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 قرآن

  »الوان –ماء، اََحد، اَحَسن، َعُدّو «هاي فارسي اين واژگان را در بر دارد انتخاب كنيد. اي كه معادلگزينه -1
  هاآب، يكتا، بهترين، دشمن، رنگ ب)  باران، تنها، بهتر، ناآشنا، رنگارنگ )الف
  چيست، كسي، كارخوب، دشمن، گوناگون د)  آنچه، يگانه، خير، بيگانه، رنگ ج)

  را ترجمه كنيم؟» ل«در كدام عبارت نيازي نيست  -2
  الف و بد)   اَلَحمدهلِلِّٰ  ج)  اِنَّ فی ذلَِک َألیَةً  ب)  َویٌل لِلکاِفرینَ  )الف

  ...........»پروردگارا بيامرز مرا و ». «َولِوالَِدیَّ َربََّنا اغِفرلی «ي اين عبارت چنين است:  ترجمه -3
  پدر و مادرم راد)   قطعاً پدر و مادرم را ج)  پدر و مادر را  ب)  براي پدر و مادر  )الف

  »: پس سجده كردند مگر ابليس َفَسَجدوآ ............ اِبلیَس «باشد؟ ي آيه ميكنندهبا توجه به ترجمه، كدام گزينه تكميل -4
  ٰال د)   اِالّٰ  ج)  اِلیٰ  ب)  اَٰال  )الف

  ؟ترجمه نشده استدر اين عبارات كدام فعل درست  -5
  : قطعاً ما قرار داديم اِنّا َجَعلنا ب)  : ستم نكرد پروردگارتال یَظلُِم َربُّکَ  )الف
  : وحي كرد پروردگار تو اَوحٰی َربُّکَ د)   كند اين قرآن: قطعاً هدايت مياِنَّ ٰهَذا القراَن یَهدی ج)

  »نََّک َالَنَت یوُسفُ اَءِ « -» ءاتِنا ِمن لَُدنکَ « كار رفته است؟ ترتيب چند كلمه بهدر دو عبارت قرآني زير به -6
  6 - 6 د)   5 - 4 ج)   6 – 5 ب)   4 – 3 )الف

  ي صحيح را تشخيص دهيد:هاي زير گزينهاز ميان ترجمه -7
  يابند آنچه را انجام دادند.: مي َوَجدوا ما َعِملوا ب)    : ديدار پروردگار لِقآَء َربِّه )الف
  : بگو حق را آورد قُل جآَء الَحقُّ د)   اش كتاب را: فرو فرستاد بر بنده اَنزََل َعلی َعبِدِه الِکتَٰب  ج)

  چگونه معنا كنيم؟» َو اِذ ُقلنا لِلَملِٰئکَةِ « را در عبارت » ل«بهتر است  -8
  شودترجمه نميد)   قطعاً ج)  به  ب)  براي )الف

  شود؟چگونه معنا مي» یوحٰی اِلَیَّ «عبارت قرآني  -9
  وحي شد به سوي مند)   وحي كرد به من  ج)  شود به من وحي مي ب)  كند بر من وحي مي )الف

  چيست؟» لَکُم فیها ُسُبالً« در عبارت » ُسُبالً«ي منظور از واژه -10
  هاد) راه  ج) محل آرامش و آسايش   ب) مسير   الف) راه و روش 

 هاي آسمانپيام

  را تشخيص دهيد. نيستاي كه در وصف پيامبر اكرم (ص) هاي زير آيهاز گزينه -11
  اُسَوٌة َحَسَنٌة لَِمن کاَن یَرُجوا هللاَ  ب)  ما اَرَسلناَک اِالّ رَحمًة لِلعالَمینَ  )الف
  و اِنََّک لََعلٰی ُخلٍُق َعظیمٍ د)     ُهَو َمَعُکم اَیَن ما کُنتُم ج)

اين آيه در ارتباط با كدام گزينه بر » كنند)فروشند (فدا ميو از مردم كساني جان خود را مي: « َو ِمَن الّناِس َمن یَرشـی نَفَسهُ  -12
  رسول خداوند (ص) نازل شد؟

  تانتخاب امام اول شيعيان براي خالف ب)  ايثار و بخشندگي حضرت فاطمه (س) )الف
  در شب هجرت پيامبر (ص) املبیت ةلیلد)   ي خيبر توسط علي(ع)شدن در قلعهدادن يهوديان با شكستهشكستج)

