
 

  

  20تا  1از ردیف  هاي آسمانقرآن و پیام سؤاالت
  

 )ـ اله ـ اَال یـ عل یاالّ ـ ال(ح آمده است؟ یب و صحینه به ترتین کلمات در کدام گزیا یمعن - 1

  آگاه باشـ  خداوندـ  درـ  ازـ  جزه ب )2    برـ  خداـ  يروـ  بهـ  جز) 1  
  هانـ  یکتا يخداـ  يباالـ  تا کهـ  ر ازیغ) 4  دیآگاه باشـ  معبودـ  برـ  يسوه بـ  مگر) 3  

  )ـ جآءکُم یاَکثَرُهم ـ للّه ـ رب(ح آمده است؟ یب و صحینه به ترتین عبارات در کدام گزیا یمعن -2
  آورد شما راـ  يپروردگارـ  معبودش يبراـ  ادندیآنها ز) 2  آوردتان ـ  من پروردگار ياـ  همانا خداـ  آنان اکثر )1  
 شما آمد يبراـ  پروردگارمـ  خداوند يبراـ  شترشانیب) 4  دیشما آمدـ  پروردگاراـ  قطعاً خداوندـ  از آنها ياریبس )3  

  نه همه کلمات جمع هستند؟یدر کدام گز - 3
  نَیعالمـ  جاهلونَـ  يوالدـ  نیعمـ  ثَمرات) 2  مهاجِرونَـ  نَیمتَّقـ ون یعـ جنّات ـ  عباد) 1  
 هیذُرـ  شکُرونَیـ  غَفورـ  مؤمناتـ  نَیمحسن) 4  سماواتـ  تَعملونَـ  نَیکافرـ  آءیضـ  مختَلف )3  

  )وسفیسوره  38آیه (» شکُرونَیولکن اَکثَرَ النّاسِ ال............. «رساند؟ یرا م ین عبارت قرآنیت مفهوم ایکدام ب -4
  ات بس غافلندین واقعیاز ا     خلق چون جاهلند اکثر یول) 2  کتا خدایمان به یارند این      هوا يخلق رو اکثر یول) 1  
 ند و هرگز ندارند پاسینگو     ن را سپاسیخلق ا اکثر یول) 4  ره دلندیمان و تیارند این   خلق زان غافلند اکثر یول) 3  

  صورت گرفته است؟ یب به درستیک و ترکینه تفکیدر کدام گز - 5
  نَیلمؤمن ←نَ یالمؤمن+ لـ ) 4  للنّاسِ ←النّاس+ لـ ) 3  الهکُم ←کُم +  یال) 2  عنّا ←ما + عن ) 1  

  )اَسرُّوا النَّدامهَ(کدام حروف، ناخوانا هستند؟  ین عبارت قرآنیدر ا - 6
  و ـ ل ـ  اـ  ا) 4  ل ـ  اـ  اـ  و) 3  ا ـ  لـ  اـ  و) 2  اـ  وـ ل ـ  ا) 1  

  ؟ستیندر آن  یان شده است و اشتباهینه درست بیکدام گز -7
  .استفاده شود »...است، هست، شد، داد، بود، کرد و «: مانند ییهااز فعل یک عبارت قرآنیان ترجمه یالزم است در پا یگاه) 1  
   استفاده »که« حرف ربط از دو آن نیترجمه، ب در د معموالًیایب »نَیمحسن« مانند يگریک اسم دی »قَومٍ« ک اسم مانندی گاه پس از هر )2  
  )کوکارندیکه ن یگروه( میکنیم  
  قَومِ، عاد، ربِّ، اَجرِ، دعآء: مانند دیآیکسره م» ي«ر یضم يجاه ب یگاه )3  
  .ستیبه ترجمه آن ن يازید، اما نیآیم شترید بیتأک يبرا» لَـ«رود، معموالً حرف یم کاره ب» انَّ«که  ییهادر جمله )4  

  )میسوره ابراه 1آیه (» ..............لتُخرِج النّاس ک یکتاب  اَنزَلناه الَ«نه است؟ یه کدام گزین آیادامه ا یبا توجه به مفهوم وترجمه ذهن -8
 اهللاِ مرجِعکُم یالَ) 4  نایمن فَضلِ اهللاِ علَ) 3  النّورِ یمنَ الظُلُمات الَ )2  ثَمود اَخا هم صالحاً یال) 1  

  » ............لَ و االَعناب یتونَ و النَّخیینبِت لَکُم بِه الزَّرع و الزَّ«؟ ستین هین آیر در ایسوره نَحل نام کدام تصو11ه یبا توجه به آ -9
  

  1(  2(  3(  4(  
  

  »............. یتیذُر م الصلوهِ و منْیمق یاجعلنربِّ «م مناسبتر است؟ یسوره ابراه 40ه یآ ير برایکدام تصو -10
 
  

  1(  2(  3(  4(  
  
  ها از حفاظت خداوند است؟انسان یت برخیل محرومیدل یمعرف یدر پ یکدام عبارت قرآن - 11

  ظلمونیو لکنَّ الناس اَنفُسهم ) 2    نَما کُنتُم یو هو معکُم اَ) 1  
  رٌ لَکُم یء و هو خَیاَن تُکرهوا شَ یعس) 4    ءیظلم النّاس شَیانَّ اهللاَ ال ) 3  

