ( مهندس) 
B:p-li-eman  (  پليسمأمور ) 

1) A:g,e,a 2) A:g,e,e
B:a,s B:o,c

3) A:j,e,a 4) A:j,e,e
B:o,s B:o,c

37- Your mother’s son is your. . . . 
1) brother 2) daughter
3) uncle 4) husband

كدام واژه صحيح است؟ ي ترجمه -38
1) gray: اي قهوه  2) brown:مشكي 
3) yellow: زرد 4) pants:صورتي                   

39-  Both men and women . . . boots. 
1) wear 2) help
3) sit 4) tell

كدام است؟)سيما ظاهر و(انگليسي معادل  ي اژهصحيح و ي ديكته -40
1) appereanse 2) appeerance
3) appearance 4) apearense

انگليسيزبان  هاي سؤال
  

انگليسيزبان 
Student Book :31ي  تا صفحه 22ي  صفحه
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41- a نگاه به گذشته(عددي طبيعي است، حاصل عبارت زير همواره كدام است؟(
[a, a]

?
(a, a)


2
2

1( 1  2( 2  3( 4  4( a2
)به گذشته نگاه(حاصل عبارت زير كدام است؟  -42

( , ) [ , ] ? 35 56 35 56
1( 1860  2( 1960  3( 2040  4( 2100 

متـر مكعـب 300متر و حجم آب داخل آن  6يك استخر مكعب مستطيل شكل درون ارتفاع آب  -43
،و كـامالً در آب فـرو رود  متر مكعـب را داخـل اسـتخر بينـدازيم      25اگر يك جسم به حجم . است

.)متر است 7عمق استخر (؟آيد ال ميمتر با ارتفاع آب چند سانتي
1( 30  2( 50  3( 300  4( 100 

دليـل بعـد از چنـد روز بـه   . ايـم  متر حفـر كـرده   2 ي دهانهقطر متر و  60به عمق اي  استوانهچاهي  -44
چاه چنـد مكعـب مسـتطيل داخلهاي ريخته شده  با خاك. است پرشدهدرصد حجم چاه  20ريزش، 

)؟توان درست كرد ميمتر  سانتي 2و  3،2با اضالع  ) 3  
1(000/000/3  2( 000/000/4  3( 000/000/6  4( 000/000/5  

از حجم اوليـه،را چهار برابر كنيم، چند درصد  اي را سه برابر و ارتفاع آن استوانه ي اگر شعاع قاعده -45
؟شود اضافه ميبه حجم آن 

1( 3600  2( 3500  3( 3800  4( 2400 
واحـد 35اي به شـكل زيـر اسـت برابـر      الزاويه ي قائم ي آن ذوزنقه حجم منشوري كه قاعدهنصف  -46

؟اين منشور چند واحد استارتفاع . مكعب است

1( 2  2( 1  

3( 1
2  4( 1

4
ـ  داريم كـه متر  2و  4 ،3حوضي به شكل مكعب مستطيل به ابعاد  -47 چنـد. اسـت آب ث آن پـر از  ثل

از پر  ،شود از آن خارج ميمتر مكعب آب  4را با شير آبي كه در هر دقيقه  نآ كشد تا دقيقه طول مي
؟كنند آب

1( 4  2( 16
3( 8  4( 2 

متـر چنـد برابـر حجـم منشـور زيـر سانتي 5متر و ارتفاع  سانتي 6ي  اي به قطر قاعده حجم استوانه -48
؟است
1(2( 

4

3(
3  4( 3

4

 عادي هاي رياضي سؤال

م محاسباتمحل انجا

  
رياضي

75ي  تا صفحه 62 ي صفحه

دقيقه 30
 

.خ دهيدها پاس آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت رياضي عادي و موازي، فقط به يك سري از آن دانش
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؟حاصل عبارت زير كدام است -49

[ ,( , )] ?56 35 28

1( 28  2( 14  3( 7  4( 56 

 .خـورد  بار زنگ مي دقيقه يك 5ر بار و تلفن زهرا ه  دقيقه يك 3تلفن مريم هر اي فرضي،  در اداره -50

ي بـين فاصـله  .شود چراغ روي ميزشان نيز روشن مي ،دنهم زنگ بخور زمان با همدو تلفن كه زماني 

؟چند دقيقه است ،شود دفعات اول و چهارمي كه چراغ روشن مي

1( 10  2( 15  3( 30  4( 45   

نيـزگنجشـك   .ازد تا گم نشوداند روي زمين مي هويجي را در مسيرشبار  متر يك 6هر  يوشگخر -51

بار شانزدهمينپس از چند متر براي  .اندازد تا گم نشود همان مسير ميبار يك دانه در  متر يك 8هر 

حركـت بـه خرگـوش و گنجشـك از يـك نقطـه شـروع      (؟گيرند ديگر قرار مي و دانه كنار يك جهوي

).ندازندا را روي زمين مي  ي شروع هويچ و دانه و در همان نقطه اند كرده

1( 280  2( 120  3( 240  4( 360   

اگر حجـم ايـن .متر است سانتي 12و  10، 15ترتيب   طول و عرض و ارتفاع يك مكعب مستطيل به -52

مترمربع  است برابر باشد، نصف سانتي 75ي آن  حجم منشوري كه مساحت قاعده امكعب مستطيل ب

؟است متر چند سانتيارتفاع منشور 

1( 36  2( 24  3( 12  4( 50 

؟پهلو كدام است هاي جانبي در منشور سه ها و وجه اختالف تعداد يال -53

1( 4  2( 5  3( 6  4( 7   

تكه يخ مكعـب 100 ،سانتي متر 10و شعاع  متر  سانتي 30پارچي به شكل استوانه با ارتفاع درون  -54

ي شكل با اندازه 2 2 نسـبت. كنيم را با آب پرمي ي ظرف مانده يفضاي باقو  اندازيم ميمتر  سانتي2

)؟ است كدامحجم آب به حجم يخ  ) 3)شوند تبديل نمي همبه آب  وها  يخ(.