  مهمترين دليل پذيرفتن حكومت از سوي حضرت علي (ع) اين بود : ......... -13
  گرفتن حق مظلوم از ظالم و به او بازگرداندن ب)  ي اسالمي بسياري از مشكالت جامعهپايان دادن به )الف
   هاي دنياييبي ارزش بودن و ناپايداري مقام د)  رعايت حقوق عمومي خانواده و نزديكان و ساير مسلمانان  ج)

  شود؟هاي حضرت زهرا (س) ميين به زنان مربوط به كدام يك از ويژگيدآموزش معارف و احكام  -14
  ساده زيستيد)   حيا و عفت  ج)  يثار و بخشندگيا ب)  حضور در اجتماع  )الف
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  باشد؟مي نادرستكدام عبارات زير  -15
  حالتي خاص و استثنايي بود. ،بر اساس سخن پيامبر (ص) یٰ غالباً نماز به صورت فُراد )الف
  جب به جماعت خوانده شود.مستحب است نمازهاي وا ب)
  خوانيم.در ركعت دوم نماز جمعه پس از ركوع، قنوت مي ج)
  در نماز جماعت مأموم بايد غير از حمد هر چيز نماز را خودش بخواند.د) 

  .را تشخيص دهيد خطاي گزينه -16
    دوست داشتن يا نداشتن ما، دليل خوب يا بد بودن كارها نيست. )الف
  هاي انسان است.ل آگاهي او از توانايي و ضعفتكاليفي كه خدا بر ما واجب كرده است به دلي ب)
    انجام تكاليف شرعي قبل از بلوغ واجب نيست. ج)
  ي صحيح انجام وظايف ديني، تحصيل علوم دين است.تنها راه دستيابي به نحوهد) 

  تغييرات دوران بلوغ اوست؟ داده شوند مربوط به كدام يك ازتوجه كنند و اهميتهايشحرفنوجوان انتظار دارد ديگران بهاينكه -17
    طلبيحس استقالل ب)  جديد در ذهنهاي ايجاد پرسش)الف
  هاي پيشينتهترديد در دانسد)   تغييرات ناگهاني و نامتوازن جسمي ج)

  كدام عبارت درست است؟ -18
  واجبات ديني عمل كند و از گناهان دوري كند.اعلم بودن مجتهد يعني: به )الف
  نشانة بلوغ با هم در شخص  3يعني : ظاهر شدن هر  آغاز بلوغ شرعي ب)
  مسلمانان نبايست اصول دين را تقليدي بپذيرند. ج)
  پذير است.رسيدن به درجه اجتهاد براي همگان امكاند) 

  ي صحيح را انتخاب كنيد.زير گزينهدر ارتباط با احكام  -19
  گردد.آب قليل اگر با چيزي نجس برخورد كند، نجس مي ب)  ادرار و مدفوع حيوانات حالل گوشت نجس است. )الف
  شود.كف كفش نجس با راه رفتن بر روي زمين خيس پاك ميد)   كشي ساختمان حكم آب كر دارد.آب باران و آب لوله ج)

  هاي زير صحيح است؟كدام يك از احكام نماز در گزينه -20
  باه اضافه انجام شود نماز باطل است.قرائت يكي از واجبات نماز است، اگر از روي اشت )الف
  قيام، نيت، ترتيب و مواالت از واجبات غير ركني نماز هستند. ب)
  گردد.اگر نمازگزار ركن نماز را فراموش كند نماز وي باطل مي ج)
 خواندن كند. زقصد و نيت نما )اكبر گفتناهللا( االحرامتکبیرةانجام  زنمازگزار بايد پس اد) 

 ادبيات فارسي

  ؟نداردخانواده وجود هاي همدر كدام گزينه، واژه -21
  اجماع، جماعت، جامعد)   موعد، وداع، دعوا ج)  با، طب، مطبطا ب)  مظاهر، تظاهر، ظاهر )الف

  باشد؟مي قطعهكدام تعريف مربوط به قالب  -22
  اند.قافيههاي آن، همهاي دوم همة بيتمصراع ب)  اند.در هر بيت، هر دو مصراع، هم قافيه )الف
   اند.چهار مصراع است كه مصراع سوم آن، هم قافيه د)  اند.هاي زوج آن، هم قاافيهمصراع اول باتمام مصراع ج)