   



 

  ست، کدام است؟یممکن ن ير رستگاریمودن مسیمحبت خداوند که بدون آن پ ن نشانهیمهمتر -12
  یاحکام اله )4  انامبرینعمت پ )3  دیمرجع تقل )2  یشگیمراقبت هم) 1  

  ت آمده است؟ی، در کدام ب)ع(در سخن امام صادق » یشکر واقع«مفهوم  - 13
  .ان سجده شکرانه کنندیهمه مجلس               ان من و او صلح افتاد یزد که میشُکر ا) 1  
  بت نگرداندش حق شناسیبه غ            زبان آمد از بهر شکر و سپاس             ) 2  
  کارساز بنده نواز يمت ایچه شکر گو            دار دوست کردم باز یده به دیمنم که د) 3  
  خداوند را شکرِ صحت نگفت                   نخُفت      يریکه با درد پ یجوان) 4  

  اوست؟ يِاریاز  يمنددادن خدا و  هم راه بهره ياریکدام مورد هم  -14
  ها استفاده از نعمت )4  دیتقل) 3  از گناه يدور )2  دعا) 1  

  استجابت دعا اشاره شده است؟ يهان حالتیاز بهتر یکیبه  یکدام عبارت قرآندر  -15
  اَستَجِب لَکُم یو قالَ ربکُم اُدعون) 2    ربنا و تَقَبل دعا) 1  
  یتیو من ذُر هَم الصالیمق یرب اجعلن) 4    نَما کُنتُمیو هو معکُم اَ) 3  

  کند؟یم يریمرگ و فقر جلوگ یب از مرگ بد، سختیکدام اعمال است که به ترت) ع( بر اساس سخن امام صادق -16
  با پدر و مادر ي، بدرفتاریصدقه، خوش اخالق) 2  با پدر و مادر ی، صدقه، مهربانیاخالق بد) 1  
  يشاوندیوند خویبا پدر و مادر، گسستن پ ی، مهربانیزبان شکر) 4   يشاوندیوند محکم خویبا پدر و مادر، پ یصدقه، مهربان) 3  

  »نیو ما ارسلناك اال رحمه للعالم«؟ ستین حینه صحیروبرو کدام گز یبراساس عبارت قرآن -17
  .ستیر نیپذامکان یکران الهیدن به رحمت بیرس) ص(امبراسالم یبدون الگو قرار دادن پ) 1  
  .ابندیراه  یبه بهشت و رحمت اله) ص(امبر اکرم یتوانند با الگو قرار دادن پیفقط مسلمانان م) 2  
  .شان استیشان و الگو قرار دادن رفتار و گفتار ایاز ا يرویپ) ص(امبر ینعمت پ یشکر واقع) 3  
   .اسالم صلی اهللا علیه و آله سرچشمه بزرگواري و محبت است امبریپ) 4  

  است که خداوند از آگاهان گرفته است؟  ياشاره به همان عهد یکدام عبارت قرآن - 18
  اَستَجِب لَکُم یاُدعون) 4  اَال بِذکرِ اهللاِ تَطمئنُّ القُلُوب) 3  دنَّکُم یلَئن شَکَرتُم لَاَز) 2  أمرُ بِالعدلِ و االحسانیانَّ اهللاَ ) 1  

  ؟ ستین ک کاریا بد بودن یمالك خوب   يزیر چه چیه زیبر اساس آ -19
  »ئاً و هو شَرٌ لَکُمیاَن تُحبوا شَ یرٌ لَکُم و عسیئاً و هو خَیاَن تُکرِهوا شَ یعس«

  هاسعادت انسان) 4  ان بندگانیسود و ز) 3  خداوند یآگاه) 2  هاعدم عالقه انسان) 1  
  ؟ستینن اسالم ید دیینه مورد تایکدام گز - 20

  یطلبحس استقالل) 4  دیاعتقادات بر منطق جد يبنا) 3  دیاصول عقا د دریتقل) 2  هاد در دانستهیترد) 1  
  

  40تا  21ی از ردیف ـارسـف سؤاالت
  

  ت است؟یک بینه هر دو مصراع متعلّق به یدر کدام گز -21
  وا شد ياباز چشم جوانه//  رسد از راهیکه م يبا بهار) 2  نوایب یصیما چو مرغان حر//  روافضل تو حاجت يخدا ا يا) 1  
  مادرش آواز در داد یز شاخ//  ناگاه يز وحشت سست شد بر جا) 4  باز هم در کالس غوغا شد//  وگو بودندها گرم گفتبچه) 3  

  د؟ینیبیم ییامال ینادرستر چند یدر عبارت ز - 22
-از آن نبرده یکاف ةکنم بحریکه گمان م ییهاشود؛ لحظهیها در دلم تازه ملحظه یکنم، حصرت بعضیخود را مرور م ۀهرگاه گذشت«

هر کدام از ما . است ياهودهیب ين تغلّایاما ا. رات را جبران کردیها و تقصیشد دوباره آن زمان را بازگرداند و کوتاهیکاش م يام و ا
  ».میاآخرت خود بنا کرده يات، برایم که در دوران حیهست یعازم امارت