1( 75/9  2( 25/10  3( 11  4( 5/11 

خـواهيم مـي . متر پر از آب داريـم  15و ارتفاع  متر مربع 10 ي قاعدهسطح با  منشورييك مخزن  -55

باشـد كـه آب از نـدمتر حداقل ارتفاع اسـتوانه چ . متر منتقل كنيم 2اي به شعاع  استوانه را به آب آن

)؟استوانه سرريز نكند ) 3  

1( 8  2( 10  3( 5/12  4( 15 

محل انجام محاسبات
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[a,b]حاصل. هستندو متمايز اول  bو  aاعداد  -56

(a,b)
؟كدام است

1( b

a
  2( ab

3( a b4( توان تعيين كرد نمي

؟نيستكدام عبارت صحيح  -57

.دارد طبيعي ي شمارنده 2كم  هر عدد طبيعي دست )1

.برابر يك استدو عدد فرد متوالي م . م . ب  )2

.اشدبرابر يك ب تواند دو عدد زوج نميم . م . ب  )3

.برابر يك استدو عدد طبيعي متوالي م . م . ب  )4

؟هاي زير درست است چه تعداد از عبارت -58

bباشد،  bو  aم دو عدد .م.بxعدداگر  )الف

x

.عددي صحيح است 3

(n,n) )ب n

) )ج n, n) n2 6 2

.aشود يا  با عددي ديگر يا يك مي a) م.م.ب(عددي اول باشد،  aاگر  )د

1( 1  2( 2  

3( 3  4( 4 

تر است؟ها بزرگم اعداد ساير گزينه. م. م كدام دو عدد از ب.م.ب -59

12و  9) 102و  5) 1

72و  18) 534و  43) 3

؟حاصل عبارت زير، كدام است -60

?),( 6231  

1( 2   2( 62  

3( 31  4( 124  

محل انجام محاسبات
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61- a نگاه به گذشته(عددي طبيعي است، حاصل عبارت زير همواره كدام است؟(
[a, a]

?
(a, a)


2
2

1( 1  2( 2  3( 4  4( a2
)نگاه به گذشته(حاصل عبارت زير كدام است؟  -62

( , ) [ , ] ? 35 56 35 56
1( 1860  2( 1960  3( 2040  4( 2100 

بـههـر دو سـطل را خـالي كنـيم،      اي پيمانهاگر بخواهيم با . ليتر داريم 24و  18جايش دو سطل به گن -63
؟را پر و خالي كنيم پيمانه آنحداقل چند بار بايد   پر و خالي شود، هر بار پيمانه كامالًكه شكلي 
1( 6 2( 7   3( 3    4( 4 

؟حاصل عبارت مقابل كدام است -64
( , ) ?240144

1( 122( 48   3( 16    4( 6 

؟است نادرست  گزينه  كدام -65
.است 1 طبيعي دلخواه عليه مشترك هر دو عدد ترين مقسوم كوچك )1
.وجود نداردترين مضرب مشترك دو عدد  بزرگ )2
.تر است بزرگها  ، از هر دوي آنعليه مشترك هر دو عدد ترين مقسوم بزرگ )3
.استها  يا برابر با يكي از آنتر  ها بزرگ از هر دوي آنيا ، يزمتما ترين مضرب مشترك هر دو عدد كوچك )4

؟ي مقابل صحيح است رابطه xبراي هاي زير،  يك از گزينه ازاي كدام به -66
( ,x)

(x, )


56 442
1( 382( 28   3( 32    4( 42 

ون پخـشبـار كـارت    سـاعت يـك   36اي ديگـر هـر    بار و شبكه ساعت يك 24زيوني هر ياي تلو شبكه -67
، چند بار ديگر هر دوآنروز پس از شبانه  10كارتون پخش كنند تا   اكنون هر دو شبكه اگر هم. كنند مي

؟كنند كارتون پخش مي هم زمانشبكه 
1( 2 2( 3   3( 4    4( 5 

؟كدام است زيرحاصل عبارت  -68
[ , ]

?
( , )



18 24

3 48 36
1( 1 2( 2   3( 3    4( 4 

؟كدام است 4و  6رقمي دو عدد  تعداد مضارب مشترك دو -69
1( 8 2( 7   3( 9    4( 10 

موازي هاي رياضي سؤال

محل انجام محاسبات

رياضي
68ي  صفحه تا 62ي صفحه
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؟است نادرست  گزينه كدام -70
.دو عدد استآن م .م.ي ك م دو عدد شمارنده.م.ب )1
.ضرب دو عدد است م دو عدد برابر حاصل.م.م دو عدد يك باشد، ك.م.اگر ب )2
.م هر عددي با يك برابر يك است.م.ك )3
.تر است م دو عدد برابر عدد بزرگ.م.پذير باشد، ك يگر بخشاگر عددي بر عدد د )4