  است؟  نادرستآرايه مقابل كدام گزينه،  -23
  اين درختانند همچون خاكيان (تشبيه) ب)  بخشي)اه بود كه خُشكش زد (جانر نيمة )الف
  بخشي)گل برخاست (جانبرگ شبنم از روي  د)  فهميدم (تكرار)يواش يواش داشتم مي ج)

24- ؟وجود داردسنادي در كدام گزينه، فعل ا  
    .از حرم تا مدرسه راهي نبود ب)  هاي فراواني است.اهگدر اصفهان تعمير )الف
  به سالي دجله گردد خشك روديد)   دلم گشت هر گوشة سنگرت را ج)
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  است؟ درستكدام گزينه، از جهت نگارش در زبان فارسي  -25
    هايم را خواندم و به مدرسه رفتم و در آزمون موفق شدم.درس )الف
  .من به دوستم زنگ زدم و از آن كمك خواستم ب)
    آموزان به سمت كالس رفت.با دانش معلم ج)
  برد.كردند طبيعت زيبا و آرام را برهم بزند، رنج ميسعي مي كه كساني با خشونتاز ايند) 

  ؟وجود ندارددر كدام گزينه، غلط اماليي  -26
    پرداخت.يافت، به باغباني ميپروفسور حسابي، هر وقت از خواندن و پژوهش فراغت مي )الف
  پياده شديم.ر حضرت معصومه (س) دمِ درِ سحن از اتومبيل نخست براي زيارت حرم مطح ب)
  غرغة شكوه و اعجاذ زيبايي خلقت بودم كه ناگهان نوازش لطيف و خنكي را احساس كردم. ج)
  داشت.ها دوست ميوگزار در صحراها و باغكالس درس را نيز مثل گشت د) 

  است؟ پيامكَك) در معني مانند -در كدام گزينه، حرف ( -27
    پسرك ب)    مردك )الف
  عروسكد)     طفلك ج)

  ، تركيب وصفي است؟مفعولدر كدام گزينه،  -28
  كردم.خود را كه هنوز نوجوان بودم، بزرگ حس مي ب)  ها و آفرينش الهي داشتم.دانم آيا فهمي از آن زيبايينمي )الف
  كردم.ميو جالل و جاذبة خالق درس را با همة وجود لمس عظمتد)   ناپذيري داشتم.هاي نوجواني كه كنجكاوي خستگيدر سال ج)

  ؟نشده استدرستي مشخص در كدام گزينه (مرجع ضمير) به -29
  گذشتند.توجه به او، از كنارش ميبي عابرانخواست اما الف) پيرمرد كمك مي

  به داخل ماشين آمد، به او گفتيم  دست و پاي سالم برايتان باقي نخواهد ماند. رجايي شهيدب) وقتي 
  شوند.ها به سرعت گرم ميآن را به هم بمال. هايتدستج) پدر گفته بود: 

  كرد.د. او خوشحال بود و همين احساس، او را گرم ميوبنش دديگر سر مصطفيد) 
  » متواضع، خصلت، صحن، فراغت «         ترتيب در كدام گزينه آمده است؟هاي زير، بهمعني درست واژه -30

  د) فروتن، خوي، حياط، آسايش  ج) شكرگزار، ويژگي، حرم، دوري  ، خانه، بيكاريب) محترم، ويژگي  الف) فروتن، رسم، اتاق، تحصيل

 عربي

  كدام ترجمه درست است؟ -31
یوُف  )الف   : به تنهايي َوْحَدکِ َذَهبِْت د)   بسيار: چه کَالٍم کَالُحسامِ  رُبَّ ج)  : دانايي ایران َعلَمَ هَو رَفََع  ب)  : مهمانانفی بَیِْتنا الضُّ

  است؟ نادرستدر كدام گزينه ترجمه  -32
هاُت، جالِساتٌ  ب)  اند.مرد) خوشحال2: اين مردان (هذان الرَُجالِن، َمرسورونَ  )الف   اند.: این مادران، نشستهُهٔوالِء اْالُمَّ
ءِ  ج) ُجالَِسِة الُْعلَ   دارد. زيبا پنجره واتاقم د :لُِغرْفَتی ناِفَذتاِن َجمیلتانِ د)   : تو بايد با دانشمندان بروي. َعلیَک 