  شش) 4  پنج) 3  چهار) 2  سه) 1  
  نه درست است؟یمقابل کدام گزشده در نوشته یمعن -23

  .است ها باز نشدهت به کوچه و بام خانهیهنوز پا: برزن و بام يست پایهنوزت ن) 1  
  .به درگاه تو راه ندارد ییو زورگو يستمگر: یکوته ز درت درازدست) 2  
  .بود يکژال مشغول کار کشاورز: دیکشیش مین را خیکژال به دنبال گرگ، زم) 3  
  .یاد کنیرا  يگریست تو کس دیسزاوار ن: کس نبود رواچیاد هیبا تو ) 4  

   



 

  ؟افتیتوان ینممترادف  يهانه در دو مصراع، کلمهیدر کدام گز -24
  اریز نوکاران که خواهد کار بس//  تو را پرواز بس زود است و دشوار) 1  
  ن استیمن ا يها، آرزوبچه//  دیبه کام خود برس يکاش روز) 2  
  اند از خاکدانها برکردهدست//  انیدرختانند همچون خاکن یا) 3  
  ادب محروم شد از لطف ربیب//  ق ادبیم توفییاز خدا جو) 4  

  نه واژگان مخالف وجود دارد؟یدر کدام گز -25
  د مرا رنجیبا یتو را آسودگ//  نجا چون نگهبانم تو چون گنجیمن ا) 2  ادب محروم شد از لطف ربیب//  ق ادبیم توفییاز خدا جو) 1  
  شد مثل لبخند، باز خواهم//  گرچه دلتنگم: غنچه هم گفت) 4  نمیبه صحرا بنگرم، صحرا تو ب//  نمیا تو بیا بنگرم، دریبه در) 3  

  ؟نرفته استه به کار یتشب یۀنه آرایدر کدام گز - 26
  شیخو ياهایمتّصل گردان به در//  شیز پ يدیدانش که بخش ةقطر) 1  
  نوایب یصیما چو مرغان حر//  خدا يدام و دانه است اهزاران  صد) 2  
  چ غمی، نباشد هییچون تو با ما//  گر هزاران دام باشد هر قدم) 3  
  اس خجلین قینده زیست گوین//  ران دلیهمه عالم تن است و ا) 4  

  دارد؟ يشتریمقابل مناسبت ب ینه با مفهوم رباعیکدام گز - 27
  اد مکنیاست، فرامدهیفردا که ن// مکن اد یچ از او یکه گذشت ه ياز د«

  »خوش باش و عمر بر باد مکن یحال// اد مکن یبر نامده و گذشته بن
  یترسم که از امروز به فردا نرس//  کار خود از امروز به فردا مفکن) 1  
  که فردا چه گردد زمان؟ یچه دان//  به فردا ممان ياز امروز کار) 2  
  د خوردن امروزیغم فردا نشا//  افروزیار دل يکن ا يبرو شاد) 3  
  گر استید يفردا به خاطرت غم فردا//  غم فردا و همچنان يخوریامروز م) 4  

  نه است؟ ی، همانند کاربرد آن در کدام گززیرزمان فعل مشخّص شده در عبارت  -28
  ».ین خلق افتی، به که در پوستیبخفتز اگر یجان پدر، تو ن«

  وقت گشت گوسفندان یبخفت//  چوپان نادان یکیدستم یشن) 1  
  یبه داغ عشق بخفت يکه چو سعد یمگر شب//  یاران و دوستان نشناسیتو قدر صحبت ) 2  
  به خواب اندر نهانم؟ يدیتو را د//  دگانمید یگر بخفت يچه بود) 3  
  یمرغ و ماه یبر آوازش بخفت//  یم، هر چه خواهیچه گو ینیریز ش) 4  

  ؟دینیبینمنه یاست؛ همانند آن را در کدام گزبه کار رفته» رفتن« یدر معن» شدن«ر یت زیدر ب - 29
  »ده بردیکه نتواند او راه ناد  به تنها نداند شدن طفل خرد«

  در بهشت يبِه که شدن با دگر//  با تو مرا سوختن اندر عذاب) 1  
  زرد خواهد شدن سبزبرگ یهم//  مرگ کیبدانست که آمد به نزد) 2  
  د زدنیبا يبر آن آرزو را//  د شدنیخانه با يشما را سو) 3  
  »شِ شاهیادب نتوان شدن در پیب//  راه يدانا يا«: پس بِدو گفتند) 4  

  ؟ستین» نهاد«مشخّص شده  ۀنه کلمیدر کدام گز -30
  دم، گه از بازیاز گربه ترس یگه//  یک لحظه دمساز شمیآسانگشت ) 1  
  یمرا آموخت علم زندگان//  یآسمان يهاهجوم فتنه) 2  
  پند مند ز یو عمل با یز تو سع//  بن برومندینگردد شاخک ب) 3  
  اریخواهد کار بس کهز نوکاران //  تو را پرواز بس زود است و دشوار) 4  

  خانواده وجود دارد؟نه، واژگان همیدر کدام گز - 31
  دیاستعداد و سع) 4  میم و حریترح) 3  اضطراب و ضربه) 2خواستگار و خاستگاه            ) 1  