؟ضرب اين دو عدد كدام است حاصل. است 2ها  م آن.م.بو 18م دو عدد .م.ك -71
1( 72 2( 96   3( 36    4( 92 

فرض كنيم چيـزي محـدود اسـت كـه بتـوان تعـداد آن را(؟هاي زير صحيح است يك از گزينه كدام -72
.)شمرد
.محدود استطبيعي هر دو هاي يك عدد  و مضرب ها تعداد شمارنده )1
.نامحدود و تعداد مضارب آن محدود استطبيعي هاي يك عدد  تعداد شمارنده )2
.هاي يك عدد محدود و تعداد مضارب آن نامحدود است تعداد شمارنده )3
.نامحدود استهر دو طبيعي هاي يك عدد  ها و مضرب تعداد شمارنده )4

كدام است؟حاصل عبارت زير  -73
[ ,( , )] ?56 35 28

1( 28  2( 14  3( 7  4( 56 
 .خـورد  بار زنگ مي دقيقه يك 5بار و تلفن زهرا هر   دقيقه يك 3اي فرضي، تلفن مريم هر  در اداره -74

ي بـين فاصـله  .شود چراغ روي ميزشان نيز روشن مي ،زمان با هم زنگ بخورند زماني كه دو تلفن هم
چند دقيقه است؟ ،شود ارمي كه چراغ روشن ميدفعات اول و چه

1( 10  2( 15  3( 30  4( 45 
اندازد تا گم نشـود گنجشـك نيـز بار هويجي را در مسيرش روي زمين مي متر يك 6خرگوشي هر  -75

پس از چند متر براي شانزدهمين بار. اندازد تا گم نشود بار يك دانه در همان مسير مي متر يك 8هر 
حركـت خرگـوش و گنجشـك از يـك نقطـه شـروع بـه      (گيرنـد؟  ر يكديگر قرار ميهويج و دانه كنا

.)اندازند را روي زمين مي  ي شروع هويچ و دانه اند و در همان نقطه كرده
1( 280  2( 120  3( 240  4( 360 

[a,b]حاصل. هستندو متمايز اول  bو  aاعداد  -76

(a,b)
كدام است؟ 

1( b

a
  2( ab  3( a b  4( توان تعيين كرد نمي

؟نيستكدام عبارت صحيح  -77
.شمارنده طبيعي دارد 2كم  هر عدد طبيعي دست )1
.م دو عدد فرد متوالي برابر يك است. م . ب  )2
.باشدبرابر يك  تواند م دو عدد زوج نمي. م . ب  )3
.م دو عدد طبيعي متوالي برابر يك است. م . ب  )4

هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -78
bباشد،  bو  aم دو عدد .م.بxاگر عدد )الف

x

.عددي صحيح است3
(n,n) )ب n

) )ج n, n) n2 6 2
.aشود يا  با عددي ديگر يا يك مي a) م.م.ب(عددي اول باشد،  aاگر  )د
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4 

؟استيك از جفت اعداد زير يك  م كدام. م. ب -79
74و28)  4  65و26) 3  17و34) 2   25و42) 1

؟نيستها مساوي  حاصل كدام گزينه با بقيه گزينه -80
1(( , )40 322(( , , )72 48 16
3(( , )16 484(( , )24 32

محل انجام محاسبات
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)نگاه به گذشته(كدام گزينه تعريف صحيح آب كره است؟  -81
.ها ها و رودخانه درياچه درياها،  ها،  هاي مايع سطح زمين مانند اقيانوس تمام آب )1
.مين كه به صورت جامد، مايع و بخار استسطح و درون ز هاي موجود در اتمسفر،  مجموعه آب) 2
.گيرد هاي قابل آشاميدن كه مقدار بسيار قابل توجهي از سطح زمين را فرا مي تمام آب )3
.هايي كه مستقيماً توانايي تبديل به موارد قابل بارش را دارند تمامي آب) 4

بـه هـر دو يـك. ريـزيم  وي از دو نوع خاك متفاوت مـي دو ليوان را به طور مشابه از ته سوراخ كرده و در هر دو مقداري مسا -82
تـوان با توجه به اين مشاهده مـي . شود كند و از ته ظرف خارج مي زودترعبور مي  Aآب از خاك .كنيم مقدار برابر آب اضافه مي

 .تـر اسـت   جهت كشـاورزي مناسـب  . . .  هستند و خاك  . . .  Bنسبت به خاك  Aي خاك  دهنده نتيجه گرفت كه ذرات تشكيل
 )نگاه به گذشته(

A –تر  دانه درشت)1

A –ريزتر  دانه) 2

B –ريزتر  دانه )3

B –تر  دانه درشت) 4

؟هستندكدام يك از موارد زير صحيح  -83
.شود انرژي الكتريكي به انرژي شيميايي تبديل مي ،باتريدر  )الف
.وجود دارد كشسانيانرژي پتانسيل  ،در فنر كشيده شده يا فشرده شده )ب
.دارد گرانشيانرژي پتانسيل همواره ولي  ،هر جسمي كه ساكن است، انرژي جنبشي ندارد )پ
.شود بخشي از انرژي الكتريكي وارد شده به تلويزيون به انرژي نوراني و انرژي گرمايي تبديل مي) ت

ب و پ) 4  الف و ت )3  ب و ت) 2  الف و پ )1
؟انرژي تجديدپذير هستند منابع وچه تعداد از موارد زير جز -84

»انرژي باد –هاي گياهي  انرژي سوخت –هاي فسيلي  انرژي سوخت –انرژي زمين گرمايي  –انرژي برق آبي « 
1( 2  2 (5  3( 4  4 (3  