  باشد؟مي» فائز=ناجح«هاي ها، همانند ارتباط واژهدر كدام گزينه ارتباط ميان واژه -33
عة، َوحَدة ج)  قلیل، کَثیر ب)  َعداَوة، َصداقة )الف   انْستَحدیقة، بُ د)   َج

  كدام توضيح نادرست است؟ -34
الة –َعموُد الّدیِن  )الف   َخمَسة –یِْت النَّبی (ص) أَهُل بَ َعَدُد  ب)     الصَّ
   الَْمْکتَبَة -َمکاٌن فیه کُتٌُب کَثیرٌَة  د)    اََحد َعَرشَ  –َعَدُد ُشهوِر الَسنِة ج)

  است؟ نامناسبكدام پرسش و پاسخ  -35
ریَن؟ الطّالُِب  )الف     ماذا َغَسلِْت؟ فی الْبَیِْت  ب)    َمْن کَتََب التَّ
ِف؟ ِستَّةٌ د)     لٰیلَِمْن هذِه الَحقیبَُة؟  ج)   کَْم طالباً فی الصَّ
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  اسم اشاره در كدام عبارت درست است؟  -36
  اولئَک الرِّجاُل، صاِبروَن.د)   تاِن.هذان اِلِْبنتان، ناِجح ج)  ٰهِذِه الطّالباُت، صادقاتٌ  ب)  هاتاِن البَیْتاِن، نَظیفتاِن. )الف

  گفت و گو در كدام گزينه با هم تناسب دارد؟ -37
  ماذا فی یَِدَک؟ لَِحقیبَتی ب)  اَیَن اُْرسَتَُک؟ ُهناک، ُهم واقفوَن. )الف
  َمْن ٰهوالِء؟ الُجْنِدیانِ د)     یَف انَْت؟ نَحُن ِبَخیرٍ کَ ج)

  ؟نداردقسمت دوم كدام عبارت با قسمت اول از نظر مفهوم ارتباط  -38
  عبادٌة : الوالدانِ  هِ هِ النَّظَُر فی َوجْ  ب)    اإلنسانُ  -َعبُْداالِحْساِن  )الف
وءِ  ج)   َمْوُت اْألَحیاِء : الَجْهُل د)   النِّسیان ← َخیٌر ِمْن َجلیِس السُّ

  »َشکَرِْت َربَّکِ َهْل انِت «پاسخ پرسش زير در كدام گزينه آمده است؟  -39
 نََعْم، اَنَْت َشَکرَْت َربَّک.د)   ال، اَنا َشَکرُْت َربّی ج)  .نََعْم، اَنا َشَکرُْت َربّی ب)  نََعْم، اَنا َشکرَْت َربّی. )الف

  اند؟ها ناهماهنگدر كدام گزينه واژه -40
  ُة، اَکََل يِمْنَضَدة، غالد)   سائق، زارع، طبیبج)   ِعَنب، رُّمان، تُّفاحب)   لِساُن، یَد، قََدمالف) 

 زبان انگليسي 

41.That woman is my father’s sister.  . . . . . . . my aunt. 
a) My sister is b) he’s c) she is d) you are 
 

42.A:”Is it Monday?" B:”No,it’s . . . . . .”  
a) Sunday b) Thursday c) Wednesday d) Tuesday 
 

43. I . . . . . . in the kitchen, I . . . . in the bedroom and I . . . . . in the living room. 
a) sleep – watch TV – cook b) wash – watch TV – sleep 
c) watch TV – sleep – cook d) cook – sleep – watch TV 
 

44.Their friend’s uncle is in a small garden in . . . . . . . .  
a) her garage   b) his yard  
c) her bathroom   d) his bookcase 
 

45. .A: “ Are you our new classmate ?”      B: “Yes,I am.”     A:” ……………………..” 
a) Let’s talk to him  b) Thank you  
c) Welcome to our school d) Fine, thank you 
 

46.We wear . . . . . .and . . . . . . on cold days. 
a) socks – glove b) gloves – scarves c) glove – hat d) sock – gloves 
 

47.A:”This is my pen. Which one is your pen?” B:”. . . . . . .” 
a) The red pen b) Old pens c) The blue pens d) It is 
 

48.The first month of the year is . . . . . . . . 
a) January b) Saturday c) December d) spring 
 

49.A” . . . . . . . . . . . ?” B:” G _ L _ A _ S _ S _ E _ S “ 
a) How do you say it?  b) How do you write it? 
c) How do you read it?  d) How do you spell it? 
 