   



 

  ؟نرفته استبه کار » سجع« یۀنه آرایدر کدام گز -32
  ».، به عقل است نه به سالی، به هنر است نه به مال و بزرگيتوانگر«: اندحکما گفته) 1  
  .ت از بهرِ طاعت ملوكیاند، نه رعتیبدان که ملوك از بهرِ پاسِ رع) 2  
  .ندیند که بر سفره همه دشمنان دوست نمایکار آدوستان در زندان به ) 3  
  . يبه زور بازو نان خورد يگریو د يخدمت سلطان کرد یکیدو برادر بودند، ) 4  

  دارد؟» مفعول«وندد که نقش یپیم يار به کلمهی، ضمییجانه پس از جابهیدر کدام گز - 33
  مداربگفتم که دستم ز دامن //  بار چشم آخرت چند شوخ يکه ا) 1  
  د گوشیپدر ناگهانم بمال//  خروش يقراریبرآوردم از ب) 2  
  دم گه از بازیاز گربه ترس یگه//  ک لحظه دمسازیشم ینگشت آسا) 3  
  کیش چشم تاریبه پ یتیشدش گ//  کینمودش بس که دور آن راه نزد) 4  

  افت؟یتوان یمعنا مهم ةواژر، چند جفتیز يهاان واژهیاز م -34
ـ کوشش ـ لطف  یون ـ وابستگیرت ـ دمساز ـ مونس ـ شیـ فروغ ـ سازگار ـ سعی ـ مستعد ـ مستجاب ـ افسوس ـ بص یآگاه«

  »ه ـ اخالصیـ مو یع ـ متعبد ـ ترقّیرفته ـ مطیـ پذ
  شش جفت) 4  پنج جفت) 3  چهار جفت) 2  سه جفت) 1  

  کلمه است؟ نیدومشده مشخّص ةت، واژیب ياجزا یدهنه، پس از سامانیدر کدام گز -35
  یک تبسم شد مثلآسمان //  پردازیروشن و گرم و زندگ) 2  ید از دهان و دست گرگیرهان//  یرا بزرگ يگوسفنددم یشن) 1  
  امروزبا خدا راز گفتنت //  ایبهتر از هرچه هست در دن) 4  بهار معنا شد یدر کتاب//  دیخند ياشکوفه یبر درخت) 3  

  »نار خندان، باغ را خندان کند        صحبت مردانت از مردان کند« ت مقابل درست است؟ یب ةنه در باریکدام گز -36
  .اندمردان و خندان هر دو جمع) 2    .ه وجود داردیت تشبین بیدر ا) 1  
  .وجود دارد یب وصفیدو ترک) 4  .ر متّصل، مفعول استینقش ضم) 3  

  دارد؟ یمتفاوت يمعنا» دان«نه یدر کدام گز -37
  دانآداب) 4  قدردان) 3  خاکدان) 2  دانبیغ) 1  

  دارد؟ يکمترر ارتباط ینه، با مفهوم عبارت زیکدام گز - 38
  ».دیتوان خریشده را با طال نمق تلفیدقا یتوان طال به دست آورد؛ ولیبا صرف وقت م«

  مالیعمر شد پا یۀکه سرما/  سود مال ۀشیتو غافل در اند) 1  
  تلف؟ يعمر کرد یۀچو سرما/  به کف دی؟ آیمانیچه سود از پش) 2  
  ف و چه پوشم شتایتا چه خورم ص/  ن صرف شدیه در ایعمر گرانما) 3  
  نداختید و زر بینخر يزیچ/  ده هر که عمر درباختیفایب) 4  

  »ام دهییآشناام ده               با نور خود ییاز ظلمت خود رها«دارد؟  يکمترت مقابل ارتباط یب ینه با معنیکدام گز -39
  به راه آور مرا، کافتادم از راه) 2    میفتیده، که از راه ن ییدانا) 1  
  میفتیده، تا در چاه ن یینایب) 4  میده، که کار آن جهان ساز یجان) 3  

  »ءیجود وجود اوست، ال شَ یعالم به وجود اوست موجود             ب«تر است؟ کیت مقابل نزدینه به مفهوم بیکدام گز یمعن - 40
  ست بر زبانمیجز نام تو ن/  یاد تو مونس روانم يا) 2  کنم باز یاد تو نامه کییب/  ن سرآغازینام تو بهتر يا) 1  
  یکوته ز درت درازدست/  یکن اساس هستهست يا) 4  د هرچه بستندینام تو کل/  چه هستند هر يکارگشا يا) 3  

   



 

  

  60تا  41ردیف ربی از ـوم تجـعل سؤاالت
  

  دهد؟یر رخ میا موارد زیر آب، کدام مورد یهنگام تبخ -41
  .شوندیل میب شده و به ذرات بخار آب تبدیگرما ترک يهاذرات آب با اتم) الف

  .شودیاد مین ذرات آب زیفاصله ب) ب
  .سازندیم) بخار آب( يدیشوند و مادة جدیب میذرات آب با ذرات هوا ترک) پ
  .ع باشدیادتر از آب مایشود حجم بخار آب زین باعث میشوند و همیبزرگ مذرات آب ) ت