؟شود يك از موارد زير كار انجام مي در كدام -85
.شخصي باالي درخت نشسته است) 2  .دهد اي را هل مي ديوار خانه يشخص )1
.دارد را باالي سرش نگه مي اي وزنه  بردار، وزنهيك ) 4  .كند اي توپي را پرتاب مي هپسر بچ )3

.كنند تبديل مي. . . باد را به انرژي . . .  هاي بادي انرژي  آيد و توربين سطح زمين به وجود مي. . .  شدن   گرمباد در اثر  -86
شيجنب –الكتريكي  –نابرابر ) 2  الكتريكي –جنبشي  –نابرابر  )1
جنبشي –الكتريكي  –برابر ) 4  الكتريكي -جنبشي  –برابر  )3

. . . .   .هاي فسيلي  سوخت -87
.به زمان زيادي احتياج ندارند ،شدنبراي تشكيل  )1
.انرژي هستندمنابع تجديدناپذير  واي جز هاي هسته بر خالف سوخت) 2
.دنشو بيني حاصل مي همواره از بقاياي جانداران ذره )3
.به فشار زياد و دماي مناسب احتياج دارند شدن، اي تشكيلبر) 4

)1390در سال ( دهد؟ ي كشورها را به درستي نشان مي در همه هاي فسيلي سوختدرصد مصرف ي  مقايسهكدام گزينه  -88
گاز طبيعي >زغال سنگ  >نفت ) 2  گاز طبيعي   >نفت  >سنگ  زغال )1
نفت >گاز طبيعي  >گ زغال سن) 4  زغال سنگ >گاز طبيعي  >نفت  )3

  علوم عاديهاي  سؤال
علوم

79ي  تا صفحه 62 ي صفحه

دقيقه 30
 

 .ها پاسخ دهيد ، فقط به يك سري از آنپيشرفتهعلوم عادي و  آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت دانش
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روي توانـد پيـاده   مي  گرم كيك خورده است، 300تر از شخصي كه  كم چند دقيقه گرم غالت خورده است، 250شخصي كه  -89

بـهطور متوسط  بهروي  يك دقيقه پياده، فرض كنيد كيلوژول 16و  8را به ترتيب انرژي موجود در هر گرم غالت و كيك (؟كند

).شود روي مي هاي حاصل از مواد غذايي صرف پياده تمام انرژيچنين  ارد، همكيلوژول انرژي نياز د 14

1(200  2 (100  3(50  4 (400  

؟استانرژي جنبشي  ، داراييك كدام -90

ي ساكن سنگ آويخته شده) 2    كمان كشيده شده) 1

 از كمان رها شده تير) 4  آبي كه در درياچه جمع شده) 3

هرگاه اين گلولـه رهـا شـود، چـه. است گرانشيقرار دارد و داراي انرژي پتانسيل  Aي  ي فلزي در نقطه در شكل زير، گلوله -91

افتد؟ اتفاقي مي

.رسد مي Cي  طبق قانون پايستگي انرژي به نقطه) 1

.شود مي گرانشي آن به گرما تبديلرسد، چون قسمتي از انرژي پتانسيل  نمي Cي  به نقطه) 2

.شود ن سرعت گلوله زياد ميرود، چو باالتر مي Cي  از نقطه) 3

.رود، چون براي باال رفتن، انرژي كافي ندارد ميپايين  Bي  تنها تا نقطه) 4

؟كند رد ميي زير را  كدام گزينه ،قانون پايستگي انرژي -92

.شود ديگر تبديل مي شكلبه  شكليانرژي از ) 1

.مقدار كل انرژي در جهان در حال تغيير است) 2

.رود صورت گرما هدر  مقداري از آن بهممكن است  ،رژيان  ضمن تبديل) 3

.تواند با انرژي حركتي حاصل، برابر نباشد مقدار انرژي حاصل از سوختن بنزين درون موتور اتومبيل، مي) 4

يك از وسايل زير شبيه پنكه است؟ در كدامغالب، بديل انرژي ت -93

كن مخلوط) 4  همزن دستي) 3  پلوپز برقي ) 2   چراغ قوه) 1

؟نيستمورد انرژي صحيح  كدام گزينه در -94

.است منتقل شدن آنقابليت   ،انرژي ترين ويژگي مهم )1

.شود انجام كار منتقل ميبا ) 2

.بريم كه منتقل يا تبديل شود مي اما وقتي به وجود آن پي ،جا و همه چيز وجود دارد در همه )3

.ژول، انتخاب شده استداراي يكاي ژول است كه به پاس خدمات علمي جيمز ) 4

چه تعداد از موارد زير همواره صحيح است؟. كنيم وارد مي F، نيروي )در سطح افق( mبه جسمي به جرم  -95

.دهد بر روي جسم كار انجام مي Fنيروي ) الف

.انرژي جنبشي جسم همواره ثابت است) ب

.يابد انرژي جنبشي جسم همواره افزايش مي) پ

.ي جسم ثابت استانرژي پتانسيل گرانش) ت

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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آجر، هـر يـك بـه ابعـاد     4كار الزم براي غلبه بر وزن، در چيدن  ترين كم -96 15 10 نيوتـون بـر روي 20متـر و وزن   سـانتي 5