50. In which sentence they’re talking about “Height” and “color”. 
a) This tall man’s wearing an orange hat. b) That young woman is wearing a chador. 
c) Mrs.Imani is forty. She’s my grandmother. d) Your little brother’s wearing a green sweater. 
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  مطالعات اجتماعي

  كدام يك از رودهاي زير، از رودهاي مرزي ايران است؟ -51
  كارون د)  رودتلخه ج)  دالكي ب)  ارس )الف

  باشد؟ايستادن در صف اتوبوس و سرعت مجاز وسايل نقليه به ترتيب از كدام نوع مقررات مي -52
  دستورهاي اجتماعي –قانون د)   قانون  –مقررات اجتماعي  ج)  قانون -دستورهاي اخالقي  ب)  دستورهاي اخالقي –قانون  )الف

  شود؟كدام يك از آثار گردشگري گفته ميبه» ميراث جهاني«  -53
  آثار علمي د)   آثار طبيعي ج)  آثار تاريخي ب)  آثار هنري )الف

  كنند؟هايي درباره گذشته آغاز ميهاي زير كار خود را با پرسشكدام يك از گروه -54
  مورخاند)   شناسانستزي ج)  فرهنگي كاركنان ميراث ب)  شناس باستان )الف

  سواحل جنوب چگونه است؟دماي هواي تابستان و زمستان در نواحي گرم و شرجي  -55
    تان ماليم زمس –تابستان بسيار گرم  ب)    زمستان سرد –تابستان گرم  )الف
  زمستان سرد –تابستان معتدل د)   زمستان معتدل  –تابستان معتدل  ج)

  صحيح است. . . . . . ي .ها به جزء گزينهبا توجه به ارتباط بين موارد آورده شده، همه گزينه  -56
  هزار مسجد –هاي خراسان كوهرشته ب)  ي بينالود قله –هاي زاگرس كوهرشته )الف
  ندهسي قله –هاي آذربايجان كوهرشتهد)   كوهقله علم –هاي البرز كوهرشته ج)

  د؟نباشاي ميترتيب از چه نوع بيمهبه» بيمه حوادث ناشي از كار «و » مه وسايل نقليه موتوريبي«  -57
  اختياري  –اختياري د)   اري ختيا –اجباري  ج)  اجباري  –اجباري  ب)  اجباري  –اختياري  )الف

  صحيح نيست؟هاي آبريز هاي زير ارتباط بين رودها و حوزهدر كدام يك از گزينه -58
  ي آبريز درياچه اروميهحوزه –رود زرينه رود  ب)  فارس و درياي عماني آبريز خليجحوزه –رود كارون  )الف
  آبريز داخلي  يحوزه –رود سفيدرود د)   ي آبريز درياي خزرحوزه –رود هراز  ج)

متر باشد براساس مقياس خطي زير فاصله واقعي اين دو شهر روي زمين چقدر سـانتي  2ي دو شـهر  اي فاصـله اگر بر روي نقشـه  -59
  است؟

 متر 20د)   كيلومتر 2ج)   كيلومتر 40ب)   كيلومتر 20الف) 

  .واندخلزله در يكي از شهرهاي ايران ميپدر علي اخبار را در مورد وقوع ز -60
  گذارد.* پدر علي خود را به جاي مردم آن شهر مي
  شود.ها غمگين مي* پدر علي با درك احساسات و شرايط آن

  دهند.وري امداد تحويل ميآ* علي همراه با پدرش پتو و لباس گرم را به پايگاه جمع
  ؟درست استدر كدام گزينه اصطالحات براي عبارت باال 

    همدلي –همياري  –ب) همياري     همدلي –همياري  –الف) همدلي 
  همياري –همدلي  –د) همياري     همياري -همدلي –ج) همدلي 

 علوم تجربي

  شود؟ميهاي زيستي مايع و گاز به ترتيب از موارد زير تأمين سوخت -61
  پسمانده گياهان –تفاله نيشكر  ب)  تفاله نيشكر –چوب و ذغال  )الف
  گازهاي موجود در عمق زمين –تفاله نيشكر د)   هاي موجود در عمق زمين گاز –چوب  ج)