  فقط ت) 4  فقط ب و پ) 3  فقط ب) 2  فقط الف و ت) 1  
  م چند عدد است؟یک اتم اورانید که تعداد نوترون در یاوریر، به دست بیبا توجه به اطالعات ز -42
  .عدد است 238م یاتم اوران) هستۀ( يمجموع ذرات درون بخش مرکز* 
  .پروتون است 8 يژن دارایاتم اکس* 
  .است 216د برابر با یاکسيم دیها در اوراندرون اتم يهاها و پروتونمجموع تعداد الکترون* 

  1 (92  2 (100  3 (138  4 (146  
اه، ین گیاز ا ییهابخشن منطقه با استفاده از یمردمان ا. دیرویم» داز«ک نوع درخت با نام یستان و بلوچستان یدر استان س -43
  ؟دهدینمهنگام رشد درخت داز، کدام اتفاق رخ ! کنندیه مین درخت تغذیوة ایز از میها نکنند و خرسید میتول یع دستیصنا

  اهیکرة گیشه به پیق ریموجود در خاك از طر يهامولکول یانتقال برخ) 1  
  مختلف يعنصرها يهااتم ياه، حاوید در گیجد يهاجاد سلولیا) 2  
 ساخت نشاسته يژن برایدروژن و اکسیکربن و ه يهاد اتمیتول) 3  

  اه و هواین گید بیاکسيژن و کربن دیاکس يهاتبادل مولکول) 4  
شود تمام اعداد فرد یمثالً م. دارند ییهااز موارد مختلف است که به هم شباهت يادادن مجموعهنشان يبرا ینمودار وِن، روش -44

  .ش گذاشتین رابطه را به نمایانتخاب کرد و با شکل مناسب ا یعیک دسته و در دل تمام اعداد طبیرا به عنوان اعداد مشابه، در 
  ر، درست است؟یم؛ کدام نمودار زیب، مواد و مخلوط را مشخص کنین اتم، مولکول، عنصر، ترکیم با رسم نمودار وِن، ارتباط بیاگر بخواه

  
  :هابراي نمایش ترکیب) 2    :براي نمایش عنصرها) 1  

  
  :هابراي نمایش مخلوط) 4    :براي نمایش مواد) 3  

  ر درست هستند؟یز يهاکدام گزاره - 45
  .شوندیافت میعت به شکل آزاد یعنصرها مانند طال و گوگرد در طب یبرخ) الف

  .ستیۀ آن وابسته نیش دما، به طول اولیدر اثر افزا یمینیلۀ آلومیک میش طول یزان افزایم) ب
  .چرخندیک نقطه به دور خود میدر  یعنیدارند؛  یتروژن حرکت انتقالیم ذرات گاز نییگویم یوقت) پ
  .وجود داردع یزمان به شکل جامد و ماذوب، ماده هم يدر دما) ت

  ب ـ ت) 4  الف ـ پ) 3  ب ـ پ) 2  الف ـ ت) 1  
  کتر است؟ینه نزدیک نوزاد انسان در هنگام تولد به کدام گزیوزن  - 46

  نیوتون 30) 4  نیوتون 3) 3  کیلوگرم 30) 2  کیلوگرم 3) 1  
   

 هااتم هامولکول

 هامخلوط عنصرها

 هامولکول هااتم

 هاترکیب



 

ن استوانه یواحد سنجش حجم در ا اگر. میاختهیوه رید که درون آن جینیبیک استوانه مدرج را میاز  یدر شکل روبرو قسمت -47

  م؟یگزارش کن يد چه عددیوه درون استوانه را بایباشد، مقدار ج) یس یس(مترمکعب یمدرج سانت

  سیسی 27) 1  

  سیسی 28) 2  

  سیسی 26) 3  

  سیسی 24) 4  

باال  یکسانیرا تا ارتفاع  یمشابه يهامطابق شکل دو نفر جعبه -48

سطح  يفرد اول جعبه را بررو. دهندیقرار م ییسکو يبرند و رو یم

سکو  يکند و رویم بلند میدهد و فرد دوم آن را مستقیهل م يبداریش

دهند فقط یکه دو نفر انجام م يکار اگر در هر دو حالت همه. گذاردیم

ح یتلف نشود، کدام جمله صح يا يچ انرژیصرف باال بردن جسم شود و ه

 است؟

 .دهدیاست که فرد دوم انجام م يشتر از کاریدهد بیجعبه انجام م يکه فرد اول رو يکار) 1  

 .دهدیاست که فرد دوم انجام م يدهد کمتر از کاریجعبه انجام م يکه فرد اول رو يکار) 2  

 .کندیاست که فرد دوم به جعبه وارد م ییرویشتر از نیکند بیکه فرد اول به جعبه وارد م ییروین) 3  

  .کندیاست که فرد دوم به جعبه وارد م ییرویکند کمتر از نیکه فرد اول به جعبه وارد م ییروین) 4  
ک لحظه همه یب ناگهان در یاز حرکت س ید پس از مدتیفرض کن. کندین حرکت مییاز درخت کنده شده و به سمت پا یبیس -49