.)شود نظر مي از نيروهاي مقاوم صرف(ديگر در يك سطح صاف چند ژول است؟  يك

1 (6  2 (3 
صفر) 4  1) 3

دهـد و بـه مكـان متـر حركـت مـي    سانتي 60اي به قطر  نيوتون روي مسير دايره 30را با نيروي kg4ي جسمي به جرمشخص -97

.)نظر كنيد از اتالف انرژي صرف(گرداند، مقدار كار انجام شده چند ژول است؟  ي خود برمي اوليه

1(182(15

3(72 صفر )4/

كـدام روش  تر شـود،  جايي قطعه چوب بيش ي آونگ به قطعه چوب، جابه كه پس از برخورد گلوله براي اين  ،زير آزمايشدر  -98

مناسب است؟

.تر استفاده كنيم ي ديگري با جرم كم از گلوله )1

.تر باشد زمين بيش حي گلوله از سط ارتفاع اوليه )2

.سپس رها كنيم  تري نگه داريم، وله را براي مدت زمان بيشگل )3

.تر استفاده كنيم از قطعه چوبي با جرم بيش) 4

شود؟ تواند سبب انجام شدن چه تعداد از موارد زير  وارد كردن نيرو به يك جسم، مي -99

A : حركت جسمشروع    B :تر شدن حركت جسم سريع

C :كند شدن حركت جسم  D :تغيير شكل جسم

E :تغيير جهت حركت جسم

1( 2  2( 3  3( 4  4( 5  

كـدام نمـودار، تغييـرات انـرژي .زمـين برگـردد   سـطح كنيم تا به  طرف باال پرتاب مي قائم به طور زمين به سطحسنگي را از  - 100

.)از اتالف انرژي صرف نظر شود(دهد؟  نشان ميبه طور تقريبي را با گذشت زمان  گرانشيپتانسيل 

1(  2(  3(  4(  
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)هاي شيمي سؤال(
ليتـر آب داشـته ميلي 80ي مدرجي كه از قبل  آرامي داخل استوانه گرم را به 50جسمي به جرم  - 101

100ي مـدرج كـه گنجايشـش     ليتر از آب موجود در اين اسـتوانه  ميلي 5كار  در اثر اين. اندازيم مي

جسم موردنظر(متر مكعب است؟ چگالي اين جسم چند گرم بر سانتي. ريزد ليتر است، بيرون مي ميلي

)نگاه به گذشته( .)رود كامالً در آب فرو مي

1( 10  2( 5/2  3( 2  4( 1  

؟چه تعداد از موارد زير در مورد وزن جسم درست است - 102

.شود برابر با نيروي گرانشي است كه از طرف زمين بر جسم وارد مي) الف

.شود گيري مي توسط نيروسنج اندازه) ب

.شود داده ميتون نشان با يكاي نيو) ج

.است نيوتون 1تقريباً  ،گرمي 100وزن يك سيب كوچك ) د
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1 

.توجه شود. . .  گيري بايد به ميزان دقت  در نوشتن نتيجه اندازه اند و همراهبا تقريب . . .  ها گيري اندازه - 103
شخص -معموالً )1

گيري ي اندازه وسيله -معموالً )2

شخص -همواره )3

گيري ي اندازه وسيله -همواره )4

كند؟ تكميل مي نادرستيي زير را به  كدام گزينه جمله - 104

» . . .اكسيد  در هر مولكول كربن دي«
.عدد پروتون وجود دارد 22 )1

اتم وجود دارد 3 )2

.است اتم كربن، در وسط قرار گرفته )3

.دالكترون هستن 14هاي اكسيژن، در مجموع داراي  اتم )4

؟صحيح هستندچه تعداد از موارد زير  - 105

.آيند وجود مي ها از پيوند دو يا چند اتم به مولكول) الف

.است گاز متان از دو نوع اتم كربن و هيدروژن تشكيل شده) ب

.اند اغلب مواد طبيعي و مصنوعي مورد استفاده در زندگي ما از چند نوع اتم تشكيل شده) ج

.استگاز كلر يك نافلز سمي ) ت
1( 3  2( 2  3( 1  4( 4   

)شيمي(
24ي  تا صفحه 1 ي صفحه

)فيزيك(
88ي  تا صفحه 62 ي صفحه

)شناسي و زمين شناسي زيست(
61ي  تا صفحه 36 ي صفحه
100ي  تا صفحه 93 ي صفحه

دقيقه 30 علوم پيشرفتههاي  سؤال
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)فيزيكهاي  سؤال(

)نگاه به گذشته(چه تعداد از موارد زير همواره درست است؟ - 106

.دهند ها با تغيير حجم ، دما را نشان مي ي دماسنج همه) الف

.جوشد ي سلسيوس مي درجه 100زند و در دماي  ي سلسيوس يخ مي همواره آب در دماي صفر درجه) ب

.كنند هاي انرژي استفاده مي ي شكل ل براي همهاز يكاي ژو) پ

.ميزان دماي جسم متناسب با جنبش مولكولي آن است) ت
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

خواهنـد تغييراتـي در راسـتاي مي .دارد مستقيمي  انرژي پتانسيل گرانشي يك جسم با ارتفاع آن جسم از سطح زمين رابطه - 107

hاز ارتفـاع   را ي سـد  درصد و ارتفاع دريچه 40به  30ي توربين از  رت كه بازدهاين صو  نوسازي يك سد انجام بدهند، به

h5به ارتفاع
چند درصد انـرژي الكتريكـي توليـد شـده افـزايشتقريبا ازاي مقدار مشخص آب ورودي،  به. دهند افزايش 4