برابر  4جا شود. اگر جرم جسم را متر جابه 4كشـيم تا نيوتن مي 20را روي سـطح بدون اصـطكاك با نيروي    mجسـمي به جرم   -62
  شود؟كار انجام شده چند برابر مي كنيم مقدار
  برابر  د)   برابر  1 ج)  برابر  ب)  برابر  4 )الف

0 10 20 30 40 50 60  km 

www.DarsYad.ir

w
w

w
.D

ar
sY

ad
.ir



 6  ، پايه هفتمدوممرحله ، 1395 - 96، سال تحصيلي استان اصفهان آزمون پيمايش علمي مدارس نمونه دولتي

  كدام عبارت در مورد الماس درست است؟ -63
  .فشاني وجود داردهاي آتشداخل سنگالماس فلزي است كه در  )الف
  واحد سازنده الماس اتم كربن است، به همين دليل رساناي جريان الكتريسيته است. ب)
    توان با فوالد خراش داد.الماس را مي ج)
  الماس و گرافيت دو شكل مختلف از كربن هستند.د) 

  رد؟ي عوامل بر تشكيل يخچال تاثير مثبت دادر كدام گزينه همه – 64
  ذوب زياد، رطوبت زياد، ارتفاع زياد ب)  تبخير زياد، وزش مداوم باد، ريزش برف زياد )الف
  م، سرماي زياد هواپذير،ارتفاع كن نفوذ زميد)   سرماي زياد هوا، ريزش برف زياد، ارتفاع زياد ج)

  را مطابق شكل زير، درون ظرفي كه تا نميه از آب پر شده است،  Cو  A،  Bسه جسم مكعبي و هم اندازه  -65
  هاي زير در رابطه با شكل درست است؟ايم. كدام يك از عبارتانداخته

  از آب كمتر است. Cو  Bچگالي  ب)  بيشتر است. Cو  Bاز  Aچگالي جسم  )الف
  .باشدمي Cيا  B <آب <A : صورت ترتيب چگالي اين سه جسم بهد)   بيشتر است. Bاز جرم جسم  Aجرم جسم  ج)

  فناوري توليد شده است؟گيري از زيستكدام محصول با بهره -66
    هاي آبي توليد برق با كمك توربين  ب)  اي از سنگ اورانيومتوليد سوخت هسته )الف
   توليد پالستيك با كمك نفت  د)    هاتوليد دارو به كمك باكتري ج)

  ؟شودنميهاي آب زيرزميني در مناطقي با خاك رس تشكيل چرا سفره -76
    ي خاك رس قطر بسيار كمي دارند.زيرا ذرات سازنده )الف
  زياد است. خالي در اين خاك زيرا ميزان فضاهاي ب)
    دارد.زيرا خاك رس آب را در خود نگه نمي ج)
  فرستد.رس ميخش دور از دست دهد و بهزيرا خاك رس آب را به راحتي از خود عبور ميد) 

ها آمده است ها در گزينهمايع كه چگالي آن 4اگر اين جسم در  .گرم داريم 40و جرم  2𝒄𝒎جسـمي به شـكل مكعب و ضـلع     -68
  شود؟در كدام يك از مايعات غرق ميانداخته شود 
𝜌 ، مايع الف )الف = 8000	 𝑘𝑔 𝑚  (مايع ب ب ، 𝜌 = 5000	 𝑘𝑔 𝑚    
𝜌 ، مايع ج ج) = 55000	 𝑘𝑔 𝑚   (مايع دد ، 𝜌 = 2000	 𝑘𝑔 𝑚  

A ،4چگالي مايع  -69
  چقدر است؟ Bكيلوگرم از مايع  5باشد حجم  ليتر 10برابر  Aكيلوگرم از  8است. اگر حجم  Bچگالي مايع   5

  ليتر 4د)   ليتر  ج)  ليتر  5 ب)  ليتر  )الف
  آيد.دست ميبه . . . . . . . . . دادن شديد .است كه از حرارت  . . . . . . . . . آهك همان . -70

  سنگ آهن –كلسيم اكسيد  ب)  سنگ آهك –كلسيم هيدركسيد  )الف
  سنگ آهك –كلسيم اكسيد د)     سيمان –كلسيم هيدروكسيد  ج)

مشاهده كرد. او تصميم  اهاي اين استان رود كارون رتان سفر كرد و در دشتسـ امير در تعطيالت نوروز امسـال به اسـتان خوز   « -71
  ؟نوشته نشده استت زير در اين گزارش به نظر شما كدام عبار» د.هاي خود بنويسكالسيرود براي همگرفت گزارشي از اين 