ن لحظه یدر ا. دهدین ادامه میب همچنان به حرکتش به سمت زمین برود؛ اما سیشود از بیب وارد مین که به سیجاذبه زم يروین
  ر را دارد؟یز يهايک از انرژیب کدامیس

  یجنبش يانرژ) الف
  ییایمیل شیپتانس يانرژ) ب
  یل گرانشیپتانس يانرژ) ج

  .همه موارد را دارد) 4  الف ـ ج) 3  ب ـ ج) 2  الف ـ ب) 1  
ن جمله یا یبه نظر شما نقص علم» .کنندیم يریگله ترازو اندازهیجرم اجسام را به وس«: در کتاب علوم هفتم آمده است -50
  ست؟یچ

  .رندیگیگر وزن را اندازه مید يترازوهارد و یگیتال جرم را اندازه میجید يفقط ترازو) 1  
  نشان  يشود؛ پس جرم کمتریجرم کوچکتر متعادل م مقداربا  يابا وزنه یلوگرمیک 3ک جسم یم، یرا به ماه ببر يادو کفه ياگر ترازو) 2  
  .ردیگیپس ترازو جرم را درست اندازه نم. ر مکان ثابت استییکه جرم اجسام با تغ یشود؛ در حالیداده م  
  د جرم یگویدهد و میرا نشان نم يزیوزن نباشد، ترازو چ يرویکند؛ اگر نیسه میا مقایرد یگیوزن را اندازه م يرویترازو در واقع ن) 3  
  !اجسام صفر است  
 .هامواد است و نه جرم آن یچگال يریگاندازه يبرا يالهیترازو وس) 4  

   



 

کردن آن،  یبا باد کردن و خال ین عضو آن است که ماهینقش ا. دارند» سه هوایک«به نام  يها در بدن خود عضویاغلب ماه -51
  . رودین مییدهد و در آب به باال و پایر مییخود را تغ یچگال

  
ا به سمت باال یبتواند در آب در یآنکه ماه يبرا. مترمکعب داردیسانت 540گرم و حجم  720آبِ شور جرم  یک ماهید یفرض کن

لوگرم بر یک 1200آبِ شور را  یچگال(ر دهد؟ ییمترمکعب و چگونه تغیچند سانت حداقلخود را  يسه هواید حجم کیبا ت کند،حرک
  .)دهدیرا افزایش م یشود و فقط حجم ماهینم یر جرم ماهییسه هوا باعث تغید باد کردن کید و فرض کنیریمترمکعب درنظر بگ

 .مترمکعب اضافه کندیسانت 60شتر از یب یبه حجمش اندک) 2  .مترمکعب بکاهدیسانت 60شتر از یب یاز حجمش اندک) 1  

  .مترمکعب اضافه کندیسانت 72شتر از یب یبه حجمش اندک) 4  .مترمکعب بکاهدیسانت 72شتر از یب یاز حجمش اندک) 3  
نه (رد یخود قرار گ يم تا فنر به حالت عادیآوریوزنه را باال م. بسته شده است يازان است و به آن وزنهیاز سقف آو يفنر -52
 يبرا ياد و در نقطهیآین مییوزنه پا. ن بکشدیین برود و فنر را با خود پاییم تا پایکنیسپس وزنه را رها م). ده باشد و نه فشردهیکش

م که نسبت به یشویر حرکت وزنه، متوجه مین نقطه مسیترنییپا در. گرددیشود و سپس دوباره به باال برمییک لحظه متوقف م
. اد شده استیژول ز 80فنر  یل کشسانیپتانس يوزنه کم شده است، اما انرژ یل گرانشیپتانس يژول از انرژ 100لحظۀ شروع حرکت، 

  شود گفت؟یند چه مین فرایدرباره ا
 .دارد یجنبش يژول انرژ 20ر، وزنه ین نقطه مسیترنییدر پا) 1  

 .شودینقض م يانرژ یستگیاست که در آن قانون پا ییهااز مثال یکین مثال یا) 2  

 .ل شده استیتبد ياز انرژ يگرید يهاژول به صورت 20و فنر، به اندازه  وزنهمجموعۀ  ياز انرژ) 3  

 .مجموعه نابود شده است يژول از انرژ 20ند ین فرایدر ا) 4  

مانند روغن  ییهاا در صورت امکان روغنیخود حذف کند،  يتواند روغن را از غذایه کرد تا میتوص یقلبمار یپزشک به یک ب -53
  ز پزشک کدام مورد است؟ین تجویل ایدل. خود به کار ببرد يکنجد را در غذا

 .ستیع نیما یمعمول يها در دمان نوع روغنیا) 2  .ع استیما یمعمول يها در دمان نوع روغنیا) 1  

  .دارد يکمتر يها انرژن نوع روغنیا) 4  .دارد يشتریب يها انرژن نوع روغنیا )3  
را که جمجمه متعلق به آن است؛ بهتر  يجانور يهایژگینه ویکدام گز. یافت یک سفر علمیر را در یک جانورشناس، جمجمۀ زی - 54

  کند؟ یف میتوص
  اتوتروف) 1  
  اهخواریگـ  هتروتروف) 2  
  گوشتخوارـ  هتروتروف) 3  
  ز خواریهمه چـ  هتروتروف) 4  