؟يابد مي
1(10%  2( 30%  

3( 40%  4( 67% 

؟نيستگرمايي  كاربردهاي انرژي زميناز  گزينه،كدام  - 108
كاربردهاي درماني )2    هاي صنعتي  فعاليت )1

ها ساختمان شگرماي) 4    توليد انرژي شيميايي )3

؟است صحيحچه تعداد از موارد زير همواره . كنيم وارد مي F، نيروي )در سطح افق( mبه جسمي به جرم  - 109
.دهد بر روي جسم كار انجام مي Fنيروي  )الف

.انرژي جنبشي جسم همواره ثابت است )ب

.يابد انرژي جنبشي جسم همواره افزايش مي )پ

.انرژي پتانسيل گرانشي جسم ثابت است )ت

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

؟است نادرستچه تعداد از موارد زير  - 110

.ي مختلف، بين دماهاي آن دو جسم استهادماي تعادل دو جسم با دما) الف

.است تر شده هاي آن كم شود، به اين معناست كه جنبش مولكول مي وقتي جسمي منبسط) ب

.يابد شوند به جاهاي ديگر، گرما انتقال مي هايي كه گرم مي در رسانش، با انتقال اتم) پ
  1 )2صفر )1

3( 2  4 (3  
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)شناسي شناسي و زمين زيستهاي  سؤال( 

؟هستندچه تعداد از موارد زير صحيح  - 111
.ي خيلي كمي داردرس نفوذپذير) الف
.متر در سال متغير است 500متر تا  5/0سرعت حركت آب در زيرزمين از ) ب
.كند از شيب سطح زمين پيروي مي ،جهت حركت آب) ج
.ها كم است در آبرفت يهاي زيرزمين سرعت حركت آب) د

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

؟هستند نادرستآب درياها  هاي كتبا حر  كدام موارد در رابطه - 112
.شود جزر و مد در اثر نيروي گرانشي ماه و خورشيد ايجاد مي) الف
.شود سمت ساحل مد گفته مي  به باال آمدن آب و حركت آن به) ب
.اند مختلف دائماً در حال حركت داليلآب درياها به ) ج
.يندگو مي »تندآب«شود كه به آن  امواج بزرگي ايجاد مي در زير دريا،هنگام وقوع زمين لرزه ) د

فقط د )2الف و ب )1
فقط ج) 4ج و د )3

؟ستا گزينه درست ذكر شدهترتيب در كدام  زير بهصحيح يا غلط بودن موارد  - 113
آبشـار ،طور ناگهاني دچـار اخـتالف ارتفـاع گـردد     بهبستر آن برسد كه  محلياگر رودخانه در مسير حركت خود به ) الف
.آيد وجود مي به
و مقـاومهاي سخت  هاي نرم و سپس از سنگ سنگاز ابتدا  ،است كه آب در مسير جريان خود علت تشكيل آبشار اين) ب
.گذرد مي
.گيرد خود مي رودخانه مسير مارپيچي به ،كه رودخانه در آن جريان دارد كم باشد ياگر شيب زمين)ج
صحيح -غلط -صحيح )2    غلط-صحيح -صحيح )1
غلط -صحيح -غلط) 4    صحيح -صحيح -غلط )3

؟نيستكدام گزينه صحيح  - 114
.شود هاي آهن يافت مي صورت تركيب عنصر آهن در معادن به) 1
.اند هم متصل هاي آهن و اكسيژن به اتم ،در اكسيدهاي آهن) 2
.آهن كار آساني است و با صرف انرژي زيادي همراه نيستاكسيد اكسيژن از هاي  اتمجدا كردن ) 3
 .شود م است و در اثر ضربه خم ميصورت خالص نسبتاً نر فلز آهن به) 4

؟اند چه تعداد از موارد زير درست بيان شده - 115
.ي آب شيرين جهان هستند ترين ذخيره ها بزرگ يخچال) الف
.اي دارند هاي مركزي ايران اهميت ويژه هاي زيرزميني در استان آب) ب
.استدار  هاي شيب در زميني به آب زيرزميني بايهاي دست قنات از روش) ج
.شود طور خودبخودي از زمين خارج مي آب قنات، از طريق چاه مادر به) د

سه) 4  دو )3  يك )2  چهار )1



19:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه اسفند 6آزمون - )5( ي پروژه

؟درست است  كدام گزينه - 116

.دهند خود اختصاص مي تري از آب شيرين را به هاي زيرزميني درصد بيش ها نسبت به آب درياچه )1

.ي زمين قرار دارند رهدر نواحي قطب شمال و جنوب ك فقط هاي كوهستاني يخچال )2

.متر است سنجي برحسب سانتي هاي باران گيري مقدار بارندگي در ايستگاه اندازه )3

.اي است صورت هموار و ماسه تري دارند، شكل سواحل به هاي ساحلي مقاومت كم هايي كه سنگ در قسمت )4

:جز به هستندي موارد زير صحيح  هاي نام برده شده همه در ارتباط با سلول - 117
برگ سرخس، گياه خزهمشخص و واكوئل مركزي ي هسته )1
اي هاي ماهيچه قارچ، سلولريبوزوم و هسته )2
هاي عصبي، سلول پوششي دهان سلولميتوكندري و واكوئل مركزي )3
زميني، آغازيان سلول سيبدستگاه گلژي و غشاي هسته )4

؟استفاده شوند هاي مختلف كارد و چنگالتوليدي اوليه در  عنوان ماده توانند به چه تعداد از موارد زير مي - 118