  ب) آب كارون بسيار زالل و شفاف است.  الف) كارون رودي پر پيچ و خم است.
  ن رود از خاكي نرم ساخته شده است.هاي اطراف و كف ايد) زمين    ) آب اين رود حركتي آرام دارد.ج

  كدام گزينه درست است؟ -72
  تواند انرژي جنبشي جسم را تغيير دهد.الف) همواره انجام كار روي يك جسم مي

  شود.كند به صورت انرژي پتانسيل ذخيره ميي سطح افق حركت ميوب) كار انجام شده در جسمي كه ر
  دهد.كند نيروي وزن كار انجام ميج) وقتي چمداني را به صورت افقي حركت مي

  شود.رود به صورت انرژي پتانسيل در جسم ذخيره ميدر جسمي كه با سرعت ثابت به سمت باال ميد) مقدار كار انجام شده 

A 

C B 

www.DarsYad.ir

w
w

w
.D

ar
sY

ad
.ir



 مرحله دوم، پايه هفتم، 1395 - 96، سال تحصيلي استان اصفهان مدارس نمونه دولتي علمي آزمون پيمايش  7

 رياضي

  توان گفت؟تر چه ميباشد. در مورد عدد كوچكمي 393جمع دو عدد اول  -73
    است. 3تر عدد كوچك ب)    است. 2تر عدد كوچك )الف
  شود و اين شرايط غيرممكن است.عددي يافت نميد)     است. 5تر عدد كوچك ج)

  توان نام برد؟خط متمايز ميبا كمك نقاط شكل روبرو چند پاره -74
    6 ب)  3 )الف

  21د)   9 ج)
𝒙اگر  -57 = )      در كدام گزينه آمده است؟ روبروعبارت حاصل ،باشد 𝟏𝟎𝟏− )( )( ).......( )x x x x    2 3 2 2 2 1 2 220 

  -220د)   120 ج)  -100 ب)  صفر )الف
  متري تقسيم كرد؟ 15و  12توان به قطعات متر را به چند طريق مي 102چوبي به طول  -76

  3د)   2 ج)  1 ب)  0 )الف
  ها زوج باشد؟هاي آنداريم كه تعداد شمارنده 150تر از طبيعي كوچكچند عدد  -77

  107د)   117 ج)  127 ب)  137 )الف
  باشد؟چند درجه مي xضلعي منتظم است. زاويه  8شكل زير يك  -78

   45 ب)  30 )الف

  55د)   50 ج)
2ضرب عددي اول باشد حاصل pاگر  -79 × 𝒑. 𝒑  داراي چند شمارنده است؟  

   6يا  4د)    4 ج)  3يا  2 ب)  2 )الف
  توان رسم كرد؟ي طبيعي ميمتر و قاعدهسانتي 9الساقين با ساق چند مثلث متساوي -80

  11د)   13 ج)  16 ب)  17 )الف
شده است. در شكل ها يك حرف نوشتهي دو مكعب يكسان نشان داده شده است كه روي هر وجه مكعبدر شـكل زير گسترده  -81

  گيرد؟قرار ميتواند ميسمت راست به جاي ؟ چه حرفي 
   E ب)  A )الف

 Fد)   C ج)

[𝒂,(𝒂,𝒃)]حاصل عبارت  -82

(𝒃,[𝒂,𝒃])
  در كدام گزينه آمده است؟ 

  bد)   	ج)   ب)  1 )الف
  باشد؟ي اول است، كدام گزينه ميشمارنده 6كوچكترين عددي كه داراي  -83

  40040د)   30030 ج)  20020 ب)  10010 )الف
  د؟هم نهشت باش  ABCا مثلث ب ABDمثلث مانند كه طوريتوان يافت بهمي Dمانند ديگر در شكل روبرو چند نقطه  -84

    2ب)   1الف) 
  4د)     3ج) 
 
 
  دانش آموز عزيز! *

  نيد!يادداشت كرو روبهپاسخنامه ببينيد و در جدولخود را از روييداوطلبي و رمز كارنامهيشماره
ي آزمون خود نتيجه www.natije.irي اينترنتي توانيد با داشتن اين دو كد، و مراجعه به سامانهشما مي

  را مشاهده كنيد! 
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