ندارد، باعث گرم شدن بدن و  یتیکه جانور هیچ فعال یهستند که در هنگام خواب زمستان یبافت چرب ینوع يها داراخرس -55
  .است يعاد یبه نسبت بافت چرب...........  يادیزان زیم ين بافت دارایاحتماالً ا. شودیدر آنها م يد انرژیتول

  )رناتن(بوزوم یر) 4  )واکوئل(چه یکر) 3  يدستگاه گلژ) 2  )زهیراک( يتوکندریم) 1  
   

فنري عاد طول  



 

  ؟کندینم یاستخوان در کودکان کمک یر به درمان نرمیک از موارد زیکدام  -56
  یمصرف ماه) 4  جیمصرف هو) 3  کردن در آفتاب يباز) D  2ن یتامیمصرف و) 1  

  .نقش دارد .............. شود و دریساخته م ............. صفرا در -57
  صفرا، گوارش قند يسهیک) 4  یصفرا، گوارش چرب يسهیک) 3  کبد، گوارش قند) 2  یکبد، گوارش چرب) 1  

م پس از یآب مقطر حرارت ده يحاو يم و آرام آرام در لولهیاوریدرب یکوچک يهارا به شکل مکعب) لبو(اه چغندر یک گیاگر  - 58
ش نشان ین آزمایا. دیآیدر م)  لبو(دهد و محلول به رنگ  چغندر یاه کم کم رنگ خود را از دست میدرجه گ 60 يدن به دمایرس

  ر است؟یک از موارد زیکدام  يدهنده
 ياه در کلروپالست مرکزیره شدن رنگ گیذخ) 2  یاهیگ يهاواره در سلولیوجود د) 1  

  هاارتباط ساختار و عمل سلول) 4    غشا یانتخاب يرینفوذپذ) 3  
  ه کرده است؟یارا یدر ارتباط با نوع بارندگ یف درستینه توصیکدام گز -59

  .خ بستن باران در ارتفاعات استیجۀ یبرف، نت) 2  .ار سرد استینِ بسیسطح زم يجۀ بارش برف بر رویز، نتیگل) 1  
  .دیآیوجود مروس بهیس يتگرگ معموالً از ابرها) 4  .از هوا است ياهیحرارت در ال یجۀ وارونگیت، نتیبارش اسل) 3  

ن رودخانه یا. مواجه شد ياب تند، با رودخانهیک کوه با شیاو هنگام صعود از دامنۀ . شناس ماجراجو استنیک زمی. ش. ز يآقا -60
  افتد؟یشتر در کدام بخش آن اتفاق میش بیاست و فرسا یاز چه نوع

  بسترـ  کامل) 4  هاوارهیدـ  کامل) 3  بسترـ  جوان) 2  هاوارهیدـ  جوان) 1  
  

  80تا  61ی از ردیف ـاضـری سؤاالت
  

  خواهد بود؟ يد، چه عددیدست آورد بهیتوانیر میکه از عبارت ز ين مقداریپرانتز، کمتر يتنها با گذاشتن تعداد -61
  .)دیعمل ضرب استفاده کن يبراد از پرانتزها یتوانیت عمل است و نمین اولوییفقط تع ين سؤال منظور از پرانتزگذارید که در ایدقت کن(

12 –  8 +  5 ×  6 –  2 ×  3 
  -100عددي کمتر از ) 4  -85و  -75عددي بین ) 3  -45و  -35عددي بین ) 2  -10و  0عددي بین ) 1  

  شود؟یده میهم، در شکل حاصل حداکثر چند مثلث د يبا قراردادن دو مثلث رو - 62
  1( 2  2 (4  3( 6  4 (8 

ر را یشکل ز يهاخطاز پاره یکیاگر نقاط . اندها با حروف مشخص شدهشود که دو سر آنیده میخط دپاره ير تعدادیدر شکل ز -63
  ماند؟یم یباقاند،  ها با حروف مشخص شده که دو سر آنگر یخط د، حداکثر چند پاره)خطجز دو سر پارهبه(م یپاك کن

  1( 4  
  2( 6  
  3( 7  
  4( 10  

هر دو  ۀاً فاصلیاست و ثان یعیطب يعدد یانتخاب ۀهر دو نقط ۀم که اوالً فاصلیانقطه چنان انتخاب کرده، پنج 푨푩 خطپاره يرو - 64
  حداقل چقدر است؟ 푨푩خط طول پاره. گر، برابر نباشدید ۀهر دو نقط ۀنقطه، با فاصل

  1( 10  2( 11  3( 12  4( 13  
  با عدد اول پر شده است؟ 10×10جدول ضرب  يهاچند خانه از خانه -65

  تا 8 )4  تا 4 )3  تا 3 )2  صفر تا )1  
   



 

عدد  يده شده، و قرار دادن تعدادیکش يهاخط تمام پاره يجا کان بهیتوان با قرار دادن پیداده شده م يهادر چندتا از شکل -66
  باشد و برعکس؟ 풃 از ياشمارنده 풂 گاهباشد، آن کانیک پی 풃 به 풂 کرد که اگر از يل به نموداریآن را تبد ها،بر تمام رأس یعیطب