» پالستيك -چوب -نقره -جيوه -نيكل -كروم -آهن«

1( 4  2( 5  

3( 6  4( 3  

دهد؟ كدام گزينه، توالي درست را نشان مي - 119

دستگاه بافت اندامياخته )1

دستگاه اندام بافت  ياخته )2

اندام بافت دستگاه  ياخته )3

اندام دستگاه بافت  ياخته )4

كدام گزينه صحيح است؟ - 120

1( 1 2انرژي،  توليد دستگاه گلژي

2( 1 2ي، انرژ توليد واكوئل

3( 1  ،2بخش مخلوط و پخت دستگاه گلژي

4( 1  ،2بخش مخلوط و پخت واكوئل

هاي كارخانه  بخش  هاي سلولي بخش

  )1(ميتوكندري

بندي و توزيع بسته  )2(



20:  ي صفحهسطهي اول متو ه ي هفتم دور پايه  اسفند 6آزمون  -)5( ي پروژه

  

abاعداد صحيحي باشند كـه  bو  aاگر - 121 6300  و(a,b) 5 وa   باشـد،   7عـددي زوج و مضـربb

)نگاه به گذشته(تواند باشد؟  كدام عدد مي

1( 902( 45  

3( 304( 15  

7برابـر   40، 39، 12بر هـر يـك از اعـداد     آنتقسيم مانده  ترين عدد چهار رقمي كه باقي كوچك - 122

؟باشد كدام گزينه است

1( 1207 2( 1411 3( 1255 4( 1567  

؟زير كدام است  حاصل عبارت - 123

( , ) [ , ]




65 52
65 52 65 52

1( 132( 13( 204( 65 

15متر و ارتفاع  36متر و عرض  50سنگي را درون ظرف آبي مكعب مستطيل شكل به طول  تخته - 124

نگسـ  تختـه حجـم  . متر افزايش يافـت  1آب فرورفت و ارتفاع آب  زيرسنگ به  تختهمتر انداختيم 

؟چند متر مكعب است

1( 1200 2( 1800 3( 2520 4( 252 

برابـر بطـري دوم دارد و بطـري وفروشگاه هست بطري اول ارتفاعي ددر اي  دو بطري شير استوانه - 125

3700تر  تومان و قيمت بطري كوتاه 3100قيمت بطري بلندتر . دوم شعاعي دو برابر بطري اول دارد

)؟تر است صرفهخريد كدام بطري به . تومان است ) 3) بطري پر هستند 2هر(.

.قيمت هستند هر دو بطري هم )2   .توان تعيين كرد نمي )1

بطري دوم )4  بطري اول )3

)تيزهوشان( رياضي هاي سؤال

محل انجام محاسبات

  
رياضي

75ي  تا صفحه 62ي  صفحه

دقيقه 10



21:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه اسفند 6آزمون - )5( ي پروژه

ي بـزرگ طوري كه جعبـه  ايم به قرار دادهيكسان مكعب كوچك  64ي مكعبي بزرگ  در يك جعبه - 126

؟مكعب كوچك قرار دارد چند  بزرگ ي كف جعبهدر . است پر شده

1( 12 2( 64 3( 16 4( 4  

انتهـاي مخـزن شـير. ارتفاع خيلي زيـاد موجـود اسـت   و  m1مخزن آبي به شكل استوانه با شعاع  - 127

3مـدت   اگر ايـن شـير آب بـه   . شود ليتر آب از آن خارج مي 15خروجي وجود دارد كه در هر ثانيه 

)؟شود دقيقه باز باشد ارتفاع آب مخزن چقدر كم مي ) 3 متر مكعب است ليتر يك 1000هر.

متر سانتي120 )4 متر سانتي 2/1 )3 سانتي متر 90 )2 متر سانتي 9/0 )1

نفـر را بـراي 7هايي با ظرفيـت   هاي ممكن، اتاق ترين تعداد اتاق در كم هتلي براي اسكان دو گروه - 128

يـك از نفـره باشـد، تعـداد اعضـاي گـروه ديگـر كـدام        28ها  كند اگر يكي از گروه ها آماده مي آن

 .باشـند  م اتـاقي هـ  فقط بايد با اعضاي گروه خود ها گروههر كدام از افراد ( ؟باشد تواند نميها  گزينه

بهتـرين و رات، اتاق جداگانـه و در دسـترس داشـته اسـت    نففرض كنيد اين هتل براي هر تعداد از 

).است انتخاب كرده را حالت

1( 562( 49

3( 354( 21 

هـاي متر را توسط موزاييك 105متر و عرض  165قصد داريم سطح زميني مستطيل شكل به طول  - 129

تـرين موزاييـك ممكـن برابـر چنـد مترمربـع اسـت؟ مساحت بـزرگ . مربعي شكل موزاييك كنيم

.)طور سالم و كامل بايد در كف زمين قرار بگيرند ها به موزاييك(

1( 10  2( 15  

3( 100  4( 225  

كوكـب خـانم.رود هايش به منـزل دختـرش مـي    بار براي ديدن نوه نرگس خانم هر هشت روز يك - 130

اگـر ايـن.رود هايش به منزل عروسش مي بار براي ديدن نوه هم هر دوازده روز يك) ها مادر پدر بچه(

اه همـان سـالهايشان باشند، تا پايان اسفند مـ  شهريور هر دو با هم پيش نوه 31دو مادر بزرگ روز 