  ییک )1  
  دو تا )2  
  سه تا )3  
  یچیه )4  

푥  عبارت يمقدار عدد - 67 − 푦(푥 − 푦)يازا به  푥 = 푦 و 1− = −2푥  است؟کدام  
  1 (5  2( 2  3( 3 -  4( 7-  

ن دهکده یا. کالغ نشسته است 3آنتن حداقل  2هر  يآنتن وجود دارد و رو 2خانه حداقل  3هر  يرو. خانه دارد 100 يادهکده - 68
  ن دارد؟ینشکالغ آنتن حداقل چند

  200تر از شیب يعدد )4  200تا  150ن یب يعدد )3  150تا  100ن یب يعدد )2  100کمتر از  يعدد )1  
ن دهکده یا. کالغ نشسته است 5آنتن حداقل  2هر  يآنتن وجود دارد و رو 2خانه حداقل  4هر  يرو. خانه دارد 100 يادهکده - 69

  ن دارد؟ینشحداقل چندکالغ آنتن
  400تا  350ن یب يعدد )4  350تا  300ن یب يعدد )3  300تا  250ن یب يعدد )2  250تا  200ن یب يعدد )1  

  درست است؟ هاي زیر حتماًتا از عبارت یک شود، چنددرهم، برابر  풄و  풂 ،풃سه عدد ضرب اگر حاصل - 70

1: عبارت اول
풂풃

+ 1
풃풄

+ 1
풄풂

= 풂 + 풃 + 풄  

1: عبارت دوم
풂

+ 1
풃

+ 1
풄

= 풂풃 + 풃풄 + 풄풂  
풂: عبارت سوم + 풃 + 풄 ≠ 0  

  هیچی )4  سه تا )3  دو تا) 2  یکی )1  
  توان ساخت؟نهشت میاندازه، چند شکل مسطح غیرهماالضالع همبا کنار هم قرار دادن چهار مثلث متساوي -71

  .)ضلعشان کامالً روي هم قرار گیرند االضالع کنار هم، دومانند شکل داده شده باید هر دو مثلث متساويتوجه کنید که (
  یکی )1  
  دو تا )2  
  سه تا )3  
  چهارتا )4  

  توان ساخت؟نهشت میاندازه، چند شکل مسطح غیرهماالضالع همبا کنار هم قرار دادن پنج مثلث متساوي - 72
  .)ضلعشان کامالً روي هم قرار گیرند االضالع کنار هم، دوشکل داده شده باید هر دو مثلث متساويتوجه کنید که مانند (

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

  باشد؟ 1ها چند مضرب مشترك چهار رقمی دارند که رقم هزارگان آن 18و  12اعداد  -73
  1( 26  2( 27  3( 28  4( 30  

   



 

اگر بدانیم که دو زاویۀ مشخص شده در شکل با هم برابرند و اندازة یکی . است 푨ساز زاویۀ نیم 푨푵داده شده،  푨푩푪در مثلث  -74
  است؟تر  دقیق 푩گاه کدام گزینه دربارة اندازة زاویۀ است، آن °51 برابر 푨푩푪 هاي مثلث از زاویه
  .است °50از حتماً عددي کمتر )1  
  .است °35حتماً عددي کمتر از )2  
  .است °25حتماً عددي بزرگتر از )3  
  .است °30حتماً عددي بزرگتر از )4  

  صورت جمع سه تا عدد اول نوشت؟ به تواننمیرا  40تا  20چندتا از اعداد فرد بین  -75
21 :براي مثال. اجازة استفاده از اعداد اول تکراري دارید( = 7 + 7 + 7(  

  تا 10 )4  تا 7 )3  تا 5 )2  صفر تا )1  
  ست؟یرقم سمت چپ حاصل عبارت داده شده چ - 76

[1,2], [3,4] , [5,6], [7,8] , [9,10]  

  1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
1396321 عدد يبرا يار شمارندهیک از اعداد زیکدام -77    ؟ستین...

  1( 1401  2( 1400  3( 1399  4( 1398  
푎 کهم یدانیم -78 = 3 푏 − 푐 و 7 = 2 푏 + 푎 9 ساده شدة عبارت جبري. است 4 + 2 푏 − 푎 +   نه است؟یبرابر کدام گز 108

  1( 10 푐  2( 11 푐  3( 12 푐  4( 13 푐  
  دهد؟یرا نشان م يزی، چه چیتیاز چه خاص ر با استفادهیمحاسبات ز - 79

�2 × (−5 + 5) = 2 × (−5) + 2 × 5
2 × (−5 + 5) = 3 × 0 = 0 ⟹   2 × (−5) + 2 × 5 = 0 

52،ییجات جابهیخاص )1    )(،ییجات جابهیخاص )2  .است 52ۀنیقر )( 52  52ۀنیقر است.  
52،یت پخشیخاص )3    )(،یت پخشیخاص )4  .است 52ۀنیقر )( 52  52ۀنیقر است. 

  توان گفت؟یداده شده چه م يهاهیاندازة زاودربارة  -80
  1( ÂĈ   و퐵 = 90°  

  2( ÂĈ   و퐵 = 90°  

  3( ÂĈ   و퐵 ≠ 90°  

  4( ÂĈ   و퐵 ≠ 90°  