.)روز است 30هر ماه (هايشان خواهند بود؟  چند بار ديگر با هم در منزل نوه

1 (5  2(6  

3 (7  4 (8  

محل انجام محاسبات



22:  ي صفحهسطهي اول متو ه ي هفتم دور پايه  اسفند 6آزمون  -)5( ي پروژه

  

.آيد پاسخ دهيد هايي كه در پي مي ها را بخوانيد و به پرسش آن. الشّعراي بهار است ابيات زير از ملك* 

انده است؟از خالق اين اشعار، چه كتابي بر جاي م - 131
زادالمسافرين) 4  شناسي سبك )3  وجه دين) 2  حيدربابايه سالم )1

؟نيستاي  خانواده براي كدام واژه در ابيات باال هم - 132
قانون) 4  مزاحم) 3  احوال) 2  طب) 1

در بيت ششم كدام است؟» طومار«نقش دستوري  - 133
»يشده درج اندر آن اشعار نغز/ ي برآورد از بغل طومار نغز«
مفعول) 4  متمم) 3  مسند )2  نهاد) 1

.است.  . .و .  . .در بيت سوم » فراموش«و » ياران«نقش دستوري توان گفت  مي - 134
»فراموش ارانيشده از خاطر /  دل از شوق و لب از گفتار خاموش«
1 (3  صفت، مسند  )2  اليه، نهاد مضاف(  نهاد  صفت،  )4  اليه، مسند مضاف

توان يافت؟ دام بيت ميرا از ك» انتظار«مفهوم كناييِ  - 135
بيت نهم) 4  بيت هفتم) 3  بيت پنجم) 2  بيت چهارم) 1

شاعر تن خود را براي بيان كدام ويژگي به چيزي ديگر تشبيه كرده است؟  در مصراع نخست بيت دوم، - 136
»از آهن گران بود يسرم چون كوه/ بود  آهنگران ي تنم چون كوره«
يسبك  )4  سنگيني  )3  سردي  )2  حرارت) 1

چه معنايي دارد؟» سخت«در بيت نخست،  - 137
»ندفچون بر آذر اس سوخت يتبم م/  ماه اسفند سخت سرد، از يبه روز«
طوالني) 4  بسيار) 3  ساده  )2  نشدني دشوار و حل) 1

به چه معناست؟» آذر«در بيت نخست،  - 138
»ندفچون بر آذر اس سوخت يتبم م/  ماه اسفند سخت سرد، از يبه روز«
.به معناي كلّ فصل پاييز است) 4  .اي است نام ستاره) 3  . دارد» آتش«معناي   )2  .ستنام ماه ا) 1

چيست؟» اعهالس برء«با توجه به مفهوم بيت هشتم، معناي  - 139
»زود يكه از من دور كرد آن خستگ/  بود يا اعهالس برء يعجب دارو«
فراوان) 4  فايده بي) 3  ي فوري دهنده عالج )2  تلخ )1

در بيت دهم براي بيان چه معنايي به كار رفته است؟» سر سربه« - 140
»سر طومار دانش هنوشتم سرب/  رفتار دانش ناي شدم ممنون از«
بودن كامل) 4  فداكاري) 3  پراكندگي )2  اتّحاد داشتن )1

)تيزهوشان(فارسي هاي  سؤال

  
:فارسي

96ي  تا صفحه 79 ي صفحه
:هاي نوشتاري مهارت

66ي  تا صفحه 57 ي صفحه

دقيقه 10

ندفچون بر آذر اسسوختيتبم م/ماه اسفندسخت سرد، از يبه روز .1
از آهن گران بود يسرم چون كوه/  بود آهنگران ي تنم چون كوره .2
فراموش ارانياطر شده از خ/  دل از شوق و لب از گفتار خاموش .3
يكنند احوالپرس يك ارانيكه /  يكرس ريفتاده چشم بر در، ز .4
بر سر آمد بميبه مانند طب/  حالت ز در دانش درآمد نيا در .5
يشده درج اندر آن اشعار نغز/  يبرآورد از بغل طومار نغز .6
را يبه دفتر ثبت كردم جملگ/  را يفكندم دور، ضعف و خستگ .7
زود يكه از من دور كرد آن خستگ/  بود يا اعهالس برء يعجب دارو .8
مزبور صد زحمت بخواندم خطّ به/  نور و چشم بنده كم كيشب تار .9

سر طومار دانش هبرنوشتم س/  رفتار دانش نيا شدم ممنون از .10

سنگين: گران
نامه، دفتر: طومار

خوب، مطبوع: نغز
شده نوشته: مزبور
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شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي::))سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي   

.ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا

روع به موقعـش
د؟ششروع  راس ساعت اعالم شدهامروز، آيا آزمون  - 294

  بله) 1

خير) 2

در شروع و حين آزموننظم 

؟ودامروز، حوزه منظم و ساكت ب در حين آزمونو  قبل از شروع آزمونآيا  -295

  بله) 1

خير) 2

انـمراقب
داشتند؟ جديت كافيدر آزمون امروز، مراقب هاآيا  -296

  بله) 1

يرخ) 2

ترك حوزه –پايان آزمون 
داده شد؟خروج زودهنگام اجازه ي  قبل از پايان آزمونامروز به دانش آموزان آيا  -297

  بله) 1

خير) 2

آزمون نظم در پايان
است؟ منظم و ساكتآيا تا پايان آزمون،حوزه  -298

  بله) 1

يرخ) 2


